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Resumo 
 

A inserção dos indivíduos no meio cultural em que vivem pode ser considerada como um 

importante processo social (de)formativo, que interfere diretamente em suas relações com a 

sociedade e consigo mesmos. A formação cultural é perpassada tanto por condições objetivas, 

materiais, quanto por questões de ordem subjetiva e psicológica. Do mesmo modo, também os 

processos educacionais sofrem influência da ideologia vigente, dos valores nela propagados, da 

classe social dominante e seus interesses. Esta pesquisa tem como objeto o programa da TV 

aberta brasileira, do tipo reality show, Big Brother Brasil – o BBB, produto bastante 

representativo da Indústria Cultural voltada para os meios de comunicação de massa. Desta 

forma, temos como objetivo investigar a relação entre a formação cultural na perspectiva da 

Teoria Crítica Frankfurtiana e o conteúdo do programa de televisão BBB junto aos seus 

consumidores, por meio das notícias sobre o mesmo publicadas nos últimos três anos (de 2016 

a 2019) em um veículo de comunicação selecionado: a versão digital da revista Veja, maior 

revista de circulação semanal no país. Partimos da análise do discurso expresso nas notícias 

publicadas e em seus títulos, e os relacionamos com os conceitos de Indústria Cultural, 

Trabalho, Educação e Emancipação e Formação Contra a Barbárie. Trata-se de uma pesquisa 

do tipo qualitativa, focada em análise de conteúdo. Evidenciou-se, no material levantado, que 

estão presentes no conteúdo do programa (quer direta ou indiretamente) instrumentos de 

alienação, valores capitalistas da sociedade concorrencial e materialista – como violência, 

competição, meritocracia, egoísmo, autoexposição, dentre outros - bem como traços de 

desumanização. Diante deste quadro, apresentamos a necessidade de uma educação e formação 

cultural que possam oferecer resistência à barbárie, por meio da conscientização e formação 

para a emancipação dos sujeitos que, desde a infância, são telespectadores de televisão.   

Palavras-Chave: Big Brother Brasil. Indústria Cultural. Formação. Educação. Emancipação.  

 

 



 

 

 

Abstract 

 

The insertion of individuals in the cultural environment in which they live can be considered as 

an important formative social process, that directly interferes with their relationships with the 

society and with themselves. The cultural formation is permeated by both objective and material 

conditions, as well as by subjective and psychological ones. In the same way, educational 

processes are also influenced by prevailing ideology, the values propagated therein, the 

dominant social class and its interests. The object of this research is the Brazilian reality TV 

show Big Brother Brasil - BBB, a product quite representative of the Cultural Industry focused 

on the mass media. So, we aim to investigate the relationship between cultural formation from 

the perspective of the Frankfurtian Critical Theory and the content of the television show BBB 

with its consumers throught the News published about it in the past three years (from 2016 to 

2019) in a selected media: the digital version of Veja magazine, the largest weekly magazine in 

the country. We start from the analysis of the discourse expressed in the published news and its 

titles, and relate them to the concepts of Cultural Industry, like Labor, Emancipation and 

Education against Barbarism. This is a qualitative research, focused on content analysis. In the 

material surveyed, we found instruments of alienation, capitalist values of the competitive and 

materialistic Society, that are present in the program content (either directly or indirectly). such 

as violence, competition, meritocracy, selfishness, self-exposure, and others - as well as signs 

of dehumanization. Given this scenario, we present the need for a cultural education that can 

resist barbarism, through awareness and formation for the emancipation of individuals, who, 

since childhood, are television viewers. 

