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RESUMO 
 
 

 
No presente trabalho, fazemos uma incursão sobre o reality show, num estudo 
específico do programa Big Brother Brasil-9, abordando a questão da visibilidade e 
do espetáculo por meio dos conceitos de cultura, corpo, poder e comunicação. O 
vinculamos à teoria de poder proposta por Michel Foucault. O corpo, em nossa 
análise, encontra-se preso a micro poderes, acarretando transformações na rede de 
relações estabelecidas pelos participantes do BBB. Buscamos, através de uma 
abordagem plurimetodológica, explicar como se dão as relações de poder neste 
programa/jogo televisivo e a transformação de pessoas anônimas em celebridades, 
relacionando com a lógica de um consumo de imagens. Na contemporaneidade, as 
imagens são poderosas mediadoras da comunicação e servem de suporte aos 
produtos midiático, na ficção e banalidade ou diferentes ações e experiências 
cotidianas. Como referência empírica, o trabalho fundamenta-se no Big Brother 
Brasil, exibido pela Rede Globo de Televisão, canal aberto, no período de 13 de 
janeiro a 07 de abril de 2009. Diante dos resultados obtidos pela análise, verificamos 
que o BBB-9 através dos diversos testes, provas e situações criadas entre os 
participantes dentro do jogo atualizam relações de poder e de exclusão, na disputa 
pelo sucesso individual, a qualquer custo. O público/telespectador, ao participar da 
votação do programa, funciona como um regulador pedagógico que qualifica, 
classifica e pune as condutas privadas dos jogadores, sendo responsável pela 
possível aceitação, ou não, das pessoas, durante o transcorrer do jogo. 
 

Palavras-chave: BIG BROTHER, REALITY SHOW, CORPO, CONSUMO, IMAGEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSUMÉ 

 

Dans le présent travail, nous faisons une incursion sur l'exposition de la réalité, dans 
une étude spécifique du programme Big Brother Brasil 9, approcher le sujet de la 
visibilité et de l'exposition à travers les concepts de la culture, corps, à et 
communication. Nous avons lié l'him/it à la théorie de pouvoir proposée par Michel 
Foucault. Le corps, dans notre analyse, est prisonnier à ordinateur individuel 
propulse, en camionnant des transformations dans le filet de rapports établis pour les 
participants de BBB. Nous avons cherché, à travers un plurimetodológica de 
l'approche, expliquer comme ils sentent les rapports de pouvoir dans ce televisivo du 
programme/jeu et la transformation des gens anonymes dans célébrités, raconter, 
avec tout ce avec la logique d'une consommation d'images. Dans l´époque 
contemporain, les images sont mediateurs puissants de la communication et ils 
servent de support au midiatique des produits, dans la fiction et banalité ou actions 
différentes et expériences du quotidien. Comme référence de recherche empirique, 
le travail est basé au Big Brother-9, a exposé par le Globe Net de Télévision, canal 
ouvert, dans la période du 13 janvier à avril 07, 2009. Avant que les résultats aient 
obtenu par l'analyse, nous avons vérifié ce BBB-9 à travers les plusieurs épreuves, 
les preuves et situations ont créé au-dedans parmi les participants du jeu il met à 
jour des rapports de pouvoir et d'exclusion, dans le différend pour le succès 
individuel, le tout coût. Le publique/telespectateur quand participe à travers le vote 
du programme travaille comme un régulateur pédagogique qu'il qualifie, Il classifique 
et il punit les conduites privées des joueurs, en étant responsable pour l'acceptation 
possible, ou pas, des gens, pendant s'écouler du jeu.     
     
 
La mot clef: BIG BROTHER, EXPOSITION DE LA RÉALITÉ, CORPS, 
CONSOMMATION, IMAGE.    
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INTRODUÇÃO 

 

 

O amor, a morte, o tempo e o espaço na ambiência que institui a vida são 

investimentos feitos por Zygmunt Bauman, no amadurecimento, na problematização 

e na trama de idéias sobre esse vasto território cognitivo, que representa o conceito 

de cultura. Falar e discutir o conceito de cultura parece uma tarefa das mais difíceis, 

devido à complexidade e amplitude da idéia que nunca se esgota. Segundo Bauman 

(1998), os conceitos, assim como árvores, terminam por criar vida própria e alcançar 

caminhos distantes do seu local de origem. Desta forma, os conceitos estão datados 

na trajetória errante dos sujeitos históricos a partir de desafios, acontecimentos, 

vivências e enfrentamentos pelos quais se festeja e celebra as descobertas do 

saber. 

Os conceitos são princípios de explicação para fenômenos históricos; 

rompem e instituem a concepção do conhecimento em escala dilatada, pois, são 

elaborações e/ou esquemas de entendimento sobre os percursos históricos da 

sociedade, assim como, eles próprios são históricos, formas de representar o 

espaço no tempo. São facilitadores dos limites que o tempo interpõe no projeto de 

racionalização da vida. Assim, traduzir, instituir e produzir são verbos de 

correspondência semântica no enquadramento que oferece um compasso aos 

conceitos. No itinerário do saber, os conceitos estão na emergência e significação 

da ordem, de forma que refletem a experiência individual-coletiva. 

Assim, é que Bauman (1998:161) ressalta que “[...] mesmo as mais 

universais das noções nascem e adquirem forma na experiência particular das 

pessoas vinculadas a lugar e tempo específicos.” Desse modo, os conceitos são 

domínios quente-frios, variáveis, os quais precedem toda e qualquer forma de 

entendimento da cultura; por isso, é preciso submetê-la a uma crítica que descubra 

como o conceito adquiriu forma. Assim, ao exercício de problematização se integram 

as seguintes inferências: Que significação foi feita da conceituação de cultura para 

humanidade? Por que e a quem foi e/ou é útil estabelecer níveis de entendimento da 

cultura? Interesses são validados na conceituação da cultura? A quem serve a 

cultura? A cultura é campo finalista e utilitário? 

Esses questionamentos funcionam muito mais como aposta e cenário de 

significação que auxiliam no entendimento das principais idéias ressaltadas por 
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Bauman (1998) sobre a cultura e o sistema mundo, e constitui a “crise de 

paradigma”, tangenciada por certo discurso cultural que permeou a noção de cultura 

a partir de um prisma funcional, sectário, racional, imperial, reducionista e 

universalizante. Esse prisma contribuiu muito por tornar sociedades longínquas em 

campos pictóricos, selvagens, bestializantes, cuja razão impiedosa tornou grupos 

culturais “diferentes” em estados inferiores. 

Nesse sentido, é preciso pensar outro caminho possível para a cultura, 

principalmente, porque estamos lidando com uma crise de paradigmas sem 

precedentes, na qual a cultura não pode se deixar guiar pelos pressupostos da 

ordem, da normalidade, da intolerância, da estrutura de valores sem relevância. Ela 

é o que permite aprender e conhecer, mas também, é o que impede de aprender e 

de conhecer fora dos seus imperativos e das normas, havendo, então, antagonismo 

entre o espírito autônomo e sua cultura. 

Segundo Edgar Morin (2005), a cultura é constituída por um conjunto de 

hábitos, costumes, práticas, savoir-faire, saberes, normas, interditos, estratégias, 

crenças, idéias, valores, mitos. Ela é o que se reproduz de geração em geração, 

gerando e regenerando a complexidade social. 

Desta forma, a abordagem do conceito de cultura, discutida aqui, parte da 

premissa de uma sociedade de consumo que tem por base a idéia de satisfazer os 

desejos humanos de uma forma que nenhuma sociedade do passado pôde realizar 

ou sonhar. 

 
A sociedade de consumo consegue tornar permanente a insatisfação. A 
forma de causar esse efeito é depreciar e desvalorizar os produtos de 
consumo logo depois de terem sido alçados ao universo dos desejos do 
consumidor. Outra forma, ainda mais eficaz, no entanto, se esconde da 
ribalta: o método de satisfazer toda necessidade/desejo/vontades. 
(BAUMAN, 2007, p.106) 

 

Esse desejo se transforma numa “síndrome consumista”, com 

predisposições cognitivas e avaliativas, em que os seres humanos constantemente 

se renovam no consumo e na busca de uma satisfação que nunca chega a ser 

atingida. Vale ressaltar que o consumo não se reduz a um simples ato de compra de 

mercadoria, pois, se assim o fosse, bastaria não consumir para acabar a síndrome; 

entretanto, como destacou Karl Marx (1998), a mercadoria é um objeto externo cujas 

propriedades satisfazem às necessidades humanas de uma ordem biológica e 

psicológica.     
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No começo do século XX, o poder industrial estendeu-se pelo globo 

terrestre, no qual suas modificações socioeconômicas não mais horizontais, mas 

desta vez, verticais na alma humana, foram responsáveis por uma difusão de um 

padrão de tecnologia dominante. 

Segundo Morin (2009), cinqüenta anos da primeira Revolução Industrial, 

houve uma segunda industrialização chamada por ele de “industrialização do 

espírito”, cujas transformações penetram no domínio interior do homem, derramando 

mercadorias culturais. Agora, não só o livro e o jornal tornam-se mercadorias 

industriais, mas também a vida privada e a cultura são vendidas e comercializadas 

em grande escala. 

Para ele, a cultura de massa se constitui num corpo de símbolos, mitos e 

imagens concernentes à vida prática e à vida imaginária, um sistema de projeções e 

identificações específicas. Sua principal característica é o modelo da produção-

criação, ou seja, apesar de ser técnica-burocrática para produzir universalmente em 

grande escala, sua tendência exigida pelo sistema industrial se choca contra uma 

demanda radicalmente contrária de sempre produzir um produto individualizado e 

novo. 

Neste sentido, em meio às transformações da comunicação de massa e 

cultura, que terminaram por abarcar modificações no domínio interior da cultura 

humana e que se referem à ordem do público e privado, é que se insere o Big 

Brother Brasil, programa-produto da cultura de massa.  

A nona edição do programa, levando em conta o histórico das outras 

edições exibidas pela Rede Globo, registrou os menores índices de audiência, 

desde o seu surgimento no Brasil, em 2002. Tanto na comparação das três 

primeiras semanas, como na média geral, o BBB-9 exibiu um viés de baixa 

audiência que se intensifica desde 2004. Nas ultimas cinco edições, a média 

comparada caiu de 47,5 pontos para 32, uma redução de 33% de telespectadores. 

Apesar disso, o programa está longe de ser considerado um fracasso, pois, do ponto 

de vista comercial, o programa, na nona edição, faturou R$ 110 milhões. De cotas 

de patrocínio completo, podemos somar mais R$ 60 milhões e outros 50 milhões via 

merchandising, assinaturas de pacotes de TV paga, anúncios vendidos no decorrer 

da exibição do programa, e de espaços vendidos, na casa.  

No Brasil, a seleção de participantes/personagens arregimenta, em média, 

por programa, dez milhões de espectadores, atingindo ao final dos episódios, uma 
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marca que varia de 45 a 56 pontos de audiência, de acordo com o site da UOL. 

Diante dessa realidade, somos levados a não ignorar as formas simbólicas e os 

fenômenos significativos transmitidos pela mídia em escala crescente, 

especialmente pela televisão e a relevância desse fenômeno para estudo; nesse 

sentido, o Big Brother, por mobilizar verdadeiras massas de espectadores, é um 

fenômeno dos mais marcantes. Ele mobiliza, como veremos mais adiante, uma 

mitologia moderna, que transforma pessoas anônimas em celebridades instantâneas 

a serem lançadas numa cultura de consumo e consumidas por um 

público/espectador cada vez maior. 

Peter Sloterdijk (2002), ao pensar o movimento das massas na sociedade 

contemporânea relacionado à mídia, define que as reuniões e ajuntamentos 

tornaram-se massas emancipadas relacionadas a um programa em que se reúnem 

fisicamente num local comum. Agora, enquanto indivíduo se é massa, sem que se 

vejam os outros, em reuniões pela comunhão de experiências físicas, mas, apenas 

se observando por meio de símbolos de comunicação de massa, discursos, modas, 

programas e celebridades. 

 

A massa pós-moderna é massa sem potencial, uma soma de micro 
anarquias e solidões que mal lembra o tempo em que incita e conscientiza 
pelos seus porta-vozes e secretários-gerais- deveria e queria fazer história 
como coletivo prenhe de expressão. (SLOTERDIJK, 2002, p.22). 

 

Diante de uma relevante demanda social do fenômeno estudado, somos 

levados a lançar as seguintes perguntas iniciais: Por que o Big Brother Brasil 

conquistou tanta audiência? O programa exibido pela televisão corresponde à 

realidade objetiva ou só existe de forma simulada? Na busca de respostas a todas 

as questões formuladas, decidimos fazer uma incursão sobre o Big Brother Brasil 9. 

A provocação inicial que impulsionou o estudo da questão do poder dentro do tema 

foi a curiosidade de entender as relações sociais dos participantes dentro da casa. 

Desenvolvemos uma reflexão de como se apresenta as relações de poder 

desse programa-jogo através da visibilidade espetacular proporcionada pelo Big 

Brother Brasil, que permite a passagem do anonimato à fama. 

O Big Brother, tema de nossa análise, nasceu em 1999 na Holanda, criado 

pelo produtor John De Mol, foi difundido em vinte e sete países através da empresa 

Endemol que já produziu mais de trezentos programas em todo o mundo. 
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Dadas às peculiaridades do programa, podemos dizer que o Big Brother é 

um clássico, estabelecendo um marco na televisão mundial. Tamanho êxito não se 

deve somente a exibição em diversos países com média de 10 milhões de 

espectadores, independente do nível de vida e cultura populacional, mas a inovação 

formal em abranger vários gêneros pela mescla de diversos formatos já conhecidos 

e aprovados pela população e reunir diferentes tecnologias em comunicação e a 

questão da experiência com pessoas comuns em tempo real. 

Aos primeiros passos para a sistematização do estudo, percebemos, 

inicialmente, a poderosa técnica de captação, construção, interpretação e 

reprodução da realidade disposta pela televisão, meio capaz de proporcionar o 

encantamento do real e sua sacralização. É através, principalmente, da produção 

mídia televisiva que se elabora e alterna tecnicamente as imagens; expõe aos 

sujeitos a rápida consumação contemplativa, cuja recepção leva ao desejo de fuga e 

de esquecimento; exposição que nomeamos como uma visibilidade espetacular. 

Desta forma, o estudo do Big Brother Brasil nos confirma a importância dos 

produtos midiáticos na sociedade contemporânea, suas formas simbólicas e os 

fenômenos significativos transmitidos pela mídia em escala exponencial, 

principalmente pela televisão. Assim, nomeamos como objeto geral, a análise das 

relações de poder presentes no BBB-9 para compreender como se realiza o 

percurso dos participantes na passagem do anonimato à fama, relacionando tudo 

isso com a lógica de um consumo de imagens. 

Desenvolvemos o estudo a partir de conceitos teóricos de comunicação e 

cultura. Um trabalho interdisciplinar envolvendo também a sociologia e a 

antropologia. Os conhecimentos específicos destas áreas nos fornecem elementos 

para responder às indagações do tema proposto. Para a realização da tarefa, 

recorremos à Norval Baitello Jr, teórico da comunicação, preocupado com as 

questões referentes à cultura e comunicação. O autor destaca, no contexto 

contemporâneo, o papel da cultura da imagem. Cultura que traz consigo a perda do 

presente pela excessiva repetição das imagens. Bauman é outro pensador que nos 

ajuda a compreender a sociedade e a cultura sob o ponto de vista do consumo. 

Sobre o formato televisual, baseamo-nos em Cosette Castro, pesquisadora de 

Comunicação Social que analisa a realidade televisual e a razão, por que os reality 

shows conquistaram audiência.  
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O motivo da escolha do BBB-9, em relação a diversos outros realities, foi por 

se tratar de um programa do gênero com maior visibilidade e apelo publicitário no 

Brasil e ter em sua fórmula, participantes que só devem ser pessoas anônimas. 

Desta maneira, prosseguiremos com uma seleção de imagens e análise das 

relações de poder de forma a gerar uma ordem seqüencial identificável.  

Como material empírico, optamos pelo programa BBB-9 tal qual foi 

transmitido pela televisão aberta, no período de 13 de janeiro a 7 de abril de 2009, 

apoiado, quando necessário, em material publicado pela impressa – artigos de 

jornais, revistas, entrevistas, internet e nas observações e anotações feitas num 

diário de bordo. 

A proposta metodológica utilizada para a análise do material televisivo é 

plural; foram usados vários artifícios metodológicos e diversas técnicas de 

investigação para obter uma compreensão mais abrangente do fenômeno estudado, 

como análise de retórica, de conversação e da fala, de imagens em movimento e por 

último, análise semiótica com dados sociais. As técnicas de pesquisas adotadas 

foram: seleção de programa, registro, transcrição e análise. 

 Seleção do programa: Selecionamos de todo o programa um corpus 

constituído por cinco estratégias de narrativa espetacular, que assim 

nomeamos, e serviram também como estratégias de análise para este 

trabalho: A - O início do espetáculo da vida: apresentamos o começo do jogo 

e a dimensão espetacular que representa o programa; B - A casa BBB: 

apresentamos a estrutura onde ocorre o cotidiano do programa; C - A 

liquidez do jogo: analisamos as relações sociais dos participantes dentro do 

jogo; D - O paredão: Analisamos como ocorre o processo de eliminação do 

participante dentro da casa, através do conceito de poder de Michel 

Foucault; E - O vencedor: discutimos a questão da ética. 

 Processo de registro do programa: Realizamos a gravação de todas as 

cenas capturadas da televisão (Rede Globo de Televisão) e armazenadas 

em 12 DVDs de gravação de áudio e vídeo, tarefa desenvolvida em 3 meses 

e 7 dias. Utilizamos, também, um resumo impresso com o dia-a-dia dos 

participantes da casa BBB-9, coletados pelos sites: Globo e Terra. 

 Transcrição: A transcrição dos DVDs tem como finalidade gerar um conjunto 

de dados a serviço de uma cuidadosa análise. Desta maneira, 

sistematizamos imagens e falas de maneira mais simplificada, com a ajuda 
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do texto impresso coletado pela internet. Através do material transcrito, 

buscamos visualizar todo um percurso gerado em meio a uma teia de 

relações existentes entre os participantes do programa. O material 

selecionado foi transcrito da exibição do programa em tevê aberta pela Rede 

Globo, durante todos os dias da semana. 

 Análise: Com a seleção já produzida, foi analisada cada uma das estratégias 

narrativas, com vistas a conhecer as relações de poder presentes no jogo, já 

que a vigilância na qual os participantes são submetidos de suas ações se 

expressa como um dos instrumentos de controle, de maneira contínua, 

perpétua e permanente, segundo Michel Foucault.  

No Big Brother, o emissor constrói uma mensagem, partindo da premissa 

que o público/espectador é soberano, no andamento do jogo e na eliminação dos 

participantes na tentativa de garantir, dessa forma, a credibilidade da instância 

produtora (TV Globo). Percebe-se que as estratégias utilizadas surgem como fios 

que conduzem a narrativa do programa BBB-9, pois, refere-se a histórias de vidas 

cotidianas que delas participam, assemelhando-se a uma teledramaturgia. Pelo fato 

do programa ser um jogo, destacamos sua função significante, que, conforme 

Huizinga (2007) infere ter um caráter estruturante nas sociedades humanas. Assim, 

no BBB, identificamos um começo, com a apresentação do perfil de cada 

participante anônimo; um desenvolvimento, no qual, os diferentes jogadores 

desempenham papéis, caracterizados por personagens caricaturais, que vão desde 

as articulações, armações, passando por alianças, intrigas, consagrando-se com um 

final de reconciliação. Identifica-se, também, um final, configurado num chamado 

“Final Feliz” semelhante às telenovelas brasileiras, com a glorificação da escolha do 

Grande Vencedor do reality show. 

 Interpretação: Verificamos através da análise do enfrentamento das 

situações das mais diversas e complexas, vivenciadas pelos participantes, 

que o Big Brother Brasil se apresenta como uma chance sedutora de cada 

candidato ingressar no mundo das celebridades, sem a cobrança de um 

talento excepcional; já que os testes, provas e situações criadas durante o 

programa exigem apenas um pouco de habilidade. Sendo, no entanto, o 

suficiente para transformar qualquer competidor num grande vencedor com 

uma premiação de um milhão de reais. Assim, o programa reproduz e 
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codifica performances comuns a um amplo leque de relações sociais 

contemporâneas. 

O trabalho escrito se estrutura na composição de três partes: Na primeira, 

refletimos sobre o cruzamento entre os processos culturais, a comunicação e a 

visibilidade, bem como, o espetáculo na contemporaneidade. 

Na segunda parte, será discutida a questão da economia dos corpos sob a 

lógica da sociedade de consumo, as relações entre o corpo e o poder à luz da teoria 

de Michel Foucault. Destacamos que o culto ao corpo, como expressão de beleza, 

não se detém somente a uma unidade física, ele garante uma visibilidade notória 

aos participantes do Big Brother Brasil. O corpo é possuidor de um potencial 

comunicativo; a jovialidade dos corpos/imagens, exibidos no programa, garante 

oportunidades de trabalho e a chance de uma rápida ascensão social. 