 

Key-Words: Big Brother Brasil. Cultural Industry. Formation. Education. Emacipation  
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Introdução 

 

 

A presente pesquisa tem como fator motivador da sua realização o interesse pela 

(de)formação1 cultural dos indivíduos e pela interferência que determinados produtos da 

Indústria Cultural – a saber, os reality shows - podem causar a este processo (de)formativo e 

educativo. Pela luz da Teoria Crítica nos norteou o conceito de que a educação exerce papel 

fundamental  por oferecer resistência à barbárie que estes produtos culturais apresentam e 

legitimam, bem como,  orienta o pensamento na direção da emancipação e da crítica social, 

permitindo aos indivíduos  reflexões  nas escolhas dos produtos culturais que consomem, não 

se deixando alienar pelo que está posto para as massas2 (conceito que precisa explicar).  

Nosso objeto de pesquisa foi a análise crítica do programa Big Brother Brasil - BBB3 

que, podemos afirmar, a partir do estudo realizado, se configura como instrumento de 

(de)formação do espectador, o que influencia diretamente na constituição cultural da sociedade. 

Levando em consideração que estamos inseridos em um programa de pós-graduação em 

educação, buscamos contribuir com a reflexão acerca da importância fundamental da cultura 

para os processos educacionais, bem como para o estabelecimento de comportamentos mais 

críticos e autônomos na sociedade.“(Adorno) postula o papel da educação como fator 

primordial para a sobrevivência da humanidade, tendo como base a formação cultural contra a 

ignorância e qualquer tipo de violência” (ZANOLLA, 2010, p.117).   

Um dos fenômenos mais marcantes da oferta de programas de entretenimento dos 

canais de televisão no Brasil são os chamados reality shows (sobretudo os exibidos em TV 

aberta), que têm alcançado grande repercussão de audiência e público nos últimos anos.  

 
1 De acordo com Adorno (1995, p.23), podemos afirmar que o esclarecimento limita-se a uma ‘pseudo-formação’ 

a uma falsa experiência restrita ao caráter afirmativo, que resulta da satisfação provocada pelo consumo dos bens 

culturais. 

2 “A condição para que se forme uma massa, a partir dos membros casualmente juntados de uma multidão, é que 

esses indivíduos tenham algo em comum, um interesse partilhado num objeto, uma orientação afetiva semelhante 

em determinada situação e (eu acrescentaria: em consequência) um certo grau de capacidade de influenciar uns 

aos outros.” (FREUD, 2011, p.34-35) 

3 Reality Show da TV aberta brasileira, há mais de 15 anos no ar, transmitido pela Rede Globo de Televisão. Fonte: 

GLOBO. Gshow. Big Brother Brasil. Disponível em: https:// gshow.globo.com/realities/bbb. Acessado em: 

30/06/2018. 
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Minerbo (2007) define os reality shows como sendo, ao mesmo tempo, um espetáculo 

e uma representação. São programas televisivos baseados na vida real, cujos participantes são 

indivíduos comuns supostamente vivendo situações reais e não fictícias, e que se submetem a 

serem filmados e assistidos por todo o país (às vezes, por todo o mundo), em um determinado 

ambiente, para determinado fim - geralmente o de competição por um grande prêmio. Assim, 

tornam-se públicas a vida privada e as ações dos participantes, e os sujeitos, antes anônimos, 

tornam-se famosos, celebridades, de maneira repentina e, na maioria dos casos, efêmera. “O 

reality show é um espetáculo e, ao mesmo tempo, é ‘de verdade’. Os participantes do BBB são 

pessoas comuns lutando por ascensão social e, nesse sentido, são ‘de verdade’. Mas há uma 

dimensão de representação, já que se trata de um jogo.” (MINERBO, 2007, p. 155) 

Desde a primeira aparição deste tipo de programa no Brasil, que data do final dos anos 

90 e início dos anos 2000, até hoje, entre a TV aberta e os canais de TV por assinatura, 

levantamos, em pesquisas feitas pela internet, que cerca de mais de 90 programas diferentes 

foram exibidos no formato reality show, desde versões de resistência física e sobrevivência em 

ambientes inóspitos, a competições gastronômicas, disputas por prêmios em dinheiro, por vagas 

de emprego ou para relacionamentos amorosos. Deste modo, estes programas tornam aspectos 

comuns e ordinários do dia a dia das pessoas (como cozinhar, trabalhar e se relacionar) em um 

verdadeiro show, exibido abertamente a quem interessar possa. 

Tal realidade instigou a investigação sobre a recepção e propagação dos ideais do 

programa BBB - Big Brother Brasil pelo seu público brasileiro. Como a pesquisadora do 

presente trabalho tem formação acadêmica e atuação em Comunicação Social e Gestão 

Cultural, a busca partiu de um desejo de analisar estes fenômenos da sociedade brasileira do 

século XXI pelo viés da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt4, sobretudo pela Indústria 

Cultural e a sua relação com a (de)formação, a cultura e os meios de comunicação de massa.  

Minerbo (2007) nos apresenta a estrutura do BBB e como se organizam as regras do 

“jogo”: o programa se estrutura em torno de um suspense e da participação do público, que vota 

semanalmente em quem será excluído, ou melhor, em quem irá para o ‘paredão’. Para que o 

público possa votar, a atuação dos participantes no dia a dia do programa é decisiva. 

 
4 Embora complexa e polêmica, a teoria crítica da sociedade, abordagem referente aos estudos e pesquisas dos 

pensadores da Escola de Frankfurt tem como princípio claro a luta contra a violência e a barbárie no aspecto 

material e humano (...) Para os Frankfurtianos Adorno e Horckheimer (1985) essa luta não reside apenas no âmbito 

do universo objetivo e econômico, também é na ordem da cultura. (ZANOLLA, 2010, p.117) 
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Aparentemente, estão apenas conversando, namorando, fazendo ginástica, indo a festas. Mas 

nós (e eles) sabemos que estão se digladiando para eliminar os outros e vencer. “Fazem alianças, 

traem, simulam, dissimulam, enfim, tentam agradar os eleitores. É tudo ou nada: ou a 

celebridade instantânea, ou a volta ao anonimato que, na sociedade do espetáculo, é 

simbolicamente, o mesmo que morrer. É, pois, uma luta de vida ou morte” (ibidem, p. 154).   

Aqui introduzimos, então, o conceito de Indústria Cultural, que Adorno (1994, p.92) 

define como um sistema que, segundo um plano, cria “produtos adaptados ao consumo das 

massas e que em grande medida determinam esse consumo (...) isso, graças tanto aos meios 

atuais da técnica, quanto à concentração econômica e administrativa.” O autor afirma que a 

Indústria Cultural é a integração deliberada de seus consumidores, a partir do alto (do sistema 

de grandes grupos econômicos).  

Entendemos que o papel deste sistema é atuar junto à educação e socialização dos 

indivíduos, corroborando e assegurando a cristalização dos valores materialistas na sociedade, 

servindo de instrumento da classe dominante para a manutenção da estrutura vigente. Isso se 

dá por meio da construção de necessidades retroativas e da criação de bens culturais 

padronizados, homogêneos e prontos, voltados para o consumo das massas, e que acabam por 

tornar seu momento de lazer e descanso semelhante ao do trabalho, impedindo, assim, uma 

práxis refletida e o desenvolvimento da consciência humana. 

De acordo com Adorno e Horkheimer (1985), ao processo de trabalho na fábrica e no 

escritório, só se pode escapar adaptando-se a ele durante o ócio, transformado em “tempo livre”, 

e nesse contexto, o pensamento é ele próprio massacrado e despedaçado. Assim, os autores nos 

apontam a relação entre (de)formação e Indústria Cultural ao revelarem os mecanismos do 

sistema que são elaborados no sentido de cercear o pensamento, uma vez que, afirmam: “Toda 

ligação lógica que pressupunha um esforço intelectual é escrupulosamente evitada” (ADORNO 

E HORKHEIMER, 1985, p.113). 