Na terceira parte, discutimos as relações de poder presentes no BBB-9. 

Optamos pela análise de cinco estratégias selecionadas e que são utilizadas pela 

produção do programa, procurando codificar o sentido visual apresentado. A idéia é 

perceber e examinar como ocorrem as relações de poder entre os participantes do 

programa BBB-9. Destacaremos, ainda, a constituição do formato reality show e a 

relação anonimato versus fama que implica num consumo de imagens/estilos de 

vida.  

O enfoque do estudo parte das experiências e convívio dos participantes 

dentro da casa, um ambiente marcado pela intimidade, que serve de enredo para a 

trama construída pela televisão. A vida íntima dos participantes é vigiada e invadida 

por câmeras que filmam 24 horas por dia. Suas ações e comportamentos acentuam 

uma visibilidade que torna o programa atrativo aos espectadores, mediante o rápido 

reconhecimento social com a passagem do anonimato à fama que é produzida pelo 

programa para seus participantes.  

Buscamos, através de uma abordagem plurimetodológica, compreender a 

composição de seqüências, planos e cenas nas ações dos jogadores e como se 

articulam estes elementos para compor um texto, que contenha a abordagem e 

análise de diversos elementos presentes na casa do Big Brother. 

Apresentamos algumas situações criadas pela convivência dos integrantes 

do jogo exibidas pela tevê aberta, para mostrar o controle a que os jogadores são 

submetidos na corrida pela fama e pelo prêmio milionário do programa. Ressaltamos 

fatos que podem ser observados, desde o início do jogo; a intensa procura das 
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pessoas por participar do programa, já que o Big Brother mobiliza todo um 

imaginário social nas pessoas comuns que visam aumentar seu poder aquisitivo e 

também o ingresso no mundo das celebridades como forma de garantir uma vida 

estável. 

Entretanto, dada a projeção dos participantes do BBB-9 para o público só 

ocorrer devido a sua atuação dentro do jogo; ao sair do programa, os BBBs 

funcionam como celetoídes para o consumo das pessoas, ou seja, personalidades 

efêmeras, segundo Rojek (2008), que chamam a atenção da mídia por algum tempo 

e depois caem no esquecimento. 

Assim, o Big Brother Brasil representa uma oportunidade ímpar para a 

ascensão social, pois, a visibilidade produzida pelo programa às pessoas que 

participam do jogo pode transformar uma pessoa comum num grande vencedor 

midiático com uma significativa premiação. Outro ponto a ser destacado, 

responsável pela visibilidade e audiência do Big Brother, consiste no poder da 

emissora realizadora do programa. A Rede Globo de Televisão representa no 

ranking mundial de produção a quarta maior empresa do setor e esse fator favorece 

aos participantes a se lançarem na corrida estrelar em busca da fama. 

Nas considerações finais, resgatamos as questões principais apresentadas, 

de maneira que o tema estudado apareça, com clareza, na medida em que o 

fenômeno reality show pode ser considerado, além de um programa de 

entretenimento, uma forma de regulação do olhar do espectador na cultura de 

massa, pois a eliminação de cada candidato por votação funciona como uma 

correção social, baseada em valores morais, por parte do público. Com o passar das 

versões, como quase todos os programas televisivos nacionais, percebe-se um 

mercado gerado pelo programa, onde se vende tudo: músicas, roupas, livros, jogos 

etc. 

O Big Brother Brasil gera publicidade na TV, no rádio, na Internet, ou através 

da telefonia celular; sugere no imaginário social um modo de subjetivação dominante 

através da exposição de uma realidade programada e programática, que tende a 

reduzir os comportamentos humanos a padrões estéticos de mercado. Desde seu 

aparecimento até os dias de hoje, o programa vem se atualizando com a construção 

a cada edição de casas cada vez mais luxuosas e outras novidades aos 

espectadores, sob a mesma perspectiva de confinamento de pessoas anônimas, na 

disputa por um prêmio. Assim, o BBB se insere no conceito de indústria cultural 
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destacado por Edgar Morin, no qual a indústria cultural deve superar 

constantemente uma contradição fundamental entre as estruturas burocratizadas-

padronizadas e a originalidade (individualidade e novidade) (2009, p.25). 

Desta maneira, as emissoras na contemporaneidade vêm investindo em 

escala crescente em produções que visam quebrar a dicotomia entre emissor e 

receptor. A mídia, particularmente a televisão, na exibição de programas em tempo 

real, oferta no espaço público, a vida privada de diferentes pessoas. Então, ela entra 

na vida doméstica não apenas para mostrar a mistura de novos e antigos gêneros 

como os reality shows, mas para reforçar a idéia da juventude, beleza e sexualidade 

como ideais de felicidade, no âmbito privado, estimulando as soluções individuais e 

reforçando padrões de comportamento. 

Portanto, o Big Brother Brasil, fazendo parte do gênero reality show, segue 

uma tendência de produção de programas em tempo real, feitos ao vivo, com alta 

dose de improvisação e que utilizam o aparato da tecnologia. Fato que, se por um 

lado faz baixar a qualidade do produto, por outro, oferece às audiências um 

programa que se apresenta como novo, mas utiliza gêneros e elementos de 

linguagem já consagrados, como por exemplo, o Big Brother Brasil e suas diversas 

variantes de outros reality shows. Mais adiante, veremos que o programa naturaliza, 

por meio de diversas provas e testes do jogo, relações de força e poder entre os 

participantes. 
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1. SOBRE A VISIBILIDADE E A MÍDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No futuro todo mundo terá seus quinze minutos de fama.   
(Andy W arhol)  
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1.1 Comunicação e a Cultura  

       

Vivemos numa sociedade cuja exacerbação do culto à imagem, em todas as 

esferas da comunicação, transforma a natureza tridimensional em planos e 

superfícies imagéticas; a cultura das imagens que tem a mídia televisiva como 

principal mediadora das relações humanas reúne traços preponderantes de culturas 

heróico-míticas e de culturas centradas no presente. 

As imagens, na contemporaneidade, são poderosas mediadoras da 

comunicação na ficção e banalidade ou diferentes ações e experiências, 

notadamente, cotidianas. O estudo do Big Brother Brasil leva à exibição de imagens, 

cuja representação midiática torna público, flagra episódios da vida íntima, que a 

princípio, deveria ser resguardada. 

Neste contexto, podemos situar a comunicação e a cultura como 

indissociáveis; todo projeto de cultura pressupõe uma comunicação, assim como, 

todo projeto de comunicação reflete um diálogo com a cultura. Neste caso, a 

comunicação deve ser entendida como o que permite a construção de vínculos e a 

cultura é o que desenha e é desenhado pela trajetória complexa dos vínculos, 

raízes, histórias, sonhos, determinação e indeterminação. 

De acordo com a teoria crítico-relativista cunhada por Pross e Beth (1990), a 

comunicação seria um mecanismo pelo qual existem e brotam as relações sociais, 

bem como, todos os símbolos espirituais, no tempo e no espaço. Tendo como 

pressuposto a realidade social, os processos de comunicação permitem que o 

indivíduo, em teoria, se sinta próximo de outras pessoas sem se situar no mesmo 

espaço e tempo da comunicação. 

Tanto os processos comunicativos quanto os culturais se desenvolvem em 

ambientes sociais e históricos complexos. Esse pressuposto nos ajuda a entender o 

termo cultura de massa, de acordo com Morin, como algo produzido segundo 

normas maciças da fabricação cultural, cuja propagação se dá por técnicas de 

difusão maciça e destinada a um grande público. 

Segundo Baitello Jr (1999), se por um lado a mídia descarta a informação 

apenas passando o seu tempo imediato de veiculação, instaurando uma memória de 

“curtíssimo tempo”, por outro, ela permite, no vácuo criado pela destruição do 
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passado imediato, o ressurgimento dos fantasmas de deuses e heróis, figuras que 

povoam o presente cotidiano. 

A cultura da imagem traz consigo a perda do presente, pois, muitos tempos 

presentes se apresentam em um curto tempo, sem que cada um deles tenha a 

oportunidade de se tornar ato; apenas remete para o outro, submetendo e exigindo a 

rápida passagem em “zapping” para o próximo. Desta forma, a sociedade 

contemporânea, cuja imagem repousa na crença de uma juventude, enquanto 

categoria imutável vive numa permanente insatisfação e descarte. 

O efeito “zapping” contribuiu para a forma atual de como se assiste 

televisão, ou seja, a própria televisão criou um espectador mutante, que se relaciona 

com imagens e sons de maneira impaciente e evasiva. Esse efeito que contaminou 

as mensagens ao nível de produção virou modelo de construção de mídia.  

 

Tudo que não é novo tende a ser obsoleto e, portanto, destinado ao 
descarte; cria-se não apenas a crença na juventude e na novidade 
enquanto categorias imutáveis, mas também suas conseqüências práticas, 
ou seja, a diversidade de pessoas e objetivos em diferentes estágios e 
graus é eliminada pelo descarte (BAITELLO JR, 2005, p.77). 

 

A cultura caracterizada pela repetição excessiva das imagens e perda do 

presente situa-se na lógica de uma sociedade de consumo. Essa sociedade, de 

acordo com Bauman (2007), parte da promessa de satisfazer os desejos humanos, 

de uma forma, que nenhuma sociedade do passado pôde realizar ou sonhar. Nesse 

contexto contemporâneo, é que podemos afirmar que praticamos uma iconofagia do 

olhar, posição defendida por Baitello Jr (2005), para caracterizar, que ora, nós 

devoramos as imagens, ora, são as imagens que nos devoram. 

 “Consumir”, palavra que procede do latim consumere, significa: comer, 

devorar, destruir, debilitar, fazer morrer, extenuar. Consumimos imagens em todas 

as formas: marcas, figuras, ídolos, modas etc. Mais adiante, discutiremos como se 

desenvolve a cultura da imagem dentro do programa Big Brother Brasil, ao lado do 

culto ao corpo. 

Assim, partimos do pressuposto de ser o consumo um fato cultural e uma 

manifestação imagética, na qual se inclui um amplo repertório simbólico de 

representações de imagens, cujas reflexões articulam-se entre os campos 

simbólicos e mercadológicos, dando visibilidade às conexões entre imagens 

midiáticas e o universo imaginário. 
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Podemos falar na natureza constitutiva da imagem, que nos circula, de 

acordo com a lógica de mercado, ao considerar a sua penetração no cotidiano; 

quando falamos, produzimos e consumimos imagens. 

Baitello Jr (2005), em seus estudos sobre a iconofagia, destaca a 

proliferação indiscriminada e compulsiva de imagens exógenas em todas as 

linguagens e em todos os tipos de espaços midiáticos, que gera também nos 

receptores, a compulsão exacerbada de apropriação das imagens. Afinal, que tipo 

de vínculo e que tipo de relação comunicativa mantemos com as imagens que nos 

rodeiam? As imagens apresentadas pela mídia contemporânea terminam por 

possuir um alto teor de referência a outras imagens, cuja proliferação desmedida 

configura uma crise de visibilidade. A intensa aceleração no crescimento das 

imagens agrega uma desvalorização e um movimento desesperado de busca por 

visibilidade a qualquer custo. 

Desta maneira, partindo do ponto de vista dos impactos sócio-culturais das 

produções das imagens, nossas sociedades midiáticas engendram um paradoxo, no 

qual, a visualidade excessiva é uma estratégia de invisibilidade. Assim, a imagem é, 

ao mesmo tempo, meio de esclarecimento e obscurecimento, ela tanto mostra como 

esconde, tanto expõe como oculta. 
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1.2 Visibilidade e Espetáculo 

 

  Como então se expressa a visibilidade no nosso mundo contemporâneo, 

visto que, cada vez mais somos socializados pelo imaginário da tevê, que nos dita 

os modelos e padrões sociais a serem seguidos? 

  Segundo Thompson (1998), antes do desenvolvimento da mídia, a 

publicidade dos indivíduos ou acontecimentos era ligada ao compartilhamento de um 

lugar comum: um evento ou fato se tornava público, quando representado diante de 

uma pluralidade de indivíduos fisicamente presente à sua ocorrência. 

  Podemos citar como exemplo a Grécia Antiga, onde os assuntos 

pertinentes a polis eram discutidos com a população na Ágora, relação que 

Thompson conceitua como “publicidade tradicional de co-presença”, caracterizada 

por uma gama de riquezas simbólicas de interação face a face e pelo caráter 

dialógico. Este tipo de publicidade traz como característica principal, a reunião de 

indivíduos num mesmo lugar.  

Entretanto, o desenvolvimento tecnológico da mídia criou novas formas de 

publicidade distantes da anterior, cuja característica fundamental estendeu a 

disponibilidade oferecida pela mídia; agora, a publicidade de indivíduos, ações ou 

eventos, não está mais limitada à partilha de um lugar comum. Estes podem adquirir 

publicidade independentemente de serem vistos ou ouvidos diretamente por uma 

pluralidade de indivíduos co-presentes. Assim, de acordo com Thompson, o 

desenvolvimento da mídia originou novas formas de “publicidade mediada” que vêm 

assumindo o importante papel no mundo moderno e contemporâneo. 

  O advento da imprensa, no início da Europa moderna, se utilizava, em seu 

modo de produção, difusão e apropriação, da publicidade mediada, sem a partilha 

de um lugar comum. O público leitor, indivíduos que abrangiam uma coletividade, 

que não se podia localizar no tempo e nem no espaço, era agora um “público sem 

lugar”, definido não pela existência ou possibilidade de uma interação face a face 

entre seus membros, mas, pelo fato de que seus membros tinham acesso ao tipo de 

publicidade possível graças à imprensa.  

 

Com o advento da imprensa, contudo, a ligação entre publicidade e sentido 
de percepção se modificou. Uma ação ou evento poderia agora adquirir um 
caráter público para outros que não estavam presentes no lugar de sua 
ocorrência. E que não eram capazes de vê-la ou de ouvi-la. (THOMPSON, 
1998, p.116). 
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Compreendidas as modificações dadas na modernidade pelo 

desenvolvimento da mídia no ambiente público comum, é que podemos refletir sobre 

o impacto dos eventos entre emissão e recepção e da imagem, na sociedade 

contemporânea, em relação ao próprio papel da história e à participação dos sujeitos 

na esfera do público e do privado. 

Hoje, na nossa sociedade midiatizada, a participação de pessoas em 

programas em tempo real, reduz a atividade do pensar a uma visibilidade 

espetacular, “estou na tevê, logo existo” (parafraseando René Descartes), onde 

temos o convite à celebrização instantânea do banal e a perda da noção do público 

e do privado nas relações sociais.  

As políticas de visibilidade massiva compõem uma falta de comunicação 

constituída pelo excesso, que ocorre de maneira paradoxal. De um lado, é preciso 

estar presente intensa e constantemente na cena midiática; de outro, a mesma 

recorrência é causa do desgaste da imagem decorrente de uma exposição 

excessiva. 

Para Baudrillard (2004), em se tratando de pensar na visibilidade dos reality 

shows, gênero que discutiremos mais adiante, existem duas maneiras de 

desaparecer: a primeira estaria em não ser visto (problemática atual do direito a 

imagem), e, a segunda, seria o exibicionismo delirante da nulidade. Um 

exibicionismo de se fazer nulo para ser visto, ou seja, um excesso de visibilidade 

que metaforicamente podemos dizer que causa cegueira e nulidade mediante a 

superexposição às luzes da informação e à televisão. Para ele, o princípio de mérito 

e reconhecimento de legitimidade democrática é substituído pela glória isenta de 

méritos, numa beatificação do homem sem qualidade; insignificância e banalidade 

que podem ser percebidas numa rápida observação dos perfis participantes do BBB, 

visto que alguns ao saírem do cativeiro cercados de câmeras, saem vangloriados 

com seu feito, afirmando se sentir vencedor e ter vivido uma experiência ímpar.  

Existe um encolhimento do espaço público com o individuo vazio de si 

próprio, de um ideal político e sem perspectiva, que opta por assistir o que há de 

mais medíocre em todos nós; desta maneira, a dimensão dos acontecimentos, das 

estratégias de poder e dominação na estrutura narrativa do Big Brother Brasil se 

presta à projeção-identificação do espectador da imagem volátil apresentada pela 

televisão.  
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Daí a exigência contraditória e simultânea de não ser visto e ser 
perpetuamente visível. Todo mundo joga com os dois quadros ao mesmo 
tempo, e nenhuma ética nem legislação pode acabar com este dilema – o 
do direito fundamental de ver e o, também incondicional, de não ser visto. 
(BAUDRILLARD, 2004,p.23). 

 

 Outro ponto importante a ser discutido nos estudos dos fenômenos de 

comunicação e mídia consiste no conceito intencionalmente ampliado de mídia, no 

qual adotaremos algumas premissas de Harry Pross, que coloca o corpo como 

primeiro suporte dos textos culturais e dos processos comunicativos, sendo “mídia 

primária”. Desta forma, a mídia primária é o começo e o fim de todo o processo de 

comunicação; ela, para funcionar, exige que estejamos no mesmo espaço e no 

mesmo tempo que o interlocutor, já que, a voz, o cheiro, o gesto e o gosto, que 

possibilitam o corpo operar como mídia primária exigem o tempo e o espaço do aqui 

e do agora. 

A mídia secundária, para Pross (1990), é o meio de comunicação que 

transporta a mensagem ao receptor, sem que este necessite de um aparato para 

captar seu significado; se, por um lado, amplia no tempo e no espaço o alcance 

comunicativo do homem, por outro, enfrenta a dificuldade de transportar a 

informação; como exemplo, o jornal, o livro, pergaminhos, que precisam ser 

transportados. 

Por último, temos a mídia terciária. Com o advento da eletricidade, 

desenvolvem-se sistemas de mediação sofisticados, utilizando um aparato de 

emissão e captação de mensagens; ela engloba desde o telégrafo, telefone, rádio, 

televisão até redes de computadores. Conforme Baitello Jr (2005), a mídia terciária 

elimina o tempo de decifração e da contemplação em favor de uma sonoridade e 

visualidade em ritmos acelerados; ela decreta o fim do tempo contemplativo e 

individualmente diferenciado, assim como, elimina os obstáculos do espaço pela 

transmissão de sinais sem seus suportes. 

Neste cenário de mediação das relações sociais pela mídia, principalmente 

pela televisão, seguindo uma alternância cíclica das imagens e de rápida 

consumação contemplativa, é que podemos caracterizar as condições propícias do 

espetáculo. Vale destacar que as condições propostas por Guy Debord a respeito da 

“sociedade do espetáculo”, apesar de ignorada por ele, nos fazem refletir sobre o 
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ordinário da vida em sociedade, permitindo o afloramento, inclusive, da consciência 

política. 

O espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo como a própria sociedade, 
como uma parte da sociedade e como instrumento de unificação. Como 
parte da sociedade, ele é expressamente o setor que concentra todo olhar 
e toda consciência. Pelo fato de esse setor estar separado, ele é o lugar 
do olhar iludido e da falsa consciência; a unificação que realiza é tão 
somente a linguagem oficial da separação generalizada. (DEBORD, 1997, 
p.14). 
 
 

 No palco contemporâneo, o espetáculo em cartaz é a vida das pessoas. Os 

ingressos, na bilheteria, dão direitos a entrar na intimidade dos participantes do 

grande show de realidade simulada, representado pelo Big Brother. A lógica da 

espetacularização dita as regras do jogo, tornando público o que é tradicionalmente 

particular – a vida privada. Assim, como uma novela da vida real, participam: o 

mocinho, o malvado, o ignorante, a arrogante, a sensual, a inteligente, a mal-

educada. Essas caracterizações fundamentam a trama, sustentando conflitos e 

gerando identificações por parte do público espectador.  

Para Guy Debord (1997), o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas 

uma relação social entre pessoas, mediada por imagens; resulta de um projeto e 

modo de produção capitalista sob todas as formas particulares de informação ou 

propaganda, publicidade ou consumo de entretenimento, o que em nossa discussão 

recai sobre o Big Brother Brasil. 

 

O princípio do fetichismo da mercadoria, a dominação da sociedade por 
“coisas supra-sensíveis embora sensíveis”, se realiza completamente no 
espetáculo, no qual o mundo sensível é substituído por uma seleção de 
imagens que existe acima dele, e que ao mesmo tempo se fez reconhecer 
como o sensível por excelência. (DEBORD, 1997, p.28). 

 

O espetáculo na mídia de massa é uma forma de representação da 

sociedade em que a vida real é superficial e fragmentária, e os indivíduos são 

levados a contemplar e a consumir passivamente as imagens de tudo o que lhes 

falta em sua existência objetiva. Assim, a realidade é transformada em espetáculo e 

o espetáculo, em realidade objetiva. Desta forma, sob a celebrização de 

experiências de um consumo cultural na vida contemporânea, somos convidados a 

assumir em relação à cena midiática, principalmente televisiva, uma condição de 

mercadoria. O espetáculo situa-se num parâmetro do capitalismo avançado e de 
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estrutura cumulativa que visa ao crescimento e ao lucro, mediando a transformação 

em mercadorias, setores da vida social, do lazer e cotidiano. 

Para Debord (1997), a cultura industrial representa uma cultura dos signos, 

onde existe todo um sistema organizado em torno de uma semiótica do controle, que 

acaba por eliminar a exigência da repressão física. A dominação, neste caso, 

funciona como um estímulo operando por meio dos signos de celebridade adquirida 

e da sociedade do espetáculo. 

O Big Brother Brasil torna-se um exemplo de espetáculo das banalidades, 

em que a estratégia narrativa e exibição do programa para o público se mostram 

como uma trama de diálogos pobres, fundada em coloquialidade e em um “eterno 

ócio”, presentes na vida dos participantes do jogo exibidos na casa. Assim, as 

imagens cotidianas celebrizadas pela televisão povoam nosso imaginário individual 

e coletivo, nos seduzindo e convidando a consumir hábitos e estilos de vida. A 

comunicação televisiva, que ocorre nas intra e inter-relações entre sociedade e 

cultura, convida, com seus dispositivos institucionais e tecnológicos, à aglutinação 

cada vez maior dos espectadores, sendo responsável pelo surgimento de novas 

sensibilidades, éticas e estéticas. 

 

Para descrever o espetáculo, sua formação, suas funções e as forças que 
tendem a dissolvê-lo, é preciso fazer uma distinção artificial de elementos 
inseparáveis. Ao analisar o espetáculo, fala-se de certa forma a própria 
linguagem do espetacular, ou seja, passa-se para o terreno metodológico 
dessa sociedade que se expressa pelo espetáculo. Mas o espetáculo nada 
mais é que o sentido da prática total de uma formação econômico-social, o 
seu emprego do tempo. É o momento histórico que nos contém. (DEBORD, 
1997, p.16). 

 

 Karl Marx (1998), em sua análise sobre o fetichismo da mercadoria, o 

definia como um processo de inversão da realidade social, onde a mercadoria 

termina por encobrir as características sociais do trabalho do homem, transformando 

a relação entre homem e trabalho em algo fantasmagórico. Entretanto, partindo de 

uma releitura de Marx, podemos afirmar que, na contemporaneidade, ocorre uma re-

significação da imagem; o fetichismo não se encontra mais na mercadoria em si, 

mas agrega valores mercadológicos espetacularizados às imagens das celebridades 

instantâneas; anônimos, que se tornam célebres em questão de instantes e em 

função de terem adquirido um rápido e intenso aparecimento no próprio circuito 

midiático. 
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Debord (1997), em sua teoria anunciada nos anos 60, parte da onipresença 

da mídia eletrônica para o meio da exposição excessiva da imagem, que busca 

substituir a experimentação real do mundo; o espetáculo ignora o princípio da 

realidade, privilegiando as leis do inconsciente. Os meios de comunicação de massa 

tornam-se capazes de se relacionar com a cultura como complexo de crenças, 

valores e modos de vida dos indivíduos. Esses meios ou mídias utilizam-se de 

processos afetivos, como a identificação, a projeção1 e a fantasia; estes, 

responsáveis pela passagem do homem comum à celebridade midiática. 

Na medida em que os meios de comunicação se desenvolvem e se 

generalizam, a cultura de massas cria e recria mitos que utilizam símbolos e figuras 

emblemáticas dos contextos sociais. Assim, a televisão, como mídia que estreita a 

margem entre imaginação e a realidade objetiva, apresenta seus programas 

associados às coisas desejáveis que temos observado na análise do Big Brother 

Brasil. 

A televisão, tendo o apelo visual das imagens como sedução e recorrente 

visibilidade, mobiliza nos indivíduos comuns uma das necessidades fundantes da 

ontologia do ser, a qual consiste no reconhecimento social; neste sentido, 

programas como os reality shows alimentam a esperança e o sonho de milhões de 

pessoas em todo o mundo que vêem na fama uma alternativa para a ascensão 

social e a aceitação por parte dos outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Edgar Morin, no livro “Cultura de Massas no Século XX”, destaca no capítulo intitulado como “Os Olimpianos”, 

toda uma mitologia moderna que nasce da inter relação entre real e imaginário, o qual encontra projeção e 
identificação com um grande público, produto de uma cultura de massa. 
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2. O CONSUMO E O CORPO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A sociedade de consumo consegue tornar permanente a insatisfação. 
(Zygmunt Bauman). 
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2.1 A economia dos corpos 

 

Presente em todas as sociedades sob a constante lógica da insatisfação e 

necessidade, o consumo na contemporaneidade se apresenta como um conjunto de 

aspectos sócio-culturais, real e simbólico, evidenciado nos diversos grupos 

humanos. Sua lógica propicia a interação e conjugação de diversas instâncias 

sociais. 

Segundo Bauman (2007), o consumo adensa as relações humanas, 

regulamentando práticas cotidianas, políticas e ações sociais. Ele começa como 

uma necessidade e termina como compulsão ou vício na sociedade de 

consumidores em que estamos situados. 

 

A sociedade de consumo consegue tornar permanente a insatisfação. Uma 
forma de causar esse efeito é depreciar e desvalorizar os produtos de 
consumo logo depois de terem sido alçados ao universo dos desejos do 
consumidor. (BAUMAN, 2007, p.106). 

 

O consumo torna-se, então, o motor principal da engrenagem social na 

sociedade contemporânea sob a promessa de uma satisfação que nunca se realiza, 

já que o atendimento pleno de nossos desejos acarretaria na morte da indústria de 

consumo e seus mercados. 

A prática do consumo a ser destacado no programa Big Brother Brasil-9 se 

afirma nas representações imagéticas dos participantes e na representação do 

Imaginário sobre a casa, repleta de significações. O consumo é um conceito 

fundamental para localizar o estudo do BBB-9, já que nosso tema se insere no 

campo da ação, cuja produção surge por meio de toda uma rede de materialidades, 

entre as quais, a da dimensão imaginária. 

O consumo em nossa sociedade atua como um lócus da constituição 

imaginária e da produção de imagens na mídia, gerando articulações entre o campo 

simbólico e o mercado, o que dá visibilidade ímpar as pessoas que ingressam no Big 

Brother Brasil. O programa tem grande capacidade de insinuar na consciência 

popular elementos imagéticos para o consumo através de suas narrativas e exibição 

de estilos de vida. 

Para Bauman, “A sociedade de consumo tem por base a premissa de 

satisfazer os desejos humanos de uma forma que nenhuma sociedade do passado 
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pôde realizar ou sonhar”. (2007, p.106). O consumo, em nossa abordagem, não se 

restringe somente a termos mercadológicos, mas a toda uma economia e 

organização capitalista, que requer dos indivíduos a condição de objetos desejantes 

e de desejo. 

Neste sentido, destacamos as dinâmicas sociais pautadas num mercado de 

sentimentos, no qual, as imagens midiáticas agem como modos de vida a serem 

consumidos e a cultura da celebridade aflora como mecanismo central. 

Conforme Rojek (2008), as celebridades são mercadorias, no sentido de que 

os consumidores desejam possuí-las; seus rostos, em relação às pessoas comuns, 

transformaram-se em bens de consumo. 

 
A inquietação e o atrito na cultura industrial em parte, derivam da exigência 
capitalista de lançar sempre novas mercadorias e marcas. Nessas 
circunstancias o desejo é alienável, transferível, visto que as necessidades 
devem ser perpetuamente trocadas em resposta à evolução do mercado. 
(ROJEK, 2008, p.16). 
 
 

Nas instituições sociais contemporâneas, as celebridades são nomes 

familiares e em todas as famílias ganham notoriedade pela abundância de suas 

imagens e freqüência com que seus nomes são mencionados nas transmissões de 

rádio, televisão e conversas de suas vidas privadas. 

Na sociedade de consumo em que estamos inseridos, o culto a uma 

celebridade é um mercado em aberto, pois os fiéis podem se dissolver, permitindo 

que todo fã adquira o culto a outra celebridade de sua escolha. 

 
Por mais que as celebridades sejam competitivas, elas não estão realmente 
competindo. O culto a uma delas não exclui, muito menos proíbe que 
alguém se junte à comitiva de outra. Todas as combinações são permitidas 
e na verdade bem-vindas, pois cada uma delas, e particularmente sua 
profusão, aumenta o fascínio exercido pelo culto a celebridade em si 
mesmo. (BAUMAN, 2007, p.69). 

 

  Neste jogo entre identificações e consumo, os consumidores, além de 

alimentarem a vontade de ter um bem, constroem uma fachada de personificação a 

ser desejada pela massa abstrata, cuja reunião não precisa necessariamente de 

uma partilha física num local comum, pois, conforme Sloterdijk (2002), o individuo é 

massa pela partilha comum de símbolos e marcas da cultura de massa. 

Neste sentido, a cultura da celebridade, na contemporaneidade, parte de 

uma tentativa de realizar uma integração subjetiva das pessoas, subordinando-as a 
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um todo maior do rosto público da celebridade. A sociedade de consumo exige que 

os consumidores comprem, sendo que, em contrapartida, requer destes a 

consciência sobre a obsolescência que todo mercado sofre. 

O consumo, de acordo com Bauman (2007), deve ser compreendido no 

ambiente de uma sociedade de consumidores, que julga e avalia seus membros 

pela sua capacidade e conduta relacionadas a esta ação. A vida dos consumidores 

é uma síndrome, visto que corresponde a um conjunto de atividades e estratégias, 

dispositivos cognitivos, julgamentos e prejulgamentos de valor num excesso de 

soma de promessas em uma economia do logro, do excesso e do lixo. 

 

Dizer sociedade de consumidores é dizer mais, muito mais, do que apenas 
verbalizar a observação trivial de que, tendo considerado agradável o 
consumo, seus membros gastam a maior parte de seu tempo e de esforços 
tentando ampliar tais prazeres. É dizer, além disso, que a percepção e o 
tratamento de praticamente toas as partes do ambiente social e das ações 
que evocam e estruturam tendem a ser orientados pela síndrome 
consumista de predisposições cognitivas e avaliativas. (BAUMAN, 2007, 
p.109) 

 

O lixo, na sociedade líquida moderna de consumidores, é o produto final de 

toda ação de consumo. Ele tende a ser a única coisa durável e sólida numa 

sociedade cujas relações sociais e bens de consumo são voláteis e efêmeros. 

A subjetividade dos consumidores é feita de opções de mercado, assumidas 

pelo sujeito e seus potenciais compradores; a identidade, conforme indica Bauman 

(2007), adquire a forma de uma lista de compras, onde as pessoas mudam seus 

perfis identitários de acordo com suas escolhas. 

Segundo o autor, a vida organizada em torno do consumo é orientada pela 

sedução, com desejos sempre crescentes e voláteis. Desta forma, se insere o 

discurso publicitário mercadológico, cujo marketing e propaganda, vistos hoje, 

desempenham um importante papel de segmentação e educação do público, em 

torno de novos gostos, tendências e estilos. 

A cultura da imagem, conforme discutimos no primeiro capítulo, contribui 

para o imperativo da visibilidade e do consumo, em cujas dinâmicas reforçam 

disputas simbólicas no ambiente midiático. Assim, o Big Brother Brasil consiste num 

produto de nossa visualidade contemporânea, de estetização do cotidiano, onde 

homens e mulheres buscam, na arena do visível, manter-se em cena no 

programa/jogo. 
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Segundo Rojek (2008), a estetização do cotidiano refere-se ao processo 

pelo qual a percepção e o julgamento do belo e do desejo tornam-se generalizados, 

no decorrer de trocas habituais onde o modo de ser público é elaborado através de 

novos modelos de corpo, critério de notabilidade e estilos de comportamento. 

A celebridade tem um importante papel neste processo, pois ela nos oferece 

imagens monumentais de elevação e magia, nos convidando a adotar o seu estilo 

de vida e obscurecendo a realidade material como as questões de desigualdade 

social e justiça ética. Ela representa mitos e ritos contemporâneos que atualizam 

matrizes culturais e ressignificam mundos possíveis, os quais desejamos 

potencializados pela forte associação entre mídia e consumo em nossa 

contemporaneidade. Esta associação evidencia-se, por excelência, na economia do 

entretenimento, em que as formas do espetáculo são incorporadas aos negócios. 

 
 
A difusão de padrões de consumo tão amplos a ponto de abraçar todos os 
aspectos e atividades da vida pode ser um efeito colateral inesperado e 
não-planejado da ubíqua e inoportuna marketização dos processos da vida. 
(BAUMAN, 2007, p.116). 

 

Assim, as visualidades midiáticas protagonizam a articulação entre o social e 

as interações comunicativas, de modo que a comunicação politiza a própria lógica 

de consumo da comunicação. 
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2.2 Corpos de consumo 

 

Expressão de ícones do consciente e vitrine do inconsciente, o corpo em 

nossa sociedade de consumo tende a ser uma fonte de lucros potencialmente 

inesgotável. Ele é uma mídia que sedia satisfações, prazeres e alegrias; seu bem-

estar é o principal objetivo de qualquer busca existencial. 

 

Não surpreende que os especialistas em marketing considerem a ansiedade 
em torno dos cuidados com o corpo uma fonte de lucros potencialmente 
inexaurível. A promessa de reduzir ou eliminar essa ansiedade é, entre as 
ofertas do mercado de consumo, a mais sedutora, a mais amplamente 
procurada e a mais satisfatoriamente abraçada-respondendo à mais durável 
e confiável fonte de demanda popular por produtos de consumo. (BAUMAN, 
2007, p.121) 

 

O corpo é o meio pelo qual ocorre o contato com o mundo. Sua expressão, 

tratando-se de pensar as sociedades ocidentais capitalistas, reproduz padrões de 

consumo e uma lógica de mercado que alimenta a ansiedade dos consumidores, 

suscitando desejos que oscilam entre o que cada um é e o que gostaria de ser com 

o seu corpo. 

O corpo é um meio de identificação, sua imagem serve de substrato para as 

matérias simbólicas, que mantêm sua existência em outros lugares, cruzando o 

homem em uma fina trama de correspondências. No fundamento de qualquer prática 

social, a corporeidade atua em todos os segmentos e na instância da cultura, ponto 

principal do campo simbólico. 

Na mídia da comunicação social de massas, o corpo é um objeto de 

constante preocupação, visto que ele exerce uma sedução para o olhar dos outros, 

num apelo publicitário ao consumo. 

Para Bauman (2007), o ideal de uma “boa forma” busca captar as funções 

do corpo como receptor e transmissor de sensações. Como tal, seu propósito se 

choca com o estado de saúde que esse deveria produzir, pois não existe uma norma 

de “boa forma” que se possa estabelecer como objetivo e, finalmente, atingir. 
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(...) a idéia de boa forma oferece apenas vagas e incertezas instruções 
práticas sobre o que fazer e o que evitar, e como nunca se pode estar 
certas de que as instruções não vão ser alteradas ou mesmo ser revogadas 
antes que se possa implementá-las na sua totalidade, lutar pela boa forma 
significa não ter descanso; de qualquer maneira, nunca imaginar que se 
possa descansar com a consciência tranqüila e sem apreensão. (BAUMAN, 
2007, p.124). 

 

Desta forma, partindo da premissa de um consumidor na sociedade de 

consumo, uma “boa forma” significa um certificado de pertencimento e inclusão, 

referentes às condições de um corpo para o consumo. A relação entre corpo e 

consumo reafirma traços de natureza contraditória, pois, na medida em que a 

sociedade de consumidores preza por uma sólida dose de regime alimentar para 

manter o corpo numa contemplação de um padrão estético, faz apologia ao 

consumo desenfreado para a realização de desejos e prazeres. 

Para Sant’anna (2001), “a boa forma” é uma expressão de estética 

caricatural, na qual, o belo aproxima-se de um modelo universal distinto de cada 

particularidade representada pelo corpo. Neste sentido, a corporeidade individual 

precisa se adequar constantemente ao ideal de boa forma geral, seja para imitá-lo 

ou substituí-lo. 

 
Não importa a forma em que esteja neste momento, sempre há misturada 
uma dose irritante de “má forma”, a qual aparece ou é deduzida quando 
você compara o que vivenciou com os prazeres insinuados pelos rumores e 
pelas visões de alegria de outras pessoas que você até agora não 
conseguiu experimentar e que só pode imaginar e sonhar. (BAUMAN, 2007, 
p.123) 

 

 Na contemporaneidade, as relações entre corpo e consumo representam 

um mercado em pleno crescimento, cuja valorização da aparência através da 

sedução, reafirma uma constelação de produtos destinados a realçar o corpo 

humano em um cartão de visitas vivo. 

Nos dias de hoje, o corpo é a principal marca identitária, dotado de desejos a 

serem conhecidos e expressos. Ele é um território privilegiado de experimentações 

sensíveis, cujo presente se expressa pelo sonho de uma boa forma jovial. 

 
A multiplicação de imagens sobre corpos saudáveis e sempre belos é bem 
mais rápida do que a produção real de saúde e beleza no cotidiano. A 
corrida rumo à juventude é hoje uma maratona que alcança jovens e idosos 
de diversas classes sociais, mas estes não conseguem ver o pódio, porque 
se trata de uma corrida infinita. (SANT’ANNA, 2001, p.70). 
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Na mídia de massas, percebe-se a negação da mortalidade pela exaltação 

da juventude, onde a imagem corporal reflete um tempo estático de um eterno 

presente. A juventude dos corpos representa uma “einsteinização”, segundo 

Maffesoli (2001), que é fruto de um tempo que se contrai no espaço presente, 

contaminando as representações e práticas sociais contemporâneas. 

Sendo parte do desejo e da consumação de bens simbólicos, o culto ao 

corpo atende aos anseios de mercado, inserido numa cultura de consumo, onde o 

corpo passa a ser instrumento pelo qual o indivíduo transmite seu estilo pessoal 

mediado, principalmente, pela mídia. Esse culto se caracteriza como um conjunto de 

práticas e cuidados de si numa simbolização de um padrão de beleza estabelecido 

socialmente e também voltado para a esfera do consumo. 

Na cultura de consumo, a corporeidade em sua interface com o mundo 

condensa e mistura os medos intrínsecos da condição de consumidor, assim como, 

é alvo principal do ponto de venda das mercadorias de consumo. 

 

Questionar os sentidos da estética pode despertar a chance de modificá-los 
e, ao menos, de criar um espaço para a tomada de fôlego em meio à corrida 
rumo àquelas sucessivas trocas de ideal estético que em nada modificam o 
dever do corpo individual de precisar se adequar constantemente ao ideal 
de boa forma geral, seja para imitá-lo perseguindo seus rastros, seja para 
substituí-lo. (SANT’ANNA, 2001, P.109). 

 

A valorização corporal em nossa sociedade contemporânea não envolve 

somente a prática de atividade física, mas também, dietas, cirurgias plásticas e tudo 

mais, que responde à preocupação de ter um corpo bonito ou saudável. Vale 

ressaltar o papel da mídia e da indústria cultural como promotor do culto ao corpo, 

sempre mediando na vida cotidiana às últimas novidades e tendências de 

modeladores do corpo, incorporando comportamentos e símbolos de produtos e 

idéias para o consumo. 

Segundo Bauman (2008), a economia consumista se reafirma no excesso e 

desperdício econômico, sintoma de boa saúde. Desta forma, a sociedade de 

consumidores é capaz de assegurar sua sobrevivência. Nela, a acumulação de 

experiências frustrantes não chega a minar a confiança na efetividade essencial 

dessa busca. 

 
A sociedade de consumidores, em outras palavras, representa o tipo de 
sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida 
e uma estratégia existencial consumista, e rejeita todas as opções culturais 
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alternativas. Uma sociedade em que se adaptar aos preceitos da cultura de 
consumo e segui-los escolha aprovada de maneira incondicional. 
(BAUMAN, 2008, p.71). 

 

 Nesta sociedade, a mídia e as imagens surgem como referência ao mundo 

do comércio como aspectos centrais na construção de pessoas e de posições 

morais na contemporaneidade. Assim, um dos preceitos da cultura de consumo é 

oferecer mercadorias, cujo poder de atração envolva consumidores ávidos para 

compras. 

O objetivo principal da sociedade de consumo, conforme Bauman (2008), é 

elevar a condição dos consumidores a de mercadorias vendáveis, visto que o 

consumo representa um investimento que serve como um valor social e reforça a 

auto-estima do indivíduo. Nela, a colonização da vida acontece pelo mercado de 

bens de consumo. Os que desafiam esta regra são ignorados e tendem a ser 

punidos pela exclusão. 

Para ingressar na sociedade de consumo, homens e mulheres devem 

atender a certos padrões de mercado, condição para que as expectativas humanas 

se mantenham vivas e novas esperanças preencham o vazio, deixado pela 

constante insatisfação que o consumismo provoca. 

O consumismo distingue-se do consumo por ser um atributo da sociedade, 

cuja capacidade individual de querer, desejar e almejar estabelece parâmetros 

específicos de estratégias individuais de vida, os quais criam escolhas e condutas 

individuais.  