Assim, o processo de trabalho e o de lazer se confundem, pois são ambos voltados para 

a produção, o consumo e o lucro. E mesmo quando as pessoas estão nos seus curtos momentos 

de descanso entre uma jornada de trabalho e outra, existem aparatos culturais que reafirmam a 

necessidade de elas estarem constantemente inseridas neste processo, não como indivíduos 

plenos e complexos, mas como consumidores. Um sistema ininterrupto que não deixa pausas 

ou brechas para o desenvolvimento de uma consciência crítica. 
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Os autores afirmam que “a violência da sociedade industrial instalou-se nos homens 

de uma vez por todas” (1985, p.105). De acordo com eles, os produtos da indústria cultural 

serão consumidos até mesmo pelos mais distraídos, num sistema onde cada qual é um modelo 

da gigantesca maquinaria econômica que, desde o início, não dá folga a ninguém, tanto no 

trabalho quanto no descanso, que tanto se assemelha ao trabalho. “Inevitavelmente, cada 

manifestação da indústria cultural reproduz as pessoas tais como as modelou a indústria em seu 

todo” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p.119). 

Os atores da Indústria Cultural, quer sejam eles da grande mídia ou da internet, têm 

suas vidas exploradas e expostas tal qual um participante do BBB durante os dias de filmagem 

do programa, só que, neste caso, em caráter definitivo (claro que devemos ter em mente a grande 

diferença entre uma celebridade consagrada mundialmente pela mídia, como atores e atrizes de 

Hollywood, por exemplo, e participantes do BBB, que gozam de fama local e passageira). Há 

muitas décadas Adorno nos alertara que falar dos figurões da Indústria Cultural e de sua 

intimidade é a ocupação principal da Indústria Cultural (1995, p.71). 

Assim, para a população alienada e mantida na esfera da dominação, ocupar o seu 

tempo livre da vida de uma pessoa famosa pode ser considerado tão natural quanto necessário. 

Não sobra tempo, portanto, para se ocuparem de si mesmas, de sua condição social, de uma 

cultura verdadeiramente formativa ou de sua educação para a autonomia. Eis aí nosso objeto de 

estudo. 

Tal contexto leva à definição de uma questão-problema: qual o papel da educação para 

oferecer resistência e formação para a emancipação crítica do pensamento diante da propagação 

da ideologia de barbárie e materialismo por parte do público brasileiro que assiste ao programa 

de televisão Big Brother Brasil? Assim, o objetivo geral deste estudo define-se em investigar a 

relação entre a (de)formação cultural na perspectiva da Teoria Crítica Frankfurtiana e o 

conteúdo do programa de televisão BBB, por meio das notícias sobre o mesmo publicadas nos 

últimos três anos (de 2016 a 2019) em um veículo de comunicação selecionado, a versão digital 

da revista Veja, maior revista de circulação semanal no país. Partimos da análise do discurso 

expresso nas notícias publicadas e em seus títulos, relacionando-os com os conceitos da 

Indústria Cultural, Trabalho, Educação e Emancipação e Formação Contra a Barbárie. 

Nos propomos, ainda, a investigar como a cultura se relaciona com a propagação da 

ideologia vigente e da (de)formação dos indivíduos em sociedade, partindo de aspectos 
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históricos, e de ordem material e subjetiva. Vamos buscar retomar a oferta de bens culturais de 

entretenimento na televisão brasileira ao longo dos séculos XX e XXI, que levaram aos 

programas de reality shows; bem como, identificar fatores que traduzem a real função social de 

um programa como o BBB, tal como ele se dá hoje. 

Este estudo é, portanto, realizado a partir de uma necessidade científica de 

compreensão e discussão mais aprofundada das relações entre este produto da Indústria Cultural 

– BBB – e seus reflexos e impactos na sociedade em que vivemos, bem como pela urgência de 

instigar rupturas com os padrões culturais de dominação por meio de uma educação 

verdadeiramente emancipadora.   