 
(...) O consumismo é um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de 
vontades, desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes e, por assim 
dizer, neutros quanto ao regime, transformando-os na principal força 
propulsora e operativa da sociedade, uma força que coordena a reprodução 
sistemática, a integração e a estratificação sociais, além da formação de 
indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel 
importante no processo de auto-identificação individual e de grupo, assim 
como na seleção e execução de políticas de vidas individuais. (BAUMAN, 
2008, p.41). 

 

Para Bauman (2008), o advento do consumismo inaugura uma era de 

obsolescência embutida de bens de mercado e assinala o aumento na indústria da 

remoção do lixo, local para onde vão as coisas que ultrapassam o tempo de uso, já 

que a vida líquida, volátil e efêmera abre caminho para a próxima geração de 

produtos úteis, mandando o produto antigo para a lata do lixo. 
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Nisso, elaborado pela cultura e desenvolvido nas relações sociais, o corpo é 

concebido como uma potencialidade, onde ele se constitui o próprio fim e um valor 

em si mesmo, de uma fonte de lucros inexaurível. A economia consumista, na qual 

também o corpo se insere, tem como alimento o movimento das mercadorias 

decorrente da massa de inovações, que ultrapassa qualquer meta estabelecida, de 

acordo com a demanda já registrada. 

 
A superfície e as aberturas do corpo, todos os pontos vulneráveis da 
fronteira/interface que separa/liga o corpo do/ao mundo exterior/ são 
portanto destinadas a se tornar locais de aguda e inerradicável 
ambivalência. Imune a todas as terapias, essa ambivalência continua sendo 
um terreno fértil para os mais variados, irritantes e dilacerantes traumas 
psicológicos que apavoram os cidadãos da sociedade de consumo, assim 
como para suas tendências mais paranóicas e esquizofrênicas. (BAUMAN, 
2007, p.126). 

 

Com efeito, dentre as ambivalências encontradas na economia do corpo, a 

gordura corporal representa o pesadelo realizado. Ele é alvo de incertezas e ponto 

central de cuidados, cujo marketing torna uma mercadoria vendável. 

Segundo Bauman (2007), a gordura corporal é um fenômeno que condensa 

medos e tentações irresistíveis, estendidas entre a sociedade e o corpo do 

consumidor, uma vez que a apologia ao consumo traz um aumento de peso corporal 

e conseqüentes centímetros na cintura, um paradoxo face ao corpo que deve 

permanecer sempre belo. 

Neste sentido, o consumo, tendo o corpo como porta-voz, joga com a 

identificação entre homem e objeto (corpo); o primeiro ultrapassa a si mesmo, a 

partir das possibilidades de transformação do segundo. Os corpos de consumo 

explicam-se na medida em que legitimam a prática do consumidor para se manter 

vivo no mercado; não cair em desuso e ir para o lixo, tal como um objeto que perdeu 

suas qualidades.  

Num mundo onde tudo é transitório, uma identidade fixa e bem definida não 

parece ser muito atrativa, pois, a estratégia da vida para o consumo não é ter 

identidades homogêneas, mas evitar que esta se fixe. As identidades das pessoas, 

tal como o consumo de bem, passam a ser transitórias e dispensáveis, após a 

satisfação. Sua construção é um processo sem fim, onde os objetivos se 

transformam mesmo antes de serem alcançados. 

Para Le Breton (2007), o corpo tornou-se a prótese de um sujeito 

eternamente à procura de uma estética própria, que através do outro, inventa sua 
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própria aparência. O culto corporal, principalmente para os jovens, atua como uma 

forma simbólica de estar no mundo, implicando numa visibilidade e estética da 

presença. 

 
No fundamento de qualquer prática social, como mediador privilegiado e 
pivô da presença humana, o corpo está no cruzamento de todas as 
instâncias da cultura, o ponto de atribuição por excelência do campo 
simbólico. (LEBRETON, 2007, p.31) 

 

O corpo representa um reservatório inesgotável do imaginário social, ele é 

um elo que marca os limites da pessoa e matéria-prima para o mercado em pleno 

crescimento, remodelado pela sedução de sua imagem. Para Bauman (2008), a 

sociedade de consumo prioriza a busca por um corpo perfeito, saudável e jovem. 

Este modelo de vida é uma incongruência voltada para uma racionalidade 

instrumental, que ao mesmo tempo reforça o corpo como local de felicidade e, 

também, encaminha este para a obsolescência permeada pela lógica da mercadoria. 

A televisão, assim como a publicidade, valoriza o culto ao corpo, fazendo 

deste o mais sublime objeto de adoração e de espetáculo de imagens, passando a 

ser a única coisa motivadora do ser. Os sujeitos, marcados pela insatisfação com o 

próprio corpo, procuram construir suas identidades e auto-imagens particulares, que 

são, ao mesmo tempo, produto do consumo massivo. 

 
O corpo – imagem que você apresenta ao espelho da sociedade vai 
determinar sua felicidade não por despertar o desejo ou o amor de alguém, 
mas por constituir o objeto privilegiado do seu amor-próprio: a tão propalada 
auto-estima, a que se reduziram toas as questões subjetivas na cultura do 
narcisismo. (KEHL, 2004, p.175). 

 

  A cultura do consumo, na qual se destaca o corpo como produto, não 

engloba somente bens materiais para a satisfação das necessidades, e sim, um 

conjunto de imagens e símbolos que vão sendo criados e recriados, além de novos 

estilos de comportamentos e modelos de agir na contemporaneidade, como já foi 

dito. Desta maneira, à medida que a produção da imagem pessoal foi colocada pela 

cultura do consumo como valor a ser cultivado, tornou-se importante a procura de 

cuidados com o corpo. Por isso, a indústria da beleza está atrelada à indústria 

cultural criadora de ídolos e celebridades, à invenção e ao aprimoramento de 

aparelhos, produtos e métodos de esculpir ou reconstruir o próprio corpo. 

O culto à aparência e ao corpo como imagem compõe a lógica da vida como 

mercadoria, do espetáculo e da cultura de imagens, destacados no capítulo primeiro. 
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As imagens veiculadas pelos meios de comunicação são indissociáveis desse 

processo de desejar e forjar um corpo ideal. 

 
O cuidado de si volta se para a produção da aparência, segundo a crença já 
muito difundida de que a qualidade do invólucro muscular, a textura da pele, 
a cor dos cabelos revelam o grau de sucesso de seus proprietários. (KEHL, 
2004, p.177). 

 

 Neste ambiente, em que o cultural se dissolve no econômico e vice-versa, 

os meios de comunicação de massa e a publicidade são mediadores entre a cultura 

e a economia e produtores de valores estéticos. Na análise do Big Brother Brasil-9, 

destacamos que as maneiras de agir e os sentimentos dos participantes do reality 

passam a ser incorporados ao universo das mercadorias através de narrativas que 

priorizam a aparência e de suas imagens exibidas pela televisão. O programa, 

sendo um produto da indústria cultural, reforça questões relacionadas ao dinheiro, 

sexo, beleza ideal e a aquisição de uma imagem, signo que passa pela legitimação 

das pessoas dentro do jogo. 
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2.3 O controle político da corporeidade 

 

No contexto de uma visibilidade espetacular, produzida pelo Big Brother 

Brasil, o corpo ganha um poder que é efetivado por meio das mais diversas formas 

de estimulação e exaltação. Moldado pelo contexto social e cultural em que estamos 

inseridos, ele se evidencia de acordo com a realidade socialmente construída. Para 

Le Breton (2007), o corpo existe na totalidade dos elementos que o formam, 

mediante a conjugação do efeito pedagógico recebido e das identificações que 

levam o ator a assimilar os comportamentos de seu vínculo social. 

Para ele, a corporeidade é uma expressão socialmente modulável, mesmo 

no estilo particular do indivíduo. Podemos dizer que, no mundo contemporâneo, a 

domesticação do corpo, na sociedade, encontra-se no culto à beleza. Na televisão, 

sobretudo nos reality shows, presenciamos uma supervalorização da aparência, 

como se pudesse oferecer o ressurgimento das identidades. Destacamos, com isso, 

o valor do espetáculo que o produto pode oferecer e a capacidade de promover a 

contemplação, provocando interesse no telespectador que é encarado como um 

possível consumidor. 

A mídia, sob a regência do culto ao corpo, define imagens que passam 

incessantemente, alimentando o imaginário coletivo, que, por sua vez, promete 

saciar o ego individual, cuja percepção do corpo em geral fica dominada pelas 

imagens encenadas. Sendo assim, lançamos a hipótese de que, no programa Big 

Brother Brasil, o corpo adquire um papel não só comunicativo, mas de objeto e alvo 

de poder, como discutido por Foucault. 

Apesar de Foucault não ter discutido diretamente a natureza da mídia e seu 

aspecto nas sociedades modernas, lançou um pertinente argumento sobre a 

organização do poder naquelas sociedades e a mudança na relação entre poder, 

corpo e visibilidade. Para ele, o corpo se insere numa maquinaria de poder que o 

esquadrinha, o desarticula e o recompõe. 

 

Uma anatomia política, que é também igualmente uma mecânica de poder, 
que está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos 
outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que 
operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que 
se determina. (FOUCAULT, 1987, p.119). 
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Partindo da constituição histórica das ciências humanas, Foucault destaca o 

poder como o que intervém materialmente, tocando a realidade concreta dos 

indivíduos; o poder, situado na sociedade pelo controle dos corpos, penetra na vida 

cotidiana e se difunde nas relações sociais, se exercendo como um micro poder, que 

está em todos os lugares, perpassando os sujeitos até as instituições e das 

instituições aos sujeitos numa relação dialética. 

Neste contexto, Foucault constata que as sociedades ocidentais inscrevem 

seus membros numa malha de relações que controlam os movimentos. Essa malha 

é de sociedades disciplinares, onde a disciplina molda relações de poder, nas quais, 

instituições sociais de diversos tipos convergem para um sistema de obediência. 

A disciplina, para Foucault, tem por finalidade transformar os corpos em 

economicamente úteis e politicamente dóceis; já que é dócil um corpo que pode ser 

submetido, utilizado, transformado e aperfeiçoado. O autor, desta maneira, ao 

afirmar que o poder não tem um objeto fixo e colocando o corpo como a forma pela 

qual o poder se materializa, inova o estudo das relações de poder presente na 

sociedade; assim, não seria o aparelho do Estado ou governante o instrumento 

especifico de um sistema de poder, e sim, as modalidades eficazes e difusas do 

poder exercido sobre o corpo, além das instâncias oficiais do Estado. 

 
O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte 
do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, 
nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação 
que nos mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, 
e inversamente. (FOUCAULT, 1987, p.119). 
 
 

A teoria foucaultiana, em linhas gerais, destaca o poder como um sistema de 

relação e imposição de normas, onde o corpo é o alvo da fabricação de uma 

positividade que converge para um modo de obediência e de eficácia. O 

investimento político no corpo favorece o seu controle no espaço e no tempo, 

visando construir uma eficácia de dominação pela obtenção da docilidade dos atores 

através do cuidado meticuloso e da organização da corporeidade. 

Entretanto, em se tratando de pensar numa economia dos corpos, Foucault 

(2003) destaca a necessidade que o poder tem de se ajustar às demandas das 

sociedades capitalistas diante da explosão demográfica e da industrialização. Assim, 

o biopoder se reveste de duas formas: a disciplina e a biopolítica. A primeira 
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conforme verificamos atua na docilidade e disciplina do corpo; já a segunda mobiliza 

os fenômenos globais. 

A biopolítica é definida por Foucault (2003), como a entrada da vida e do 

corpo no domínio dos cálculos explícitos do poder. Nela, a vida, além de politizada, 

torna-se um feixe de informações de padrões comportamentais e de perfis de 

consumo que alimentam uma economia imaterial. Pelbart, em sua leitura de 

Foucault, diz: 

 
Se as disciplinas se dirigem ao corpo, ao homem-corpo, a biopolítica se 
dirige ao homem vivo, ao homem-espécie. Se a disciplina, como diz 
Foucault, tenta reger a multiplicidade dos homens enquanto indivíduos 
sujeitos a vigilância, ao treino, eventualmente á punição, a biopolítica se 
dirige à multiplicidade dos homens enquanto massa global, afetada por 
processos próprios da vida, como a morte, a produção, a doença. 
(PELBART, 2003, p.57). 

 

Neste sentido, o Big Brother Brasil, sendo uma produção audiovisual 

atravessada por uma lógica cultural e operacional, reúne uma pluralidade de 

gêneros, que traz a sensação de algo novo; sendo identificado como uma tecnologia 

de poder, pois seu regime de visibilidade revela processos de subjetivação e 

padrões corporais para a sociedade. 

O BBB caracteriza-se por um poder estimulado no corpo social, convidando 

o público pela sedução das imagens à participação voluntária para espiar a vida dos 

participantes da casa. 

Os realities shows, no caso, o BBB, podem ser tomados como um dos 

modos de operar a biopolítica, que agora é um motor e o núcleo do capitalismo 

contemporâneo com a politização na dimensão mais íntima de cada pessoa. O 

programa, conforme destacamos no capítulo três, se utiliza de técnicas de controle e 

vigilância na regulamentação dos corpos, punição e premiação, de acordo com as 

estratégias do jogo. 
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3. O BBB-9 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talvez não exista pior privação, pior carência, que a dos perdedores na luta 
simbólica por reconhecimento, por acesso a uma existência socialmente 
reconhecida, em suma, por humanidade. (Pierre Bourdieu) 
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3.1 O gênero reality show/BBB 

 

Os programas de reality shows tiveram início nas televisões públicas 

européias, no final da década de 60 e começo dos anos 70, sendo exibidos, 

primeiramente, em países como a Alemanha, Itália e Inglaterra. O gênero teve 

continuidade com a desregulamentação da legislação na televisão e surgimento dos 

canais privados em 1990. 

Nos Estados Unidos, em 1973, a televisão norte-americana fazia 

experimentos com a chamada “tele-realidade”, que trazia programas sem um roteiro 

pré-definido, filmados por câmeras com direito a edições de imagens e fundo 

musical. O programa An American Family foi um dos pioneiros com a apresentação 

de uma família de classe média americana em sua rotina diária. 

Quase 30 anos depois de muitos reality shows, nasceu na Holanda no ano 

de 1999 o Big Brother2, criado pelo produtor John De Mol. Em entrevista à revista 

Época, John De Mol afirmou que o Big Brother foi pensado a partir de uma 

experiência real: o projeto Biosfera 2 no Arizona (EUA), 1991, em que oito 

pesquisadores foram confinados, por quase 2 anos, numa esfera de cristal de 12 mil 

metros. A proposta que era de construir uma miniatura do planeta fracassou com os 

pesquisadores brigando entre si. 

Apesar do nome do programa ser alusão ao romance “1984”, de Orwell, vale 

destacar que o Big Brother do livro governa toda a sociedade, fábricas, militares, 

prisões etc. Para incluir todos no mesmo espaço e tempo de produção e sentido. Já 

no atual BBB, muitos controlam poucos: direção, produção, votantes e o público que 

assiste ao programa. Um controle que já não exclui ou pune, mas estimula, inserindo 

na subjetividade do sujeito midiatizado o domínio estético e ético do que fazer, dizer 

e pensar. 

O “Grande Irmão” ou Big Brother segue a linha de programas produzidos no 

formato reality show, gênero que, à sua maneira, desenvolve a construção de 

narrativas, nas quais, a vida dos indivíduos passa a ser mostrada como forma de 

publicidade, fazendo com que a vida privada ascenda à esfera pública, mediante 

suas performances e disputa pelo prêmio máximo de um milhão de reais. 

                                                           
2
  O termo “Big Brother” surgiu de uma organização de sociedade 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 totalitária sobre os destinos humanos, o dispositivo conhecido como “teletela”, uma 
televisão de mão dupla em que o telespectador, além de ver, é visto através da mesma tela. 
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No Brasil, o programa começou a ser exibido em 2002 em horário nobre, às 

22 horas, sendo transmitido pela Rede Globo, também disponível em pay-per-view3, 

no canal por assinatura “Premiére Shows” e em flashes de 15 minutos no Multishow, 

canal de televisão fechado. O Big Brother Brasil consiste no confinamento de um 

número de participantes, 14, na maioria das edições, em uma casa cenográfica, 

vigiados por câmeras, 24 horas por dia, sem entrar em contato com o mundo 

exterior. Isto implica que eles não podem falar com familiares e amigos, lerem 

jornais, revistas ou qualquer outro meio pelo qual possam obter informações 

externas. 

As regras do programa-jogo constituem-se, no início, da escolha de um 

conjunto de pessoas anônimas, selecionadas depois de responder a uma bateria de 

perguntas, similar a uma investigação policial; depois dessa fase, que é intitulada 

pelos inscritos no programa de “cadeira elétrica”, o candidato é selecionado de 

acordo com critérios não divulgados pela Rede Globo de televisão. A principal regra 

é simples: vence o jogo aquele que permanecer na casa bigbrotheana até o fim. No 

percurso do reality, os participantes são votados por eles mesmos para ficarem sob 

o julgamento da decisão do público, que emite a opinião sobre quem fica ou sai da 

casa. Como prêmio, o vencedor ganha sozinho a quantia de um milhão de reais. 

Prêmios menores são atribuídos ao segundo e ao terceiro colocados e vários 

produtos de patrocinadores (carros, televisores) até premiações de valor moral 

(passeios, telefonemas) aos demais participantes. Na casa, os moradores usam 

microfones e são monitorados por 40 câmeras e 60 microfones por ela espalhados  

A casa bigbrotheana, localizada nos estúdios da Rede Globo (Projac), em 

Jacarepaguá, Rio de Janeiro, vem sofrendo transformações a cada edição, e conta 

com corredores internos inacessíveis aos participantes, onde ficam as câmeras 

escondidas atrás do espelho, que registram tudo o que acontece na casa, sendo 

excluídas apenas as imagens captadas no vaso sanitário. Existem ainda câmeras 

espalhadas pela casa visíveis aos confinados.  

Os participantes ficam isolados do mundo exterior, por três meses. O único 

aparelho de TV da casa é usado exclusivamente em momentos específicos, e com a 

única finalidade de permitir o diálogo entre jogadores e apresentador. 

                                                           
3
  É o nome dado a um sistema, no qual as pessoas que assistem a televisão podem adquirir uma 

programação específica, a qual desejam assistir. 
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A eliminação de cada jogador, no decorrer do programa, acontece às terças-

feiras, através de um processo que inclui, de forma inicial, a escolha do líder da 

casa, que automaticamente adquire imunidade no período equivalente há uma 

semana. Depois, a cada semana, dois participantes vão para o “Paredão”. Esta nona 

edição teve a novidade do “paredão triplo,” durante algumas semanas, cuja 

indicação ocorre por escolha do líder e o outro pela votação sigilosa do grupo da 

casa. A partir deste momento, o público participa das votações tanto pela Internet, 

como por telefone. Na casa, as regras estipulam que homens e mulheres dividam 

dois quartos e um banheiro, sendo que o líder tem direito a um quarto exclusivo e 

outras regalias. A alimentação é conquistada através de provas semanais. As 

refeições, a limpeza da casa e a lavagem de roupas são tarefas realizadas 

individualmente. 

O Programa é exibido diariamente em horário nobre, sendo nas segundas, 

quartas, quintas e sextas-feiras, apenas edições de programas gravados. Nas 

terças, sábados e domingos é transmitido ao vivo, intercalado com as edições. 

Nestes dias, o programa é conduzido por um animador/apresentador que interage 

com os participantes da casa e os espectadores. 

O fato de o Big Brother Brasil ser um jogo contribui para ele ser entendido 

como um fenômeno de cultura de massas, inserido na cena midiática. Segundo 

Johan Huizinga (2007), a própria natureza e significado do jogo podem ser 

entendidos como um fenômeno cultural; o jogo exerce uma função significante e 

inerente a todas as sociedades humanas e tem como característica o fato de ser 

livre para jogar; de todo jogo absorver inteiramente o jogador, e, por último, de 

qualquer jogo sempre ser delimitado por um tempo e espaço. 

No BBB, o jogo é construído de forma para que o telespectador se sinta 

como um dos jogadores, demonstrando empatia com o participante que ele elegeu 

para ser o vencedor. O fato de o espectador poder ligar para eliminar o concorrente 

que atrapalha o seu “herói”, faz com que ele participe no direcionamento da história 

do jogo. 

O Big Brother Brasil constitui-se num modelo de programa-jogo marcado 

pela competição e exclusão, no qual, numa análise geral, percebe-se que a estrutura 

da casa é planejada de maneira a causar uma tendência à competição e a gerar 

conflitos. Podemos citar como exemplo a novidade da nona edição em dividir os 

participantes em dois grupos (A e B). No lado A, metade dos participantes conviveu 
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no interior da casa propriamente dita; no lado B, um quarto modesto e uma área livre 

ficaram disponíveis para os outros participantes. Outro ponto fundamental diz 

respeito à seleção das cenas exibidas pela televisão, em canal aberto, ao público. 