Uma pesquisa desenvolvida entre Outubro de 2013 e Setembro de 2014, e publicada 

em Janeiro de 2015 pela IPSOS Media CT5, empresa de pesquisa e inteligência de mercado, 

traçou o perfil dos brasileiros que mais assistem a reality shows. O estudo foi realizado com 53 

mil pessoas de 13 capitais brasileiras e revelou que as mulheres são a maioria do público 

espectador: 61%, contra 39% de homens. Entre as classes sociais, os pertencentes à classe C 

correspondem à maior fatia dos fãs: 52%, enquanto 38% pertencem às classes A e B e 10% são 

membros das classes D e E. No quesito idade, os adultos são a maioria dos espectadores (49%), 

seguidos de jovens e adolescentes (35%) e de idosos (16%).Os dados revelam que o alcance do 

programa e sua reverberação no Brasil atinge um público, em maior ou menor número, de todas 

as classes sociais, gêneros, idades e regiões do país, embora esteja concentrado, em sua maioria, 

nas classes média e baixa - que constituem a maior parte da população brasileira.  

A partir do objeto de estudo escolhido, e considerando os dados apresentados acima, 

é importante ressaltar que uma pesquisa empírica realizada com o recorte de um grupo 

específico dificilmente conseguiria corresponder à grande diversidade do público espectador 

do BBB. Por este motivo, consideramos que a internet poderia nos oferecer material de pesquisa 

mais variado e abrangente. 

Assim, a metodologia que julgamos ser mais adequada para atingirmos nosso objetivo 

foi a pesquisa qualitativa, que, de acordo com Chizzotti (2006, p.79) “parte do fundamento que 

há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 

 
5 O perfil de quem assiste a realities. Pesquisa divulgada pelo site Meio e Mensagem em 22 de Janeiro de 2015. 

Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/01/22/o-perfil-de-quem-assiste-a-

realities.html Acesso em: 10/07/2018 

http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/01/22/o-perfil-de-quem-assiste-a-realities.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/01/22/o-perfil-de-quem-assiste-a-realities.html
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sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito”.  Pelo tipo de fonte utilizada, entendemos que a Análise de Conteúdo é o que melhor 

se aplica, uma vez que o seu objetivo: “(...) é compreender criticamente o sentido das 

comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas” 

(CHIZZOTTI, 2006, p. 98). 

Para a coleta do material de análise selecionamos uma fonte jornalísticas na internet: 

O site da revista Veja. Partimos da concepção que a imprensa é uma grande instituição social, 

que exerce poder de influência sobre a sociedade justamente porque concentra em si a função 

e a capacidade (com autoridade/legitimidade) de difundir informações em larga escala para 

milhões de pessoas simultaneamente. Portanto, escolhemos analisar as notícias publicadas 

sobre o BBB no site da maior revista (com maior alcance e número de tiragens semanais) do 

Brasil: a Veja. 

De acordo com dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC) publicados no 

site Meio e Mensagem no dia 11 de março de 2019 , a revista Veja lidera como principal veículo 

semanal em circulação no país não apenas na categoria impressa, como também online, tendo, 

ao longo de 2018, uma média de circulação digital de 366.180 exemplares, o que representa 

uma alta de 2,9% na comparação com o ano anterior. Dados do IVC divulgados pela Editora 

Abril (responsável pela publicação) apontam que a revista Veja aparece em primeiro lugar entre 

os impressos de tiragem semanal com uma circulação líquida de 616.625 exemplares entre 

assinaturas e avulsas (vendias em bancas de revistas).  

Assim, podemos considerar que a Veja é uma referência nacional para a busca de 

informações. Importante apontar que o veículo apresenta um projeto político-editorial 

específico, reconhecido pelos seus posicionamentos firmes (geralmente favoráveis às políticas 

consideradas de direita) e matérias de capa polêmicas, que, podemos afirmar, representam 

claramente os interesses de um ideal burguês de classe dominante. Sobre isso, é possível 

encontrar pesquisas a respeito (a exemplo de GEHRKE, BORBA e FERREIRA, 2017; 

SANTOS e ROMUALDO, 2017; GOMES e ALENCAR, 2019), no entanto, como este não é o 

foco do presente estudo, não vamos nos aprofundar nesta questão. 

Escolhemos trabalhar com as notícias sobre o BBB e suas respectivas manchetes 

publicadas na Veja online ao longo dos três últimos anos: de 2016 a 2019. Observamos os 

termos presentes nos títulos e chamadas das matérias, a escolha precisa dos termos utilizados 
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nos textos (como gírias, ironias, escárnios, depreciações) bem como opiniões expressas dos 

jornalistas, relacionando-os com o contexto de propagação e naturalização da barbárie. 

Portanto, a presente pesquisa se justifica pela relevância social e educacional, por se 

tratar justamente de uma reflexão pertinente acerca da influência de produtos padronizados da 

Indústria Cultural sobre a formação de opinião dos indivíduos, e suas consequências para a 

cultura e a sociedade como um todo. Além da possibilidade de identificação de novas formas 

de nos relacionarmos com produtos culturais impostos pela mídia, propondo mecanismos que 

permitam a emancipação social e cultural dos sujeitos. 

Para compreendermos melhor os conceitos que norteiam este trabalho, que foram 

definidos no contexto da Escola de Frankfurt, principalmente na primeira metade do século XX 

- momento em que a televisão e o cinema estavam em ascensão, sobretudo entre a burguesia e 

a classe média urbana – bem como a sua atualidade, propomos a divisão em capítulos descrita 

a seguir.  

No Capítulo I buscamos compreender os aspectos históricos que levaram ao 

crescimento e significância do fenômeno BBB no mundo, sobretudo na sociedade brasileira, 

bem como os principais tipos de programas de entretenimento ofertados, e qual a sua relação 

com a ideologia vigente.  

No Capítulo II investigamos as questões que permeiam as relações produtivas de 

trabalho na sociedade capitalista e como a Indústria Cultural atua neste contexto, bem como a 

importância significativa da subjetividade e da psicologia social para este estudo.  

No Capítulo III tratamos do ponto visceral desta pesquisa: a relação entre cultura, 

educação e (de)formação dos indivíduos e como a educação pode fazer frente à barbárie da 

propagada em programas como o BBB. Prosseguimos à análise do discurso das notícias 

publicadas na revista Veja ao longo dos últimos três anos (de 2016 a 2019) sobre o programa. 

Apresentamos nas Considerações Finais, os resultados obtidos pela análise do material 

levantado no processo de investigação. Importante ressaltar que não se pode afirmar que o 

estudo está acabado, já que o objeto é inesgotável e vivemos em uma sociedade dinâmica e 

somos seres de constante movimento e reelaboração.  
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Capítulo I. Sociedade, Cultura e Entretenimento: Aspectos Ideológicos 

 

 

 Neste capítulo fazemos um apanhado histórico sobre as origens da cultura audiovisual 

nos meios de comunicação de massa, paralelas ao desenvolvimento da sociedade burguesa e do 

sistema capitalista, a partir do final do século XIX. Assim, buscamos a história do 

desenvolvimento da televisão no Brasil até os dias de hoje, culminando com os programas de 

reality show.6 Nos interessa investigar como a ideologia burguesa de dominação se inseriu e se 

propagou na cultura ao longo dos séculos até os dias atuais, em que predomina a busca de 

diversão pelo BBB.   

 

1.1 O desenvolvimento histórico da cultura de massa 

 

Para compreender o universo da cultura e, por sua vez, as implicações da Indústria 

Cultural, iniciamos a nossa análise trazendo as contribuições do pensamento do historiador Eric 

J. Hobsbawm, pela importância e significância de sua obra no sentido de analisar a constituição 

e o desenvolvimento do sistema capitalista, da classe operária e da sociedade burguesa, bem 

como das características da cultura ocidental ao longo dos séculos e suas transformações. Essa 

discussão se faz necessária ao nosso objeto de estudo, uma vez que interessa compreender as 

condições históricas que proporcionaram o surgimento da Indústria Cultural, dos meios de 

comunicação de massa e entretenimento. 