Percebemos que existe uma escolha de determinadas cenas em detrimento de 

outras que são editadas. Ocorre, ainda, uma edição que prioriza cenas de 

sensacionalismo, provocações e banalidades. 

Não se trata de pensar a cena midiática destituída de manipulação, pois, 

para Enzensberger (2003), os procedimentos mais elementares da produção da 

mídia como: gravação, corte, dublagem, mixagem, até a distribuição, são 

intervenções no material disponível, entretanto, as edições de cenas, que só 

priorizam as provocações e as banalidades, negam o direito da população em 

relação à mídia de apresentar outras situações positivas e não apenas conspiração 

para eliminar os companheiros do jogo.  

O Big Brother, sendo um programa que se constrói numa mistura de 

realidade e ficção, além do forte apelo publicitário, mobiliza toda uma gama de apelo 

ao imaginário, transformando pessoas comuns em celebridades, cuja projeção 

adquirida pela mídia televisiva lhes garante uma espécie de identidade midiática. A 

possibilidade de pessoas anônimas terem acesso a uma visibilidade e, como 

conseqüência, o reconhecimento do público, resultando em fama, sucesso e 

celebrização, tornam o Big Brother um convite atrativo para diversas pessoas 

participarem do programa. 
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3.2 Anonimato versus Fama          

       

A busca pela fama na sociedade contemporânea, o sonho de tornar-se 

famoso da noite para o dia, alimenta o imaginário dos 160 mil inscritos para o Big 

Brother Brasil 9, pois, como faz a televisão, cria personagens com o poder de 

exercer sedução através da fascinação das imagens. 

Programas como os realities shows, que prometem uma vida melhor ao 

público através de uma possível visibilidade diária e boa premiação, alimentam a 

esperança e o sonho de milhões de brasileiros, que vêem na fama uma alternativa 

de reconhecimento e ascensão social. Na análise do Big Brother Brasil, percebe-se 

que o marketing da emissora Rede Globo produzido em cima do programa, ocorre 

de maneira muito intensa. Matérias em capas de revistas e jornais e divulgações 

geradas pelos ex-participantes que, ocasionalmente, aparecem em programas de 

TV, ou ensaios sensuais, são previstos em contrato. Além disso, semanalmente, a 

emissora faz inserções dos BBBs na sua grade de programação e em outros 

programas.     

Na dinâmica do espetáculo criado pela mídia, programas e astros precisam 

surgir para desaparecerem em seguida, pois, o envelhecimento significa perder valor 

de mercado. Neste jogo do campo midiático, as celebridades exercem a função de 

interlocutores fictícios da mídia cujo objetivo é promover o entretenimento unilateral 

de mercado. 

As celebridades são fabricações culturais cujo impacto com o público pode 

parecer íntimo e espontâneo, entretanto, seu reconhecimento só ocorre devido a 

intermediários culturais, os quais facilitam o encantamento com sua personalidade. 

Segundo Rojek (2008), o status de uma celebridade implica divisão do eu privado e 

eu público. No espaço público, o eu é sempre uma atividade encenada, na qual, o 

ator social mostra uma “fachada” ou “face” para os outros enquanto mantém 

reservada uma boa parte do eu. 

Elas contribuem para a manutenção do espetáculo; são reféns e, ao mesmo 

tempo, cúmplices dos meios de comunicação. Reféns, porque precisam dos meios 

para se promover, o que os obriga a seguir à proposta mercadológica determinada 

pela mídia; cúmplices, porque são incapazes de contestar a condição de agentes 

transmissores do discurso espetacular. 
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Segundo Rose de Melo Rocha, no seu artigo: “Você sabe para quem está 

olhando?”, a participação em reality shows, concursos de calouros, pontas em 

novelas, entrevistas a programa de fofoca, coadjuvação em escândalos, namoro 

com famosos, configura uma formação de celebridades chamada Self-made 

celebrities, pessoas que parecem ter surgido de um grande buraco midiático. São 

pessoas desprovidas de uma “identidade” própria, que encarnam antes um 

“personagem” sem personalidade, fruto de um instante vivido dentre fragmentos do 

sucesso individual, produzido e reproduzido pela televisão.  

Tomando como exemplo o Big Brother Brasil, quanto mais medíocres as 

histórias e fragilizadas as subjetividades, mais adequados os candidatos a serem 

bem sucedidos neste processo de celebrização curta que, geralmente, dura até a 

próxima edição do programa. Não importa quem participe do BBB, mas, como se 

comporta nele; a forma tende a prevalecer sobre o conteúdo. 

No espetacular mundo das celebridades, o escândalo é apenas mais um 

ingrediente para a manutenção da imagem pública, já que, quando não existem 

fatos que gerem interesse da mídia, muitas personalidades recorrem a estratégias 

para gerar curiosidade sobre elas.  

 
E é uma imagem da vida desejável, o modelo de um estilo de vida que 
finalmente esboça como as peças de um quebra-cabeça, os múltiplos 
setores e temas da cultura de massa. Essa imagem é ao mesmo tempo 
hedonista e idealista; ela se constrói, por um lado, com os produtos 
industriais de consumo e de uso cujo conjunto fornece o bem-estar e o 
standing e, por outro lado, com a representação das aspirações privadas, o 
amor, o êxito pessoal e a felicidade. (MORIN, 1984, p.104) 

 

Desta maneira, compreendemos como o espetáculo acaba por facilitar a 

capacidade do cidadão de apropriar-se do espaço mágico do imaginário coletivo, 

promovendo empatia com a sociedade, já que, no espetacular reside a grande 

chance de êxito no itinerário do anônimo ao famoso, transmutação do ser comum 

para o Olimpo, morada dos “deuses televisivos”. 

Segundo Morin (2009), o olimpiano nasce do imaginário, ou seja, podem ser 

expresso por papéis encarnados em filmes, na mesma função tida como sagrada de 

cargos políticos, de trabalhos heróicos ou eróticos; os olimpianos são idéias 

inimitáveis e modelos imitáveis. Para o autor, os personagens-participantes do 

espetáculo televisivo não são mais deuses do Olimpo; são “deuses” humanos de 
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carne e osso, famosos e glorificados por sua beleza, agilidade, técnica, criatividade 

ou capacidade artística eternizada pelo cinema ou TV. 

Os olimpianos representam semideuses, são humanos na existência de 

suas vidas privadas de projeção e identificação, transformados em vedetes; ao 

mesmo tempo, têm acesso a um conjunto de bens materiais e simbólicos 

inacessíveis à maioria das pessoas. Eles são arquétipos da cultura de massa, 

participam da existência empírica, enferma e mortal sob as estruturas da lei de 

mercado, no qual, suas imagens e palavras fazem apelo à imitação e incitações 

publicitárias: 

Os olimpianos estão presentes em todos os setores da cultura de massa. 
Heróis do imaginário cinematográfico são também os heróis da informação 
vedetizada. Estão presentes nos pontos de contato entre a cultura de 
massa e o público: entrevistas, festas de caridade, exibições publicitárias, 
programas televisados ou radiofônicos. Eles fazem os três universos se 
comunicarem; o imaginário, o da informação, o dos conselhos, das 
incitações e das normas. (MORIN, 1984, p.108) 

 

Assim, os meios de comunicação, tendo os reality shows como produto, 

tornam-se capazes de se relacionar com o complexo sistema de crença e modos de 

vida dos indivíduos, capitalizando as demandas de um capital imaterial, ou seja, a 

intimidade das pessoas, perfis identitários, corpos formatados e, por último, trazem 

para visibilidade pública os desejos voyeristas4 mais íntimos. 

Na televisão, sobretudo, nos reality shows, presenciamos uma 

supervalorização da aparência sobre o conteúdo, como se isso pudesse oferecer o 

ressurgimento das identidades. Destacamos, com isso, o valor do espetáculo que o 

produto pode oferecer e a capacidade de promover à contemplação, provocando 

interesse no telespectador que é encarado como um possível consumidor. 

Portanto, diversos são os motivos para o sucesso dos realities shows .No 

caso do Big Brother Brasil 9, não se trata apenas de uma novidade ou simples 

programa de entretenimento, mas a sua capacidade de mobilizar o estímulo 

constante de diversos meios de comunicação, de modo específico, a televisão; há 

também a mistura de diversos formatos já conhecidos e aprovados pela audiência, 

como novelas, programas de auditório, documentários e, ainda, o fato do programa 

trazer à tona para a sociedade questões do dia a dia, como o amor, o ciúme, a 

                                                           
4
 Voyeur é uma palavra francesa, equivalente na língua portuguesa a “olheiro”, ou seja, pessoa que gosta de 

observar.  O Voyerismo caracteriza-se pelo prazer alcançado através da tensão ao observar escondido, o que se 
passa na intimidade de outras pessoas. 
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amizade, a inveja, a solidariedade e a competição, elementos que permitem a 

identificação ou a rejeição do público a alguns participantes. Para conhecer mais a 

fundo algumas outras inquietações, faremos uma análise com maior ênfase no 

capítulo 2, em que teremos como eixo central as relações de poder dentro do Big 

Brother Brasil 9. 
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3.3 A Nave BBB 

 

  Vivemos numa sociedade midiatizada em que ver e exibir desperta o 

fascínio e o interesse das pessoas ávidas pelo reconhecimento, que termina por se 

traduzir na celebrização de indivíduos e na visibilidade do cotidiano social. A 

televisão, num panorama atual, com o avanço de suas técnicas de captação e 

reprodução, vem produzindo formatos de gêneros e subgêneros, cuja produção de 

sentidos se amolda aos modelos tecnológicos, mercadológicos e empresariais, 

destinados a despertar o desejo de milhares de pessoas em uma mesma motivação: 

assistir a tudo e participar do que vê como espetacular.  

Neste contexto, é que se insere o Big Brother Brasil como um produto 

midiático, programa que se traduz num misto de inclusão e exclusão, cujas marcas 

pela disputa do prêmio e fama no jogo reproduzem a fugacidade e superficialidade 

dos relacionamentos numa exposição de uma ambiência televisiva de banalização e 

espetacularização do privado.  

No transcorrer do jogo, o BBB se caracteriza por um conjunto de 

representações e estratégias adotadas pelos participantes a fim de conseguir a 

aceitação do público/espectador e demais integrantes da casa, com o objetivo de 

vencer o jogo e ganhar o prêmio de um milhão de reais.  

A representação, segundo Erving Goffman (2009), é toda atividade de um 

indivíduo, que se passa num período caracterizado por sua presença contínua, 

diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma 

influência. 

Assim, o papel representado pelo participante no programa transcorre nos 

moldes de uma representação teatral talhada de acordo com os papéis 

desempenhados pelos outros presentes e, ainda, pela aceitação do público, 

responsável pela eliminação dos participantes no programa. No jogo, os 

participantes atuam conforme um personagem com características que aparentam 

possuir na busca da legitimação de suas ações perante o público e, de forma que, 

com ou sem intenção, expresse a si mesmo, de maneira a ter a aceitação do público 
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e dos participantes da casa. Dessa forma, é possível, com os mesmos participantes, 

cenário, figurino e única situação dramática, produzir diversos episódios. 

A expressividade do individuo, ou seja, sua capacidade de causar 

impressão, segundo Goffman (2009), envolve duas maneiras distintas de expressão, 

as quais caracterizam a transmissão e a emissão. A primeira abrange os símbolos 

verbais, a comunicação no sentido tradicional e restrito; a segunda implica numa 

gama de ações, em que os outros podem considerar sintomáticas do ator, 

deduzindo-se que a ação foi levada a efeito, diferente da informação transmitida. 

Vale destacar que esta distinção entre transmissão e emissão tem apenas validade 

inicial, pois, o individuo pode transmitir informação falsa intencionalmente, por estes 

dois tipos de comunicação. 

Assim como Goffman (2009), partiremos da perspectiva de que o indivíduo, 

no caso, o participante do BBB-9 constrói em seu processo de comunicação a 

montagem de um palco, onde no jogo se evidencia, através da narrativa, 

informações de encobrimento, descobrimento, revelações falsas e redescobertas, 

utilizadas pelos participantes, no cotidiano da casa.  

A narrativa do BBB-9 consiste numa seleção de seqüências performáticas, 

que exercem o destaque de algumas cenas sobre as outras, contribuindo para uma 

manipulação e demarcando uma posição de convencimento sobre o telespectador. 

Mais adiante, na análise das categorias do jogo, veremos que a edição de imagens 

produzidas pelo emissor, no caso, a televisão, atua de maneira a rotular os 

participantes do programa e na construção de verdades, cujo resultado pode inferir 

diretamente no final do jogo. 

O participante no programa tem um controle relativo sobre a representação 

de suas ações; entretanto, os outros jogadores, assim como o público, podem 

perceber que o individuo está manipulando o aspecto supostamente espontâneo do 

seu comportamento no próprio ato da manipulação, buscando, no agir dele, uma 

variação de conduta, que ele não tenha conseguido controlar, visto que o processo 

de comunicação acontece de maneira assimétrica e o indivíduo não possui controle 

total sobre sua representação de papéis. 

Desta maneira, partiremos da hipótese de que o papel representado e a 

criação de atributos pelo indivíduo (participantes dentro da casa) terão, de forma 

geral, conseqüências implicitamente pretendidas por eles, podendo influenciar no 
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cotidiano da casa e na participação do público, já que a exibição do programa em TV 

aberta passa por uma edição e seleção de momentos diários na casa. 

No Big Brother Brasil-9, cujas relações sociais acontecem de maneira 

teatral, identificamos um começo, com a apresentação dos perfis de cada 

participante anônimo; um desenvolvimento, no qual os diferentes jogadores 

desempenham papéis caracterizados por personagens caricaturais, que vão desde 

as articulações, armações, passando por alianças, intrigas, consagrando-se com um 

final de reconciliação. 

Apresentaremos, no decorrer da análise deste capítulo, situações criadas 

pela convivência dos integrantes do jogo, na incessante busca pelo reconhecimento 

e pelo desejo de se transformarem em pessoas famosas. Queremos compreender 

como ocorrem as relações de poder dentro do jogo, no enfrentamento de situações 

das mais diversas e complexas pelos participantes da casa. Já que o Big Brother 

Brasil exterioriza diversas relações de interesse e de força entre o grupo de 

participantes.  Os perfis identitários, corpos ajustados e motivados pela competição 

do jogo e de suas intimidades publicizadas, assim como, desejos de visibilidade, são 

maneiras utilizadas pelos jogadores para sair do anonimato para a fama. 

O corpo, em nossa análise, servirá como um importante suporte de estudo, 

pois, ele é um conjunto de gestualidades que vão desde as maneiras de consentir 

ou de negar, a direcionamentos do olhar, variações de distâncias entre os atores e 

maneiras de tocar ou de evitar o contato. 

Individual e coletivo, o corpo é o eixo de relação com o mundo. O homem, 

moldado pelo contexto social e cultural, faz de sua corporeidade a extensão de sua 

experiência. Seja como emissor ou receptor, o corpo produz sentidos continuamente 

e insere o homem de maneira ativa no interior de determinado espaço social e 

cultural. 

Sendo uma mídia primária, o corpo, além de comunicar, assegura uma 

visibilidade espetacular; serve como estratégia de alguns participantes e torna-se o 

meio pelo qual o poder se materializa, de acordo com Michel Foucault. Sua teoria, 

de modo geral, destaca que, em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior 

de poderes muito apertados que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. O 

poder, em sua teoria, busca disciplinar e domesticar os corpos, no sentido de 

transformá-los em economicamente úteis e politicamente dóceis.  
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Trata-se de entender no BBB-9 como as instâncias de poder trabalham para 

reconstituir de ponta a ponta o movimento dos corpos e sua atuação nos sujeitos, 

dirigindo-os racionalmente e orquestrando os detalhes mais íntimos dos 

comportamentos dos participantes. Assim, a disciplina, como Foucault analisou, não 

atua pela rigidez regulamentar, e sim, pela sedução, pelo divertimento lúdico que o 

Big Brother Brasil-9 representa.  

Segundo Foucault, as disciplinas se caracterizam por medir, corrigir, 

hierarquizar, tornando possível um saber sobre o indivíduo. Atuam como uma 

modalidade de poder, onde o corpo torna-se o principal objeto e alvo. Forma-se, 

então, uma política de coerções sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus 

elementos, gestos e comportamentos. O corpo entra numa maquinaria de poder que 

o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. 

Para proceder à análise, selecionamos cinco estratégias que são utilizadas 

pela produção do programa, visando decodificar o sentido do texto visual 

apresentado. A idéia é analisar como ocorrem e se instauram as disciplinas entre os 

participantes e o controle no jogo, baseando-se em conceitos focaultianos. 

Temos a noção que o material analisado a seguir, Big Brother Brasil-9, 

produz um texto tão complexo quanto à televisão, fato que nos leva a entender que 

o produto final de nossa análise será uma simplificação baseado numa tabela de 

freqüência. Assumimos que nunca haverá uma análise com capacidade de capturar 

uma verdade única do texto, já que transcrever um material televisivo envolve lidar 

com uma gama de recursos visuais de pausas e hesitações na fala, música e 

mudanças na iluminação. 

A transcrição do Big Brother Brasil-9 em TV aberta, cuja programação é 

diária, em horário nobre, nos levou à seguinte tabela de freqüência: 

 Segunda-feira - entrevista dos participantes indicados para eliminação 

no confessionário, com o apresentador Pedro Bial. 

 Terça-feira - saída e eliminação de um integrante da casa 

 Quarta-feira - dia de festa 

 Quinta-feira - prova do líder 

 Sexta-feira - big fone e prova do anjo 

 Sábado -  dia de festa 

 Domingo- formação dos candidatos para a eliminação do jogo  
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 A duração do programa e o acompanhamento da rotina diária de cada 

jogador na casa, depois de certo tempo, permitem a construção de personalidade 

definidas e reconhecidas pelo público. Os “grandes irmãos”, com a exibição pela 

televisão de suas ações e comportamentos, passam a ter sua vivência na casa 

acompanhada e julgada pelos telespectadores. 

A estrutura do BBB-9 acontece com base nas seguintes estratégias, 

selecionadas em cinco categorias, abaixo nomeadas: 

 O início do Espetáculo da vida 

 A Casa BBB 

 A Liquidez do jogo 

 O Paredão 

 O Vencedor 

 

O início do Espetáculo da vida 

 

Foto: Globo (Janeiro/2009) 
Fotografia 01: Entrada dos participantes no programa. 

 

 O espetáculo recomeça; a novela está a terminar para dar início a novo 

show da vida, da intimidade, da emoção e dos sentimentos, ao vivo, e com forte 

apelo para os indivíduos da sociedade midiatizada. A largada para o espetáculo do 

Big Brother Brasil-9 acontece no dia 13 de janeiro de 2009, momento em que é 

sinalizada para os participantes a corrida para o prêmio de um milhão de reais. Logo 
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na abertura do programa são exibidas imagens de uma caravana que visitou dez 

grandes cidades, metrópoles do Brasil, imagens feitas pela produção do programa, 

com alguns dos milhares candidatos que almejam o sucesso, fama e dinheiro a 

qualquer custo. 

A Rede Globo de televisão contabilizou, aproximadamente, 160 mil 

inscrições feitas pela página da web da emissora, pelos correios ou de pessoas 

escolhidas por algum diretor da Tevê Globo. Em seguida, apareceram os 

depoimentos dos participantes que foram selecionados para a temida “cadeira 

elétrica”, momento em que representa uma bateria de perguntas, testes, nos quais, 

os postulantes a BBBs se submetem sob a expectativa de serem selecionados na 

peneira final pela produção. Esta exibição de imagens de bastidores, mostradas pela 

Rede Globo, no primeiro dia de programa, demonstra a preocupação com a 

legitimidade e a credibilidade na seleção dos participantes, já que, nas edições 

anteriores, emissoras concorrentes noticiaram possíveis faltas de critérios e 

armações na produção do reality show Big Brother Brasil. 

   De algumas pessoas pré-selecionadas, somente 18 foram os “guerreiros” 

escolhidos a entrarem na casa do Big Brother Brasil; eles chegaram todos em 

carreatas pelas ruas do Rio de Janeiro em direção ao cenário montado na central 

Globo de produções. Diferente das edições anteriores, o Big Brother Brasil, como 

produto da indústria cultural, deve constantemente, conforme destaca Morin (2009), 

superar uma contradição fundamental entre estruturas padronizadas e originalidade, 

ou seja, ao mesmo tempo em que o programa representa um padrão televisivo, ele 

tem a necessidade de inovar para atrair um grande público.  

Desta forma, a casa do BBB-9 traz como novidade um muro que divide a 

casa em lado A, a casa tradicional com o luxo habitual, e lado B, um local com 

espaço menor e mais modesto. O programa, ao inovar dividindo a casa em dois 

lados e com dois grupos, termina por criar uma dualidade de natureza hierárquica, já 

que, no lado A, a casa dispõe de mais recursos estruturais em relação ao lado B. 

Assim, a pobreza e a riqueza, neste contexto, deixam de serem características 

individuais e passam a ser marcas sociais, simbolizadas por dois lados de uma 

mesma casa. 

Na chegada dos carros ao cenário, o apresentador/animador Pedro Bial 

recebe cada um dos 18 participantes, revelando seu nome e sua profissão, num 

ambiente e presença calorosa de um público, que aos gritos, saúdam os candidatos 
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a estrelas, dentre os quais, somente um será o vencedor e possível ídolo a alimentar 

ilusões e fantasias em nossa sociedade.  

No corredor, em que poucos minutos levaram os brothers à passagem do 

anonimato à fama, o apresentador, Bial, em meio aos gritos histéricos de uma 

platéia situada em duas arquibancadas paralelas ao corredor, pediu para que cada 

participante tirasse uma bolinha dentro de uma urna para saber em qual lado da 

casa cada um iria ficar. 

Os 18 brothers representam jovens cujo físico e rosto são protótipos dos 

sonhos e anseios psicológicos e mercadológicos da sociedade das imagens. São 

anônimos em busca da fama, de ganhar dinheiro e ser reconhecido pelo público, 

realizando o que é o sonho para tantos outros jovens. Estes jovens devem 

representar, além de fundamentos de “carisma” e “boa aparência”, uma capacidade 

de exteriorização das emoções, assim como, humor e sensualidade. Eles devem 

remodelar a si mesmo como mercadorias, sendo capazes de obter atenção e atrair 

demandas e fregueses.  

Do lado A da casa, entrou Alexandre, administrador de empresas; Ralf, 

empresário; Mirla, advogada; Naiá, promotora de eventos; Michelle, miss 

Pernambuco e Newton, modelo e empresário. Do lado B, entrou Francine, 

professora de modelos e miss ABC paulista; Milena, assessora de imprensa; 

Maximiliano (Max), artista plástico; Priscila, jornalista e modelo; Norberto, radialista e 

ator; Flávio, produtor de eventos e Leonardo, estudante de administração. Os 

candidatos Emanuel, estudante de administração; Josiane, cantora; Daniel, 

empresário, Ana Carolina, bacharel em Direito, Maíra, fonoaudióloga, não puderam 

sortear as bolinhas da urna e ficaram esperando do lado de fora. Ana Carolina 

recebeu uma bolinha de Pedro Bial e foi para o lado A da casa.  

Os quatro participantes restantes voltaram para o hotel e seguiram para a 

“casa de vidro”, mais uma das novidades do programa, que consiste numa mini-casa 

em formato de cubo, instalada em um shopping do Rio de Janeiro, na qual, os 

quatro participantes, que não entraram na casa, permaneceram enclausurados 

durante uma semana na expectativa de que, através de uma nova votação, possam 

entrar na casa durante a segunda semana. 

As primeiras imagens dos participantes no jogo nos revelam a importância 

do corpo como uma sede pulsante e obsessiva de nossa sociedade contemporânea 

ao culto das imagens. Mais adiante, como veremos na análise do jogo, o corpo 
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servirá de estratégia de sedução e visibilidade de alguns brothers para conseguir 

legitimidade do público/espectador. 

O primeiro contato dos participantes dentro da casa bigbrotherana é 

marcado por deslumbre e encantamento, local onde cada um dos brothers pretende 

passar os três meses de duração do programa e sair como ganhador do jogo. 

Dentro do programa, fica visível, através das primeiras imagens da estrutura da casa 

e seus aposentos, um muro com altura de três metros, separando a casa e o grupo 

em dois lados. O apresentador do programa aproveitou para mostrar ao 

público/espectador cada participante e algumas de suas peculiaridades, dando 

destaque para dois integrantes: Norbert e Naiá, ambos com idade acima de 

sessenta anos, fato inédito no reality da televisão brasileira. 

Esses dois participantes são exceção em meio ao perfil bigbrotherano, de 

homens e mulheres bonitas, que exibem seus corpos, escravos de uma rigorosa 

disciplina da indústria da forma e um senhor, ao qual, sacrificamos nosso tempo, 

prazer e investimento de nossas suadas economias. O fato de Norbert e Naiá 

fugirem do padrão do jogo e terem uma possível desvantagem, logo é contornada 

por ambos. Norbert, em conversa com o apresentador, pede às mulheres do 

programa que o chamem de “Beto ou Betinho” enquanto que Naiá revela que prefere 

ser chamada pelo apresentador e demais colega da casa, como “Vovó Naiá”. 

Pedro Bial encerrou o programa dando a noticia para os integrantes do lado 

A, que eles ganhariam uma festa com o tema “Paz e Amor”. Em seguida, o 

apresentador provocou os participantes do lado B, lado com aposentos mais 

modestos, dizendo que eles teriam de se contentar em ouvir a festa pelo muro. 

O Big Brother Brasil representa uma forma de vigilância diferente da 

apresentada no romance 1984, já que ela é requerida e consentida pelos 

participantes da casa, conferindo visibilidade e reconhecimento social ao libertar o 

“aprisionado” do anonimato em sua transição para a fama. Em breve, perceberemos 

que os participantes da casa se submetem a outras contínuas prisões e 

condicionamentos, estabelecidos pelo programa, pela empresa e na busca pela 

fama. 
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A Casa BBB 

 

Foto: Globo. (Fevereiro/2009) 
Fotografia 02: A casa do Big Brother Brasil. 

 

Considerando o Big Brother Brasil como uma unidade de agregação, a casa, 

no programa, representa o local onde os 18 participantes ficaram confinados por três 

meses, tempo de duração do jogo, na disputa pelo tão sonhado prêmio de um 

milhão de reais. Nela, homens e mulheres devem conviver uns com os outros num 

ambiente fechado, vigiados por câmeras 24 horas por dia. A exceção da regra, em 

relação ao mundo externo, fica por conta das conversas que os participantes têm 

com o apresentador Pedro Bial, por meio de uma televisão instalada na sala da casa 
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e de visitas que os participantes podem receber  convidados especiais, como atores, 

cantores e apresentadores da Rede Globo. 

  A casa bigbrotherana fica situada num local privilegiado do Rio de Janeiro, 

dentro do Projac, central de estúdios da Rede Globo. Ela é a mesma usada nos 

programas anteriores, com algumas mudanças e novidades em sua decoração. Um 

dos quartos tem espelhos no piso, paredes e tetos, ou seja, um quarto espelhado 

com uma privacidade ainda menor, nesta edição; em outro quarto, as paredes são 

personalizadas com as caricaturas dos rostos dos participantes da casa. Assim, o 

interior da casa segue a tradição de apresentar para o público, quartos temáticos e 

camas de diferentes tamanhos e limitadas em relação à demanda de integrantes do 

jogo. A divisão da casa em muro causou inúmeras conversas conspiratórias de 

ambos os lados A e B, num suposto “inimigo”, que os participantes ainda não 

conheciam. 

O quarto do líder continua fora da casa, formando um compartimento 

diferente, provocando um isolamento no convívio com os restantes dos moradores. 

A liderança dá ao morador deste quarto, durante uma semana, o direito de dormir 

numa cama de casal exclusiva com acesso a comidas especiais e a uma sessão de 

cinema privativa. 

Outra novidade da casa foi à instalação de um “quarto branco”, situado na 

sua área externa, utilizado por alguns brothers, referentes a dois castigos que 

aconteceram no decorrer do programa, quando os participantes atendiam ao big 

fone, telefone instalado dentro da casa, que ao ser utilizado, o participante pode 

receber uma noticia boa ou uma punição. O quarto branco possui em seu interior 

três camas e uma decoração por completo na cor branca, as paredes são 

acolchoadas, tendo na parte central um botão vermelho de emergência que dispara 

caso algum participante não agüente permanecer no seu interior. 

Na terceira semana do programa aconteceu a primeira ida de Newton, Ralf e 

Leonardo ao temido quarto, como punição que os três participantes seriam 

obrigados a cumprir, em virtude de um deles ter atendido o big fone e ter que 

escolher mais dois. Os integrantes do quarto branco, antes de suas entradas, 

tiveram que vestir um macacão branco e permanecerem descalços. O branco do 

ambiente, assim como as vestimentas dos participantes enclausurados, causa a 

impressão de um quarto de manicômio. 
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As câmeras, no quarto branco, embora fixas fazem o movimento de maneira 

a fechar o foco e o ângulo do ambiente nos três participantes do quarto. O efeito é 

uma sensação de claustrofobia, vista pelas expressões de desgaste físico e 

psicológico de Ralf, Newton e Leonardo. Este quarto apresentado como uma das 

novidades dessa edição do jogo foi duramente criticado pelo público, suscitando 

uma denúncia do ministério público, alegando ser uma “tortura psicológica” para os 

candidatos do programa. O jogador Leonardo agüentou a pressão do ambiente 

somente por algumas horas e apertou o botão vermelho, saindo do jogo. 

A casa bigbrotherana é feita de grandes ambientes abertos e decorações 

sofisticadas. O seu interior é caracterizado por uma ampla sala, local central do jogo, 

onde os participantes se reúnem, com freqüência, para responder emocionalmente 

ao mundo exterior através dos diálogos com o animador Pedro Bial, por uma tevê 

situada em frente aos dois sofás da sala. 

Para os moradores do BBB-9, a casa representa muito mais do que um 

abrigo seguro, cercado por confortos e mordomias; ela atua no imaginário dos 

participantes. A casa no programa é o ambiente das disputas e das diferenças, o 

lugar onde se configura um misto de sentimentos e palavras que dão sentido às 

relações de convivência grupal. Um espaço dinâmico de amores, ódio, conflito e 

harmonia entre os participantes. Uma das coisas que assustam os participantes do 

jogo e relatadas inúmeras vezes pelos que são eliminados do programa, é que 

dentro da casa, qualquer sentimento, por menor que seja, aumenta de intensidade. 

Sob o olhar das câmeras, a vida e seus atos mais simples, como o cotidiano 

vivido pelos participantes no jogo, ganham uma dimensão espetacular e visível para 

o público/telespectador. Um exemplo disso foi a cena emblemática da participante 

Ana Carolina, que usou todo o “sabão em pó” para matar formigas no jardim da área 

externa da casa e sua ação de desperdício causou indignação de todos os seus 

moradores. 

As cenas do cotidiano do grupo com toda sua banalidade exteriorizam para 

o público uma realidade mágica da vida diária, graças aos efeitos das câmeras e 

seus recursos técnicos de enquadramento, aceleração e retardamento do tempo. As 

imagens das intimidades dos participantes aparecem com uma carga mágica, 

forçando ao telespectador a identificar-se com elas. A tevê convida constantemente 

a viajar pelo mundo encantado dos sonhos, levando ao fascínio com mostras de 
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sedução e prazer, demonstrando um novo mundo possível às pessoas comuns 

representadas pela casa.  

Os candidatos a futuros milionários no BBB-9, na realidade, vivem numa 

anticasa, já que vivenciam momentos num cotidiano artificial, cujas regras, o grupo 

fica impedido de traçar. A casa, onde é normalmente o local em que fazemos a 

distinção entre o público e o privado, no programa, torna-se uma perversão em que 

a intimidade vira publicidade e vida pública para milhões de pessoas assistirem na 

sua televisão. 

A casa bigbrotherana atua como uma realidade dividida em dois planos: a 

primeira, como a realização de um sonho de nela estar e de outro, a possibilidade da 

passagem do anonimato a uma vida de celebridade. Ela representa o fim da 

fronteira entre o espaço público e privado já que a vida privada (dos participantes 

dos reality shows) chega até a casa das audiências através do espaço televisivo que 

é um tipo de espaço público. 

Na casa, a estratégia mais significativa e permanente no jogo, é a 

espetacularização, ou seja, a sociedade midiatizada pede e requer o espetáculo 

como sentido receptivo da televisão. A casa bigbrotherana serve de cenário para um 

efeito dramatúrgico de um cotidiano marcado por brigas, fofocas, mentiras e 

dissimulações. 

O universo social do jogo apresenta-se marcado pela competição por um 

mundo no qual vale tudo para se atingir o sucesso individual. A disputa configura-se 

numa constante guerra particular, na qual, a cada semana que se passa os 

participantes procuram motivos, por menores que sejam, para votar e tentar eliminar 

um participante da casa. Assim, nesta “selva televisiva”, os jogadores optam por 

escolher uma estratégia que lhes facilitem a convivência e garantam a permanência 

no jogo. 

À medida que os relacionamentos dos brothers vão se intensificando, a 

trama cotidiana vai se estruturando e sendo exibida para o público. Os participantes 

são modelos caricaturais, como o do malandro esperto, cuja astúcia conquista a 

simpatia do grupo e firma vínculos com o telespectador. Ou da vovó e da netinha, 

relação inédita no programa. 

Homens e mulheres, na casa, necessitam mais do que nunca do olhar das 

câmeras para provarem suas existências. Neste fantástico cotidiano, cujas pessoas 
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expõem seus sentimentos mais interiores, a platéia delira com as confidências 

escandalosas e revelações pessoais. 

Os integrantes desta nave, para onde jovens são “tele-transportados”, vivem 

um cotidiano social artificial e paulatinamente, revelam suas histórias de vidas e 

anseios, mesmo sabendo que estão sendo vigiados o tempo todo. “Os grandes 

irmãos” vivem uma relação paradoxal já que apesar do enclausuramento e do fato 

de estarem sendo observados por milhões de pessoas, encontram segurança e 

proteção para seguirem sobrevivendo no jogo. 

A casa BBB transforma-se numa fortaleza em que cada participante deve 

superar constantemente seus medos e fantasmas, tudo isto numa luta incessante 

para vencer. A casa, de maneira isolada, ensina aos jogadores a conviver com as 

diferenças culturais, assim como, ter resistência para a superação das adversidades. 

As rotinas diárias, como lavar roupa, cozinhar e passar pano no chão são 

acompanhadas de brincadeiras e descontração; parece que cada participante 

encontra um mundo diferente nestas simples atividades, longe da cruel realidade 

bigbrotherana, de disputa e eliminação semanal, que o jogo proporciona. Desta 

maneira, percebe-se que as trivialidades dos afazeres domésticos ganham para os 

jogadores uma dimensão grandiosa e importante, no sentido de um reconhecimento 

das coisas insignificantes. 

Os diálogos dos moradores em suas rotinas diárias também nos chamam a 

atenção. A gíria, linguagem popular de grupos ou da moda, é repassada para a 

sociabilidade da casa, refletindo uma convivência contemporânea e grotesca, à 

medida que a intersubjetividade no jogo se limita a um modelo de relacionamento 

humano cercado pela competição e pelo sucesso individual. Já a privacidade, 

intimidade, sentimentos e emoções, tudo é reconfigurado para a exploração de 

mercado. 

Em determinados momentos, os participantes são invadidos por imagens 

que lhes causam nostalgia e inquietação, sensação de sufocação por ter que 

permanecer num espaço delimitado e demarcado durante alguns meses, tempo de 

duração do programa na televisão. O jogador Leonardo é um exemplo desta 

situação; na terceira semana do jogo, ele permaneceu longe dos demais colegas de 

confinamento, sem se comunicar. Isto mostra que a clausura do jogo, em vez de 

ajudar para um mergulho em si e levar a um autoconhecimento, termina por 

fomentar disputas, distrações e picuinhas. 
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A casa do BBB, distinta da casa natal, nasce para funcionar como um palco, 

no qual, as pessoas se vêem através de suas performances, expressão de um 

mercado de fluxos de trocas e de produtos, cujo dinheiro gerado se difunde no 

campo cultural por práticas e valores culturais identitários.  As relações entre os 

participantes do programa e o telespectador atuam perante a sociedade como um 

“público sem um lugar”, conceito utilizado por Thompson (1998), para designar 

ações e eventos, que podem se tornar públicos, perante a transmissão e gravação 

para outros fisicamente, distantes do tempo e do espaço de suas ocorrências.  

As empresas de televisão disputam, dentro do mercado, a maior fatia para 

vender os seus produtos; o programa BBB se insere neste contexto, que dentre 

tantos reality shows exibidos na televisão brasileira, vem sendo uma marca de 

sucesso em termos de audiência e publicidade; seus custos são relativamente 

baixos, em comparação com uma novela ou um seriado. Nesta nona versão, a Rede 

Globo arrecadou 60 milhões, além de 50 milhões extras, via merchandising, 

anúncios, espaços vendidos na casa e cotas da tevê paga. 

O programa busca uma identificação do jogo com o telespectador, criando 

uma realidade baseada nas relações entre participante do programa e telespectador, 

televisão e cidadão, e, por último, mundo vivido fora e dentro da casa, de maneira a 

mobilizar o público a participar da trama e vida dos candidatos a celebridades. 

O ambiente da casa causa sentimentos conflituosos nos moradores, como o 

antagonismo entre liberdade e enclausuramento de um mesmo espaço.  O medo 

persiste com o risco de uma real crítica fora da casa, que ao mesmo tempo 

possibilita o sucesso, a fama e uma recompensa financeira. 

Em linhas gerais, a casa ou “nave” BBB, local onde se passa o 

programa/jogo, demonstra um apurado requinte em detalhes e luxo, onde as cenas 

são cuidadosamente editadas, a revelar um tratamento estético das imagens e a 

expor as emoções cotidianas de um grupo de jovens, que dão amostras de suas 

vidas privadas às câmeras, com flagrante de uma intimidade que flui para uma 

narrativa. A trama estende-se por diversos episódios, com diálogos coloquiais de 

uma vida cotidiana, marcada pela impressão de um “eterno ócio”. 
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A liquidez do jogo 
 

 

Foto: Globo (Fevereiro/2009) 
Fotografia 03: Max e Francine discutindo sua relação amorosa, durante o programa. 

 

A condição de confinados, à qual os moradores da casa mais vigiada do 

Brasil se submetem, acaba se tornando geradora de tensões e conflitos, que 

desencadeia agressões, intrigas, reações originadas pelos desequilíbrios 

emocionais provocados, principalmente pela repressão de não poderem comunicar-

se com o mundo exterior e pelo constante julgamento social do público por que os 

brothers passam. A relação social dentro da casa é um ordenador central na 

evolução dos participantes/personagens, cuja rede de traições e alianças acontece 

de forma extremada. 

Na terceira semana do programa (3/2/09), Ana Carolina e Newton 

deflagraram a primeira grande briga do programa, após a eliminação de Alexandre 

do jogo. Uma cena emblemática, marcada por acusações de ambos e troca de 

agressões morais. Ana, que até então se mostrava uma menina tímida e recatada, 

com pouca visibilidade no jogo, passou a ser uma das protagonistas na casa, 

empurrando Newton, que, no momento, estava abraçando Alexandre, e o chamou 

de: “... falso e retardado” e Newton respondeu: “... loira aguada, falsa...”. Tudo isto, 
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acompanhado pelos demais moradores da casa, que só observaram a cena, sem se 

comprometerem com a situação criada. 

No começo do jogo, percebe-se certa solidariedade de grupo, cujas ações 

na casa são pautadas por sentimentos de Grandes Irmãos. Entretanto, na medida 

em que acontecem as primeiras indicações para a eliminação e conseqüente saída 

do primeiro participante do jogo, as máscaras começam a desmanchar-se, criando 

um caráter nitidamente individual, isto regido pela simulação, no qual, os moradores 

atuam em performances no jogo, de modo a buscar a legitimação de suas ações 

pelo telespectador do programa. 

Um fato que nos chama a atenção é a postura de subserviência dos 

moradores da casa perante o apresentador Pedro Bial. Este, sendo responsável por 

instruir psicologicamente os participantes, tudo vê e tudo ouve, assemelha-se ao Big 

Brother orweliano do livro “1984”. Os moradores da casa, ao verem a imagem do 

apresentador na televisão, o “divinizam”, assim como as pessoas adoravam a tele 

tela na literatura.   

As relações pessoais no BBB-9 passam a se desenvolver sob condições 

duvidosas de sentimentos líquidos, marcados pela lógica da “Competição”. Segundo 

Bauman (2007), o “líquido” é a condição de uma coisa fluida, sem concretude, que 

serve de metáfora para o entendimento de uma de suas idéias sobre os 

relacionamentos sociais contemporâneos. Nos relacionamentos atuais, o homem 

moderno, ao mesmo tempo em que é ávido por relacionar-se, para sair de sua 

condição de solidão, não abre mão de sua liberdade, configurando assim, um novo 

modelo de relação amorosa, definida como líquida, que é marcada por profundas 

incertezas. Neste contexto, os participantes acionam seus esquemas de ataques e 

também de autodefesa, numa luta demarcada por perspectivas individualistas. 

A liquidez das relações entre os participantes da casa é marcada por 

condições de incerteza, cuja durabilidade permanece até o participante ser 

eliminado do jogo. Assim, a necessidade do jogo é, com todas as forças, para 

permanecer na casa o maior tempo possível, tirando proveito do grupo, alianças, 

conflitos e outras situações. 