 Em sua obra A Era do Capital (2016), Hobsbawm retrata o surgimento da burguesia7 

no desenvolvimento do sistema capitalista entre os anos de 1848 e 1875. O autor faz uma análise 

 
6 “A reality show is a type of television program that aims to show how ordinary people behave in everyday life, 

or in situations, often created by the program makers, which are intended to represent everyday life.” (“Um ‘reality 

show’ é um tipo de programa televisivo que visa mostrar como as pessoas comuns se comportam na vida cotidiana, 

ou em situações, frequentemente criadas pelos produtores do programa, que representam situações cotidianas.” – 

Tradução nossa.). Fonte: https://collinsdictionary.com/pt/dictionary/english . Acessado em: 07/08/2019. 

7 “Classe social surgida da Europa, com o desenvolvimento dos burgos medievais e o influxo do comércio na 

sociedade feudal, e que principia a gozar, com o seu enriquecimento, de crescente liberdade e poder, passando a 

dominar sociopolítica e economicamente as outras classes, a partir da Revolução Francesa (1789). Camadas 

formadoras da burguesia estratificada a partir da Revolução Industrial, de se distinguem pela riqueza de que são 

detentoras e por suas relações mais ou menos diretas com os meios de produção.” – Fonte: HOUAISS, Antônio; 

VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1.ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 

https://collinsdictionary.com/pt/dictionary/english
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da sociedade burguesa em suas mais profundas características, desde a estrutura da casa da 

família burguesa, passando pelos seus trajes e objetos, até ao seu comportamento e relação com 

a religião, com as artes e as novas tecnologias que influenciaram diretamente a oferta de bens 

culturais. A historiografia nos mostra como se deu o surgimento de um mercado de consumo 

para os bens culturais: 

(...) os meados do século produziram um fenômeno realmente revolucionário: pela 

primeira vez, graças à tecnologia e à ciência, alguns tipos de obras criativas tornaram-

se tecnicamente passíveis de reprodução barata, e numa dimensão sem precedentes. 

Apenas um desses processos chegava de fato a competir com o ato da criação artística 

em si mesma: a fotografia, que nasceu na década de 1850 (...) O enorme significado 

econômico desse nascente mercado de massa é frequentemente subestimado 

(HOBSBAWM, 2016, p.425-426).   

Hobsbawm (2016) aponta uma sociedade de aparências, que atingiu seu apogeu no 

período em questão. O principal ponto discutido é a hipocrisia de uma classe social pautada por 

dualidades, principalmente em se tratando de seu comportamento sexual, que era 

explicitamente reprimido, em função de uma moral imposta: uma sociedade burguesa liberal 

que se pautava por livre iniciativa, individualismo, oportunidade e contraditoriamente negava 

todos esses princípios na unidade familiar, que era uma estrutura rígida, hierárquica e de 

dependência.  

O autor aponta que isso se dava por motivos principalmente econômicos, já que os 

casamentos eram a base do sistema de propriedades e manutenção do poder. O estilo de vida 

burguês prevalecia. Esta análise da estrutura da família burguesa é muito pertinente em se 

tratando de seus reflexos na sociedade que se desenvolveu no século seguinte, século XX, 

paralelamente à Indústria Cultural e à cultura de massas.  

Mais do que isso, a moral burguesa era consideravelmente aplicada; na verdade, talvez 

se tenha tornado muito mais efetiva a partir do momento em que a massa das classes 

trabalhadoras “respeitáveis” passou a adotar os valores da cultura hegemônica, e que 

as classes médias baixas, que seguiam a burguesia por definição, cresceram em 

número (HOBSBAWM, 2016, p.354). 