O sentimento do amor no jogo serve como um “cimento” que ajuda na 

coesão grupal. A formação de casais, prática comum nas edições bigbrotheranas, 

serve como uma espécie de “escudo”, para os jogadores traçarem suas estratégias 

e se sentirem seguros diante do rival e jogador que sempre mora e dorme ao lado.  
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Usando Bauman (2004), podemos compreender os relacionamentos, no 

programa, como estabelecimento de contratos essencialmente fluídos, já que a 

conveniência é a única coisa que conta e os vínculos amorosos entre os 

participantes, em geral, tem prazo de três meses, tempo de duração do jogo ou até 

“o ser amado” sair por uma eliminação do Big Brother Brasil. 

Nesta edição, diversos participantes formaram casais: Newton e Josiane, 

Max e Francine, Milena e Ralf, Priscila e Emanuel, Ana e Naiá como Avó e Neta. 

Estar sozinho consigo mesmo no jogo representa um desafio a mais, pois, disputar o 

prêmio sem alianças ou formação de casal, significa a idéia de um poder pessoal, o 

qual representaria certo risco no jogo, que se caso existisse, logo seria visado pelas 

demais pessoas do grupo, a minar esta “força” ameaçadora.  

A linguagem da televisão, em termos das relações sociais presentes no jogo, 

atua de forma a apresentar e dar sentido às ligações entre os participantes. Tal 

técnica pode ser vista, na segunda semana, quando o programa ressaltou a fiel 

amizade entre Flávio e Max, como irmãos em todos os momentos e interagindo em 

diversas brincadeiras, ganhando destaque sob a denominação de “Os anormais”, 

considerando as caras e bocas que os dois faziam, para alegrar os colegas de 

confinamento. Depois, passadas algumas semanas, Max formou casal com 

Francine, continuando com uma forte amizade ainda com Flávio, e isso foi exibido 

como um “triângulo amoroso” formado por Max, Francine e Flávio. Assim, esta 

situação reforça o poder persuasivo da tevê.   

No BBB-9, outra relação que podemos destacar aconteceu entre a “vovó 

Naiá” e sua “netinha Ana”, a partir da segunda semana, na casa (21/1/09). Os 

jogadores sentiram-se ameaçados com esta aliança “familiar” e começaram a 

conspirar sobre até que ponto existiria veracidade nesta relação. A televisão, na 

sexta semana do jogo, exibiu um breve vídeo investigativo da casa, com diversos 

momentos e falas das duas participantes. Numa dessas falas, “vovó Naiá”, em 

conversa na cozinha com alguns participantes dizia: “... eu preciso me libertar da 

Ana, gente, já é uma dica aí para vocês, eu preciso jogar, pois Ana é uma pedra no 

meu caminho.” 

Na nave BBB-9, mergulhar num relacionamento pode significar o risco de 

atrapalhar a conquista do objeto de desejo. Estar num relacionamento significa muita 

dor de cabeça, mas, sobretudo, uma incerteza permanente. Você nunca poderá 
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estar plena e verdadeiramente seguro daquilo que faz ou de ter feito a coisa certa ou 

no momento preciso. (BAUMAN, 2004, p.29) 

As ações e reações na casa BBB-9, travadas na competição, aparecem para 

os jogadores como uma “paranóia”, já que constantemente eles ficam pensando e 

revendo seus passos de maneira a não perderem o foco do jogo. Qualquer atitude, 

por parte de qualquer morador, por mais simples que seja, passa a ser entendida 

pelo grupo como um valor moralista de “estar jogando”. 

Ser jogador, para o grupo confinado na casa, significa um conceito de agir 

unicamente com a razão, abdicando das emoções, ou, se não totalmente, utilizando 

os sentimentos para tirar vantagem na disputa do jogo. “Jogador” é a palavra que 

sintetiza bem a real noção de enfrentamento que o programa proporciona. 

Nesta perspectiva de produzir estratégias para vencer o jogo, percebemos o 

sentimento da negação como uma invariável utilizada pelos jogadores neste formato 

de reality show. “A negação”, atribuindo tudo de ruim para o outro, funciona como 

defesa e fortalecimento no jogo, cujas regras do programa determinam que somente 

um possa ser o vencedor. Esta prática pode ser observada na primeira semana do 

jogo (15/1/09) entre os participantes Newton e Alexandre, que constituem pessoas 

do grupo A. O atrito foi provocado por Newton ao não concordar com as atitudes de 

Alexandre em buscar amizades com os integrantes do lado B, cujo muro que dividia 

a casa foi desfeito, convivendo todos num mesmo espaço. Newton disse a 

Alexandre: “... a atitude que você tomou, eu não tomaria, nossa relação mudou um 

pouquinho...”, Alexandre responde dizendo “... eu não posso agradar a todo 

mundo...”. 

Todas as ações no BBB-9 representam um modelo contemporâneo pautado 

numa sociedade de consumo e competição, onde as armas do jogo encontram-se, 

em sua maioria, no condicionamento do corpo que os jogadores utilizam como um 

importante elemento a seu favor nas disputas das provas que envolvem a liderança 

do jogo e o colar do anjo. 

Um exemplo da importância do corpo para Big Brother Brasil foi a primeira 

prova de resistência física, ocorrida na terceira semana do programa, cuja vitória 

dava ao participante da casa a liderança por uma semana. Nessas provas, fica clara 

a importância do condicionamento do corpo, dos movimentos e da forma atlética, 

pela superação dos limites físicos, que cada jogador deve possuir para se destacar 

perante os outros. 
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 A prova consistia em atravessar uma trave olímpica a cada toque soado, e 

cada jogador era obrigado a carregar um objeto nas mãos com o logotipo de celular 

“Vivo”. Cair da trave ou deixar o objeto cair acarretaria na eliminação da prova. O 

vencedor desta disputa foi Emanuel, único participante a se manter na prova, após 

11 horas realizando as mesmas repetições dos movimentos. Esta prova assim como 

diversas outras ocorridas no programa, que envolve disputas, destaca para a 

visibilidade dos merchandisings, com o qual o mercado publicitário, através de 

anúncios e logotipos no jogo, tem atingido um superávit maior do que as demais 

produções da televisão brasileira.  

A exaltação do atributo físico do corpo pode ser visto em quase todas as 

provas, estimulando o direito à comida, à liderança, à imunidade, bem como, ao anjo 

e aos prêmios extras oferecidos pela produção. O corpo dos participantes do BBB é 

“O corpo-imagem que você apresenta ao espelho da sociedade e vai determinar sua 

felicidade” (KEHL, 2004, p.174). Nesta receita, além dos critérios identitários, físicos 

e comportamentais, faz-se presente a valorização das cenas no âmbito de uma 

“economia emocional funcional”, relativas às dinâmicas de concorrência da 

sociedade brasileira. 

Assim como o corpo dos participantes, o BBB está sempre em mutação e 

permanente atualização de seu formato, a fim de evitar qualquer tipo de 

envelhecimento de sua fórmula e desgaste de seus altos índices de audiência. O 

BBB visibiliza um modelo de homem e mulher que não querem envelhecer, que 

desejam seguir sempre jovens para amar e desfrutar o tempo presente. Nessa 

perspectiva, cabe refletir sobre “O instante vivido em toda sua concretude, instante 

que é preciso consumir, consumir rapidamente, com excesso quando se conhece 

toda sua precariedade”. (MAFFESOLI, 2001, p.45). 

Além das provas que envolvem situações de competição, o corpo ganha 

também destaque nos momentos das festas, que se realizam todas as quartas-feiras 

e sábados. Elas acontecem sempre em cenários temáticos. A produção obriga os 

candidatos a fantasiar-se, protagonizando cenas engraçadas e de descontração. Os 

jogadores, nesses dias, aproveitam para extravasar seus sentimentos: correm, 

pulam, gritam, sentem-se livres, de forma a excederem seus próprios limites. As 

câmeras focam a amplitude espacial dos momentos festivos e a iluminação reafirma 

o sentido do arejamento, projetando uma conotação de liberdade.  
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O momento das festas, dia no qual a produção do programa permite o 

consumo de bebidas alcoólicas aos participantes, serve para a exacerbação do 

corpo através de olhares e danças sensuais. Entre as várias festas, podemos 

destacar a ocorrida na terceira semana do jogo (21/1/09), que serviu para 

recepcionar dois novos participantes da casa, Emanuel e Josiane. A participante 

Priscila, dona de um corpo malhado, evidenciado pelas suas roupas valorativas de 

seu físico, realizou um strip-tease para Emanuel, desejando boas vindas na casa.  

As festas no programa trazem o conteúdo de um erotismo implícito, comum 

neste formato de reality shows, pois, o jogo de luzes, a iluminação baixa, a liberação 

de bebidas alcoólicas, além do calor dos corpos e uso de poucas roupas favorecem 

o sexo e a formação de casais. 

   No Big Brother Brasil-9, em termos da economia de imagens exibidas pela 

edição do programa, se sobressai mais a pessoa que é considerada carismática, 

com presença cênica que faz da própria cena um solo performático. Por essa razão, 

levando em conta a edição do programa exibido em tevê aberta, ter um tempo 

limitado, de acordo com a grade de programação da Rede Globo, faz-se necessária 

uma edição que busque transmitir para o público uma “verdade” e que se 

potencializa pelas atuações dos jogadores em cena e em relação às câmeras. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

O paredão 

 

Foto: Globo (Janeiro/2009) 
Fotografia 04: Momento da eliminação do participante Alexandre. 

 

“Mais um paredão”... “Chegou a hora da votação”... Depois: “hoje mais um 

participante sai da casa”... Todas essas expressões parecem familiares a quem 

assiste TV de sinal aberto. Exibidas todas as terças-feiras, em horário nobre, na 

casa mais vigiada e desejada do Brasil. A exclusão do jogo, popularmente 

conhecida pelos jogadores como “o paredão”, é uma alusão ao muro ou local em 

que permanecem pessoas condenadas à morte por fuzilamento. Na verdade, o fato 

de os participantes irem ao paredão vem a ser uma espécie de “fuzilamento moral”, 

onde os emparedados passam por um julgamento de juízo de valor de suas atitudes 

durante a estadia na casa. 

A exclusão do jogo representa o processo pelo qual os participantes ficam 

impedidos, de acordo com as regras do BBB, de partilhar suas experiências de vida 

na casa e de concorrer ao tão sonhado prêmio de um milhão de reais. Consiste 
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numa metáfora de um labirinto sem saída, cujas ações e movimentos são passos 

cuidadosamente revelados para o telespectador como “verdade” não tanto pelo o 

que os brothers dizem, mas, de acordo com seu posicionamento em relação ao 

sistema de alianças, articulações, lealdades ou hostilidades criadas. 

A exclusão força o jogador a se reencontrar com o mundo exterior fora do 

ambiente midiático, o que pode significar um duro caminho de deixar a fama 

(sucesso) e retornar ao anonimato (fracasso). Os participantes ao deixar o 

programa, tentando capitalizar um pouco de fama que restam de suas atuações, 

participam de eventos, festas ou posam em fotos para revistas sensuais que exibem 

o corpo. A exclusão configura-se numa estratégia televisiva, em que os dias da 

semana na casa são pautados pela chegada até o momento áureo do “paredão”. A 

eliminação corresponde a todo um processo que envolve votação do líder, dos 

participantes e do público, este último, principal protagonista da exclusão. No jogo, 

cria-se toda uma construção simbólica, de acordo com as regras do programa para a 

eliminação de um candidato, uma vez por semana. 

A indicação ao paredão ocorre como uma morte anunciada. Os 

“emparedados” são excluídos pelo grupo, tendo que se reinventar na casa, de 

maneira a convencer ao público que seu verdadeiro “eu” ainda não foi mostrado 

totalmente. Diante disso, os excluídos da casa, candidatos a disputar quem tem 

mais rejeição pelo público e, conseqüentemente, saírem do jogo, desenvolvem 

mecanismos e estratégias de se comportarem no temido paredão. A ida ao paredão 

consiste numa estratégia televisiva que convoca o telespectador a participar do jogo, 

decidindo, por votação semanal, qual dos participantes indicados pelo grupo e pelo 

líder deve ser eliminado da casa. 

Os confessionários eletrônicos, nome que faz alusão a um estande pequeno 

e fechado, utilizado para o sacramento da confissão na igreja católica, no jogo é o 

momento pelo qual os participantes têm uma conversa reservada, monitorada por 

uma “máquina da verdade”, com o apresentador do programa, relatando seus 

segredos e sentimentos, sem que o grupo tenha acesso e serve também como uma 

sala onde ocorrem as votações para a eliminação dos participantes. Dentro dos 

confessionários, o monitoramento dos jogadores não acontece somente pelas 

câmeras espalhadas pela casa; assim que despertam, todos devem responder em 

um terminal instalado no confessionário a diversas perguntas sobre o cotidiano da 

casa e sua relação com os demais participantes. 
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Os jogadores, dentro do confessionário, através de suas falas e discursos, 

revelam-se ambíguos ao responder perguntas feitas pelo apresentador sobre 

situações ocorridas no cotidiano da casa, ou simplesmente, para justificar um voto 

num participante ao indicá-lo para a eliminação. Um desses momentos de 

contradição pôde ser exibido na nona semana (15/3/09) de formação do paredão, na 

qual, a líder da semana, Milena, tendo que indicar uma pessoa para sair do jogo, 

dentro do confessionário, votou em Josiane, dizendo: “... ser uma pessoa mais 

talentosa da casa, uma pessoa muito querida por mim, uma das que eu mais 

gosto...”. 

A disputa no paredão entre os participantes reforça a visibilidade perante o 

público, já que a Rede Globo, constantemente, nos intervalos de sua programação, 

transmite flashes e mensagens, chamando o público a votar e participar na 

eliminação do participante BBB. 

O funcionamento do paredão, no programa, começa aos domingos, tendo 

como primeiro passo o anúncio da decisão do participante que tem o anjo dando seu 

colar para outro participante e este ganha imunidade, não podendo ser votado, nem 

pelos participantes nem pelo líder naquela semana. Depois, o líder indica um 

participante que vai direto para o paredão. Em seguida, os outros confinados, 

inclusive o indicado pelo líder vão ao confessionário anunciar seus votos, estando, 

desta maneira, formado o paredão que vai eliminar um participante todas as terças-

feiras. O confessionário no programa representa um modelo de uma sociedade 

notória, disposta a eliminar a antiga fronteira que separava o privado e o público, 

através da exposição do privado como uma virtude e dever público numa exposição 

da intimidade dos participantes.  

A cada abertura do paredão, de domingo até a prova da terça-feira, o público 

decide qual dos jogadores indicados deve deixar a casa. A votação é realizada por 

meio de votos na internet, no site oficial do Big Brother Brasil, por telefone ou por 

mensagens de texto, via celular.   

No decorrer das semanas, a permanência no jogo realça uma garantia 

temporária de não ser excluído e ser jogado na lata do lixo. O paredão serve como 

instrumento de exclusão do outro, cuja gravidade é refletida em decorrência do lugar 

em que o indivíduo é expulso. No BBB, a exclusão acontece à medida que os 

participantes são mostrados pela edição como quem merece ou não permanecer na 

casa, já que existe um limite de jogadores que deve ficar semanalmente, de acordo 
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com as regras do programa. A seleção das edições transmitidas na casa baseia-se 

em imagens de cenas de sensacionalismo, provocações e banalidades. Numa 

demonstração que a vida é uma constante batalha, na qual, o vencedor será sempre 

o melhor. 

Percebemos que, mesmo contando com a probidade da emissora na 

apuração dos votos perante o telespectador, uma série de fatores pode influenciar 

na eliminação do participante, tais como: edição fragmentada, falta de transparência 

na apuração dos votos e parcialidade do apresentador. Sem falar nas várias 

configurações de si mesmo que os jogadores fazem, visando corresponder às 

expectativas do público/telespectador. 

Na oitava semana de programa (3/3/09), aconteceu um paredão entre dois 

fortes candidatos, cujo jogo de cena ilustra bem um desempenho que influenciou no 

resultado final, revertendo a posição do público. Era um paredão formado por Ralf e 

Ana, cujos perfis, de acordo com um breve compacto dos emparedados, realizado 

sempre em dias de eliminação, associavam Ralf a imagem da “razão” e Ana o da 

“emoção”. Ana, a “netinha”, minutos antes de encerrar a votação do público, 

protagonizou junto com a “vovó Naiá”, uma forte cena de choros e abraços, 

comovendo o público a seu favor. Diante deste contexto, Ralf foi o eliminado da 

semana com 64% ou seja, 35 milhões de votos. 

 Os concorrentes trilham caminhos no programa, visando o prêmio de um 

milhão de reais, independente de estarem sendo honestos ou não, exigindo do 

público/telespectador o máximo de atenção e vigilância, pois, qualquer passo em 

falso pode mudar o panorama do jogo, levando o concorrente à exclusão. As provas 

promovidas pelo programa, principalmente quando envolve disputa de liderança e 

anjo, cujo resultado altera as ações e movimentos dos jogadores, são exemplos de 

vitória a qualquer custo.  

Na terceira semana do jogo ocorre a prova do anjo, onde o vencedor ganha 

um colar, que lhe dá a possibilidade de imunizar qualquer participante dentro do 

programa por uma semana. Ana foi a vencedora numa prova que tinha como 

objetivo achar cinco bonecos em formatos de coelhinhos dentro de uma pequena 

piscina de espuma.  Cada participante tinha uma cor especifica e só poderia guardar 

num recipiente fora da piscina os coelhinhos da mesma cor. No outro dia, depois da 

prova, o apresentador Bial exibiu para os participantes cenas que mostravam Ana 
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escondendo o coelho de Francine para ela não competir na prova, em igualdade de 

condições. 

 “Intensidade” é uma palavra muito utilizada pelos jogadores ao serem 

eliminados da casa, para definir os diversos sentimentos ocorridos dentro do 

programa. O BBB é um jogo que exige dos jogadores a busca de uma medida certa 

de equilibro físico e mental, no itinerário pelo prêmio de um milhão de reais. Neste 

contexto, os jogadores sabem que suas atuações têm um papel central na 

configuração do jogo em face da incerteza e imprevisibilidade proporcionada pelo 

programa, de modo que as experiências de participar da casa tornam-se uma 

grande aventura televisiva. 

A eliminação do candidato, por votação através do paredão, atua 

simbolicamente como uma punição, ou seja, permissão para que as atitudes dos 

jogadores sejam disciplinadas de acordo com as exigências normativas da 

sociedade. O poder disciplinar, segundo Foucault (2004), cria um espaço analítico 

definido como “quadriculamento”; neste caso, esse espaço é a casa, que serve para 

vigiar o comportamento de cada um, apreciá-lo, sancioná-lo, medindo suas 

qualidades e seus méritos.   

O público, responsável principal pela eliminação do jogador, permanece 

atento ao desenrolar da trama que o envolve, cujas cenas editadas pela produção 

do programa, impossibilitam perceber os parâmetros das verdadeiras situações do 

jogo, que levaram à exclusão do participante. Para o público, o paredão consiste 

numa regra que, semanalmente, tem o papel de eliminar um concorrente. Outras 

variáveis não são percebidas, tais como, o controle dos comportamentos dos 

participantes através de técnicas de punição e premiação, no qual, induzem a uma 

criação identitária e exteriorização de si como um personagem público. 

A televisão, principalmente no dia que ocorre uma eliminação, costuma 

exibir o sofrimento dos jogadores indicados ao paredão como forma de oferecer ao 

público um grande espetáculo e possibilitar a participação das emocionantes 

experiências com a destruição dos outros. A exclusão no jogo tem uma função social 

de atuar como uma regulação pedagógica das condutas privadas dos indivíduos. O 

paredão funciona como dispositivo, isto é, um modo de operar dotado de uma lógica 

e de efeitos que lhes são próprios, conforme Foucault (1979), ele atua através de 

controle-estímulo massivo que fábrica os indivíduos numa positividade. 
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Na verdade, o BBB legitima várias formas de dominação, subjetivação e 

exclusão. Com uma dinâmica de poderes que faz da motivação pelo prêmio e das 

técnicas audiovisuais transmitidas para o telespectador, um modelo de vida, no qual 

o individuo adapta-se a tudo sem questionar. Para se emancipar socialmente, o 

candidato é obrigado a se submeter a novas e contínuas prisões estabelecidas pela 

casa, TV Globo e pela fama. Um desses condicionamentos consiste no controle dos 

horários, obrigando os participantes a acordar todos os dias entre dez e doze horas 

da manhã, quando ocorre um toque (música em volume alto) anunciando aos 

moradores que já é hora de despertar e levantar. O controle do tempo, conforme 

Foucault (1987) ressalta, consiste numa das condições para o emprego das 

disciplinas, já que o domínio da atividade garante uma melhor utilidade do tempo 

empregado, sem que haja perturbação ou distração dos participantes. 

As relações de poder no programa são interiorizadas por meio de um pacto 

de encenações, que, por sua vez, implica numa relação de poder estimulada e 

produtiva, baseada no fato que os participantes da casa encenam-se a si mesmo, 

interpretando tipos caricaturais que demandam constantemente serem observados. 

No microcosmo do programa, assim como na sociedade em geral, é um poder 

atuante como uma força social dinâmica e micro física, que se dissemina numa 

“política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação 

calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos”. 

(FOUCAULT, 2004, p.119).  

Outra situação que se presencia nas relações de poder no jogo, são as 

provas que envolvem a liderança, pois, ela acarreta uma submissão dos outros 

participantes perante o líder da casa, por uma semana. O líder, além de garantir sua 

imunidade por uma semana, pode indicar uma pessoa diretamente para o paredão. 

O jogador, quando consegue ser o líder da semana na casa, passa a ser um dos 

protagonistas no andamento das ações e movimentos do jogo. O grupo se aproxima, 

dando mostras de cinismo e simulação de “amizade”. O cinismo atua como uma das 

armas astuciosas neste tipo de competição. “Não existe uma verdade essencial 

detrás da mentira da aparência, as coisas e as pessoas repousam igualmente nessa 

facticidade e acomodam-se a ela.” (MAFFESOLI, 2001, p.161). Um das situações 

onde se configura o cinismo entre os jogadores é no momento do confessionário; lá, 

motivados pelo sucesso individual e pelas regras do jogo, os participantes delatam 
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os melhores amigos e justificam suas traições por motivos banais, numa prova de 

um cinismo social. 

Para precisar mais a exclusão, momento central do programa, destacaremos 

o último paredão do jogo (5/4/09) disputado pelos participantes Max e Ana Carolina, 

apresentados pela televisão como um “duelo de titãs”. A formação desse paredão 

começou na quinta-feira, dia 2 de abril, com a última prova de liderança do jogo, 

envolvendo os quatros sobreviventes da casa: Ana Carolina, Priscila, Francine e 

Max. A liderança, se tratando que o último líder da casa estava garantido na final do 

jogo, aconteceu numa disputa, tipo melhor de três, onde os quatro confinados 

deveriam enfrentar provas de resistência, habilidade corporal e raciocínio, nos dias 

de quinta, sexta e sábado, que antecediam o domingo, 5 de abril. Dessas três 

etapas, Priscila foi a vencedora e nova líder da casa. Ela indicou Ana Carolina e esta 

votou em Max, para ir com ela na disputa ao paredão. 

Ana Carolina, no programa, foi a recordista na história das edições do Big 

Brother Brasil em ser indicada para o paredão, somando sete indicações ao todo. 

Sua estratégia, a partir da segunda semana na casa, consistiu em firmar aliança 

com Naiá, participante mais idosa, estabelecendo, as duas, uma representação 

familiar: Ana, a “netinha” e Naiá, a “vovozinha”. Esta aliança causou rejeição de boa 

parte do grupo de jogadores. A estratégia da “netinha”, acompanhada da proteção 

de sua “vovó Naiá” durou até a décima semana (17/3/09), com a vovó sendo 

eliminada. Depois disso, Ana se perdeu no jogo, já que ao longo do dia ela se 

mostrava uma pessoa individualista, com dificuldades de convivência coletiva, 

necessária na casa bigbrotherana. Ana, até chegar ao último paredão, vivia um 

paradoxo de ser rejeitada pelos moradores da casa e, de ter suas atitudes aceitas 

pelo público/ telespectador. Max, em todos os momentos do jogo, tendo participado 

quatro vezes do paredão, se mostrou um participante frio e calculista, focado 

unicamente em ser o vencedor do programa. Sua estratégia desde o início era a de 

se colocar como um “jogador”, tentando eliminar os menos comprometidos com o 

jogo, para depois tentar duelar com os melhores, na reta final do BBB. A votação 

para eliminação foi de 58.876 votos, com a saída de Ana Carolina da casa mais 

vigiada do Brasil.  
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O VENCEDOR 

        

        Foto: Globo (Abril/2009) 
        Fotografia 05: Momento de comemoração do vencedor do programa, Max Porto. 

 

O vencedor do programa representa, para a sociedade, um exemplo de 

superação e astúcia, necessários para enfrentar as dificuldades da vida e conseguir 

superar o anonimato. Funciona como um modelo de obstinação e ascensão social. 

O jovem vencedor é o emblemático da cultura de massa, uma imagem da 

vida desejável que consegue superar a insignificância e a banalidade de um ócio 

rotineiro que dura o tempo de três meses, prazo do programa para, no final, 

consagrar-se campeão do jogo, passando pelo julgamento de suas ações e 

movimentos pelo público durante seu itinerário no Big Brother Brasil. 
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Durante a convivência na casa, os jogadores estabelecem uma relação 

simbólica com o público. A narrativa da televisão contribui para ressaltar as 

trajetórias pessoais, alicerçadas numa jornada de auto-superação e de superação 

das adversidades exteriores. Nasce daí a empatia, de acordo com a edição do jogo 

e reações psicossociais do telespectador, no sentido de transformar o participante 

em candidato preferido para chegar à final e ser o grande vencedor. 

O ganhador do BBB atua no imaginário coletivo como um herói, cuja 

identidade foi conquistada mediante constrangimentos, embaraços, punições, para 

no final, obter uma visibilidade própria aos vencedores. Programas como o Big 

Brother através da super exposição dos participantes convoca o telespectador à 

sedução e à contemplação da vida exibida pela cotidianidade da casa. 

O anonimato, para os jovens candidatos do programa, aparece como uma 

experiência inferior e dolorosa, valendo a pena “topar tudo” para superação desta 

condição, dando um salto para uma experiência sublime de dinheiro, sucesso e 

outras regalias. Vencer o BBB significa a superação da linearidade da vida, elevar-

se a um patamar maior que os pobres mortais comuns, tendo uma aceitação e 

reconhecimento social quase que unânime. 

A figura do vencedor funciona como uma imagem mítica para as pessoas, 

porque nela está subjacente um conjunto de signos e símbolos, incorporados pela 

sociedade como ideário de sucesso e ascensão social. O vencedor do BBB 

representa a figura do olimpiano. “por meio de sua dupla natureza, divina e humana, 

efetuam a circulação permanente entre o mundo da projeção e o mundo da 

identificação”. (MORIN, 2009, p.107). 

Segundo Morin (2009), os olimpianos e olimpianas, modelos que podemos 

relacionar com o ganhador da casa bigbrotherana, são personalidades da cultura de 

massa, participam da existência empírica, efêmera e mortal sob as estruturas da lei 

de mercado, na qual suas imagens e palavras fazem apelo à imitação e incitação 

publicitárias. 

A super exposição da imagem dos participantes convida o 

público/telespectador, de maneira sedutora, à observação da vivência cotidiana da 

casa do Big Brother Brasil. Em tempo breve, dada à divulgação por flashes de cada 

participante, nos intervalos das grades de programações da Rede Globo, os 

candidatos passam a ter notoriedade e empatia com o público. 
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Para vencer, os jogadores sabem que precisam se tornar protagonistas da 

maioria das ações e relações dentro da casa, porque são elas que darão visibilidade 

diante das câmeras, sendo editadas e exibidas para o telespectador como produto 

final. Assim, “O espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna 

imagem.” (DEBORD, 1997, p.25). 

 Os jogadores instalam entre si uma disputa psicológica, atribuindo aos seus 

oponentes da casa critérios de “forte” e “fraco”, baseados em critérios subjetivos de 

comportamentos e ações durante o jogo. Desta forma, destacamos o poder da 

invencibilidade que atua como um dispositivo mental de defesa contra aqueles que 

também pensam em destruir seu oponente. Max foi um dos jogadores no qual se 

evidenciava este dispositivo mental. Inúmeras vezes, nas situações que envolviam 

competição na casa, ele se manifestava dizendo: (...) Eu sou mais eu, até o último 

segundo, minha confiança e auto-estima, não vai me deixar na mão (...). 

   As pessoas entram anônimas no programa e saem famosas, esvaziadas 

de suas subjetividades, presas ao estilo de vida formatado pela edição do Big 

Brother Brasil. A seleção dos candidatos, exibidas na edição do BBB-9 com mais 

detalhes do que as versões anteriores do programa, dá uma amostra do jogo de 

cena através das falas dos participantes, preocupados em contemplar certa 

demanda cujas expectativas sirvam para forjar um tipo ideal de participante de BBB. 

  O vencedor cria realidades apropriando-se do espaço mágico do imaginário 

coletivo, difundido pela televisão, e sua vida privada ganha projeção e identificação 

com os desejos e anseios dos telespectadores. A imagem do “grande vencedor” 

reflete “presenteísmo”, destacado por Maffesoli (2001). Isso é expresso em inúmeras 

atitudes cotidianas, em viver o presente num aqui e agora, para além de uma 

perspectiva linearista e racionalista da história, onde, a consumação da vida é o 

mais importante. 

 No programa BBB-9, o itinerário do participante Max foi marcado por uma 

postura de “jogador”, escolha que assumiu desde o inicio do jogo. Colocou-se como 

um estrategista, preocupado em sempre duelar com os “grandes”. No começo do 

jogo, ele procurou interagir com todo mundo da casa e conhecer, através de sua 

percepção, os possíveis fortes candidatos. Max procurou, através de se vestir de 

mulher, fazer careta e da realização de muitas brincadeiras firmar laços de amizade 

com seu grupo pelo seu carisma.  
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Sua estratégia quase não deu certo pelo fato de ter sido indicado pelo líder 

Norberto, no primeiro paredão do jogo, junto com Priscila e Michelle. Entretanto, a 

sua não eliminação do paredão lhe deu uma visibilidade significativa no programa, 

mostrando que sua estratégia de apostar em seu carisma havia sido legitimada pelo 

telespectador e pelo seu grupo, o antigo lado B da casa. Um fato que reforça a 

nossa argumentação foi que, na segunda semana do programa, Norberto, o antigo 

líder, teve uma votação para o próximo paredão da casa, em sua maioria, pelo grupo 

B, mesmo grupo de Max, sendo eliminado do Big Brother, em (27/1/09). 

Max construiu sua identidade com um estilo alegre, irreverente, estrategista 

e individualista. Seu modelo demonstrou uma pessoa comprometida unicamente em 

ser o vencedor, aceitando as regras do jogo e sabendo que chegaria um momento, 

no qual, ele teria que indicar uma pessoa que gostasse para eliminar da casa. 

No decorrer do programa, ele percebeu que a preocupação com o jogo não 

era tão valorizada pelo público, tomando como exemplo o fato de Ana Carolina 

permanecer na casa após tantos paredões, e decidiu mudar sua estratégia, 

passando a defender seus amigos e se dizer menos preocupado com o jogo em si. 

Apesar de sua mudança de postura, Max Porto continuou sendo criticado por alguns 

colegas de confinamento, entre eles, podemos destacar Priscila, que segundo sua 

opinião, Max havia criado um personagem antes de entrar no BBB, e agia sempre 

motivado pela postura de jogador. 

Maximiliano, conhecido pelos amigos como Max, se mostrou um jogador 

com forte poder de persuasão. Um exemplo disso foi, na sexta-feira, dia 13 de 

fevereiro, quando ele atendeu o big fone, telefone situado dentro da casa BBB que, 

quando atendido, podia revelar uma noticia boa ou ruim. Neste caso, o telefone dizia 

que Max estava no paredão da semana, porém, caso ele indicasse o nome de um 

participante e este indicado recebesse três votos dos demais participantes, ele 

estaria livre.  Max indicou Emanuel e, no decorrer da festa que aconteceu no outro 

dia, conseguiu persuadir  três participantes da casa para votarem em Emanuel. 

Max, ao entrar no programa, se mostrou um observador nato e conhecedor 

do jogo pela análise das ultimas edições desse reality show. Uma prova disso era 

sua opinião a respeito da formação de casais, que, segundo ele, poderia 

comprometer o desejo de qualquer participante na busca pela vitória. Mesmo assim, 

se arriscando no jogo, Max formou casal com Francine, na sexta semana do 

programa (25/2/09). A relação dos dois teve como destaque, as idas e vindas de 
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término e volta de relacionamento, com brigas ocasionadas quase sempre pelos 

ciúmes de Francine, pelo fato de Max ter nutrido durante o programa, um intenso 

laço de amizade com Flávio. 

Sua relação com Francine  foi questionada pela maioria dos moradores da 

casa e pela própria televisão, que exibiu no programa um videoclipe destacando o 

desgaste da relação do casal, com pouco tempo de namoro. Sua obsessão em “não 

perder” e manter-se sempre em alerta no jogo causou uma desconfiança 

generalizada do grupo. Ana Carolina e Priscila achavam que seu namoro com 

Francine fazia parte de uma estratégia para alcançar a vitória mais facilmente.  

A televisão representou suas atitudes na casa associando a imagem de um 

“jogador” inteligente, diferentemente das outras edições do Big Brother Brasil; “ser 

jogador” nesta edição representava uma conotação positiva para Max, sem falar nas 

suas diversas brincadeiras e flexibilidade para lidar com um grupo heterogêneo, 

marca de sua personalidade. Max, em diversas posturas, personificou as idéias de 

Nicolau Maquiavel (1996), para o qual “os fins justificam os meios”; sua ética estava 

totalmente dissociada dos valores morais, pois estava comprometido unicamente 

com a vitória, o que não deixa de ser uma “ética do vencedor”. 

Uma decisão emocionante fechou o ultimo dia do BBB-9. Max venceu o Big 

Brother Brasil-9, na segunda final mais acirrada registrada em todas as edições do 

programa, com 34,85% dos votos. Priscila conseguiu 34,61%, sendo a segunda 

colocada e Francine, 30,34% a terceira. O campeão saiu da casa bigbrotherana aos 

pulos e gritos, correndo para a arquibancada, montada ao lado de um palco. Nela, 

estavam sua família e seus amigos, tudo isto ao som de Zezé de Camargo e 

Luciano, num show de encerramento, coroando o artista plástico Max como 

campeão. A sua vitória confirmou a preferência do público em premiar homens no 

reality show. Até agora, somente duas mulheres saíram vitoriosas em edições 

anteriores. 

A saída da casa mais vigiada do Brasil, como campeão, abre, para ele e 

todos os vencedores, novos caminhos e possibilidades para uma vida cotidiana 

glamorosa, focados pela iluminação de refletores de tevê, revistas, jornais, internet, 

transformados em celebridades, reverenciados pelos pobres mortais em seu papel 

mitológico comandado pela lógica da visibilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Big Brother Brasil: realidade ou show? 

 

Foto: Globo (Fevereiro/2009) 
Fotografia 06: Decoração de uma das festas temática ocorridas no programa. 

 

Veiculado cada vez mais pelas emissoras, o Big Brother Brasil ratifica um 

estilo de programa cuja importância e influência vem substituindo esferas singulares 

de forças cotidianas, assumindo um papel de comunicação interpessoal. 

Atualmente, o recurso da interatividade, cujo conceito está associado às novas 

mídias de comunicação e tem como objetivo quebrar a dicotomia entre emissor e 

receptor, vem produzindo programas com formatos em que tudo se passa em tempo 

real, feitos ao vivo e com a utilização de recursos tecnológicos e improvisações. 
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Os chamados reality shows vêem marcados pela cena cultural em diversos 

países, nos últimos anos. Diversas versões contam com a participação de pessoas 

selecionadas dentre milhares de candidatos a exporem suas vidas privadas, numa 

competição com regras específicas, que variam de acordo com cada reality. 

O Big Brother Brasil se insere nesta realidade, conforme já foi destacado e 

representa uma mistura de formatos conhecidos e aprovados pelas audiências 

televisivas. Fazendo parte do gênero dos realities shows, o BBB visibiliza, através da 

vida cotidiana de pessoas anônimas, uma super exposição da intimidade humana, 

cujas imagens banalizam situações e acontecimentos do dia a dia. 

Este programa/jogo, em linhas gerais, traz para o espaço público, questões 

cotidianas como: o amor, ciúme, amizade, solidariedade e inveja num ambiente de 

competição. Esta gama de situações corriqueiras é o que permite, segundo Castro 

(2006), a identificação ou a rejeição do público. Ele também passa para a população 

brasileira uma representação e o ensinamento de um cotidiano, no qual predominam 

a ociosidade, promiscuidade e a competição. 

Uma das questões que causou inquietação, desde o início de nossa análise 

do tema, foi a de até que ponto os participantes do programa estão protagonizando 

a si próprios? Onde começa a realidade e quando termina a representação? Na 

verdade, pelo fato do programa ser caracterizado por um misto de realidade e ficção, 

ele opera em diferentes planos de realidade, tendo como referência o mundo 

exterior, a casa. 

Restam ainda muitos questionamentos sobre a realidade apresentada nos 

programas deste gênero, na medida em que a relação do BBB com a realidade 

objetiva tem por base um conjunto de cortes e edições, adaptadas a captação das 

imagens exibidas pela televisão. A realidade, em que vivem os participantes dentro 

da casa, demonstra sinais de ser cuidadosamente elaborada, tendo como pano de 

fundo, para o telespectador, uma história sem script, na qual não se sabe o final. 

As representações dos jogadores com demonstração de alegria, jovialidade 

e sensualidade, conduzem o público/telespectador a dar respostas emotivas. Outro 

elemento que destacamos, é o tratamento estético da imagem, pois, os perfis dos 

participantes, em sua maioria, revelam jovens cujos físicos e rostos correspondem 

aos anseios mercadológicos de uma sociedade de consumo. A economia dos 

corpos, conforme destacamos no capítulo dois, mobiliza no BBB a formação de 

casais e a renovação através do corpo pelo emagrecimento ou pela realização das 
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provas de habilidade, nos quais o bom condicionamento físico torna-se um suporte 

indispensável para o êxito do participante durante o jogo. 

O programa, numa análise geral, revela um modelo baseado no principio da 

competição e da exclusão; pudemos perceber que as relações sociais dentro da 

casa são pautadas por uma instrumentalização, em que os jogadores só respeitam a 

lei do mais forte e do mais esperto. O participante Max Porto, vencedor do BBB-9, 

personifica um fiel representante da cultura midiática comandada pela lógica da 

visibilidade, cujos valores se subordinam à busca do sucesso individual a qualquer 

custo. Sua imagem é a celebração de um rosto público reconhecido e criado 

artificialmente, no sentido de procurar criar uma impressão. 

Sendo um produto da indústria cultural, o BBB reforça a exigência capitalista 

de lançar sempre novas marcas e mercadorias, visto que as necessidades devem 

ser perpetuamente trocadas em resposta ao movimento do mercado. Desta maneira, 

a cultura da mercadoria está definitivamente associada à cultura da celebridade, 

responsável pela personificação do processo de consumo de mercadorias. 

Os participantes no BBB funcionam como celetóides; e, de acordo com 

Rojek (2008), eles representam acessórios de culturas organizadas em torno da 

comunicação de massa e da autenticidade encenada no programa; a visibilidade dos 

BBBs dura até a sua saída do jogo ou, no máximo, até o começo de uma nova 

versão do reality show. 

A cultura de celebridade é, em parte, a expressão de um eixo cultural 

organizado em torno de um desejo abstrato, representado pelo sucesso e fama. A 

super exposição dos participantes na casa bigbrotherana nos revela a transformação 

das pessoas em mercadorias, fato que mobiliza toda uma massa abstrata 

consumidora de símbolos, produtos e marcas do programa. 

O Big Brother Brasil demonstra estar atualizado no ponto de vista da 

organização de mercado, pois, as leis do mercado exigem fundamentalmente um 

constante desenvolvimento de inovações nas marcas e produtos e, o programa a 

cada edição vem criando diversas formas de atrativo para manter a audiência e 

atrair a atenção do público/telespectador. Apesar de sempre se utilizar da antiga 

fórmula em que, o programa se passa dentro de uma casa, cercado por 

participantes anônimos, em busca de fama e dinheiro. 

Outra questão, que destacamos no Big Brother Brasil-9, são as relações de 

poder. No jogo, os participantes se submetem, voluntariamente, a diversas situações 



87 
 

e provas, algumas de desgaste físico e mental, pelo sonho do sucesso e da fama. O 

poder cunhado pela teoria de Michel Foucault, que analisamos dentro do programa, 

é produtora de imaginários, desejos e corpos, em sua faceta de um capitalismo 

material e imaterial. Ele passa a incidir na microfísica dos corpos, por meio de um 

controle – estimulo que produz efeitos positivos. Destacamos todo um poder 

disciplinar existente do jogo que atua no direcionamento das ações dos 

participantes, e que vão desde o controle do tempo de descanso até a forma que 

deve ocorrer às disputas das provas entre os jogadores.  

Portanto, tido inicialmente como programa de vida curta, o Big Brother Brasil 

vem a cada ano aumentando seus recursos de faturamento e de visibilidade 

espetacular. Segundo uma entrevista do apresentador Pedro Bial ao site da IG: “o 

BBB irá, no mínimo, até a 12 edição, apesar de já existir anunciante fazendo fila 

para anunciar no BBB-15”. O sucesso de este reality show permanecer tanto tempo 

nas grades de programação da Rede Globo, deve-se, em parte, à capacidade do 

programa de se reinventar, criando histórias sob a prerrogativa de novidade, 

envolvendo pessoas, cenários e situações complexas vivenciadas num cotidiano 

espetacularizado. 
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