Aqui, Hobsbawm (2016) afirma que mesmo antes do surgimento da Indústria Cultural, 

nos primórdios da reprodutibilidade técnica (sobre a qual falaremos mais adiante), os valores 

da cultura hegemônica burguesa já se tornavam referência para as classes inferiores e eram tidos 

como modelo a ser seguido: havia, portanto, uma disseminação cultural, uma influência no que 

se refere a hábitos, configurações familiares e padrões de comportamento da parcela da 

população que exercia a dominação no novo sistema.  
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O historiador afirma que se o trunfo da sociedade burguesa parecia congênito ao 

desenvolvimento da ciência, o mesmo não acontecia com as artes. O período é apresentado 

como sendo de declínio na qualidade da produção artística da maioria das áreas, principalmente 

pintura, escultura, arquitetura e música, embora haja destaque para alguns grupos e artistas, 

como o movimento avant-garde dos impressionistas franceses.  

As artes de nossa época eram, em todos os sentidos, populares, como os técnicos de 

propaganda de massa da década de 1880 bem sabiam quando compravam algumas 

das mais lamentáveis e caras pinturas para nelas afixar seus anúncios. As artes eram 

prósperas, e assim também os talentos criativos que tinham apelo junto ao público: 

eles eram, de todas as formas, claramente os piores (HOBSBAWM, 2016, p. 427). 

O gosto do período era pautado pelo que lhe era contemporâneo, mas a mera aplicação 

do dinheiro burguês não foi capaz de garantir uma idade de ouro para as artes. Hobsbawm 

(2016) nos apresenta o que poderíamos compreender como o prenúncio do que acontece no 

século XXI, com as celebridades que representam ícones da Indústria Cultural, quando 

sustentam em suas imagens toda uma ideologia do consumo e fazem circular muito dinheiro, 

no entanto sem oferecer garantia de qualidade artística no que apresentam ao público.  

Talvez o ponto mais significativo para a nossa discussão trata da aproximação que 

podemos fazer da análise de Hobsbawm (2016) com a Teoria Crítica Frankfurtiana, quando o 

autor destaca que com o avanço tecnológico “o mercado de massa para as artes não pode ser 

comparado com o dos tempos atuais. Apesar disso, existia e sua importância é inegável” (p.426) 

e que instaurou-se, a partir daí, uma espécie de “educação para as massas”, que se ocupava de 

formar novos consumidores e reprodutores da ideologia vigente. Aqui, entram como parte 

fundamental neste processo os meios de comunicação que, num futuro não muito distante, nos 

lançariam à televisão, que se desenvolveria na primeira metade do século XX: 

Esse era, como já vimos, um período da arte para as massas por meio da tecnologia 

da reprodução, que fazia da multiplicação ilimitada das imagens um fato possível, o 

casamento entre tecnologia e comunicações que produziu o jornal de massa e o 

periódico, especialmente a revista ilustrada, e a educação de massa que fez a todos se 

transformarem num público (HOBSBAWM, 2016, p. 450). 

O historiador revela que neste período de ascensão da burguesia e de reprodução de 

bens de consumo culturais, surgiram formas de criação artística que mantinham uma relação 

direta com o público que pretendiam entreter, “mas tais diversões eram aceitas como 

culturalmente inferiores” (2016, p. 432). A partir desta afirmação podemos pensar o conceito 
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de produtos culturais voltados para o entretenimento (palavra que deriva do verbo “entreter”, 

“distrair”8), e que, neste contexto, claramente se diferem das obras de arte. 

Esta necessidade de diferenciação entre “arte” e “entretenimento” se deu também em 

virtude de um crescimento numérico das classes média e baixa “ávidas de cultura” o que “já 

bastava para fazer as elites procurarem símbolos de status cultural mais exclusivos” 

(HOBSBAWM, 2015, p.350).  

O crescimento populacional ocasionado pelo desenvolvimento dos centros urbanos 

industriais e a consequente migração de trabalhadores, possibilitou o surgimento de novas 

práticas e locais de lazer, considerados populares, diferentes dos da elite burguesa. Na obra “A 

Era dos Impérios” (2015), Hobsbawm apresenta o fim do século XIX e o início do século XX, 

no pré-guerra, como um período de expansão e intensas transformações sociais e culturais. O 

autor afirma que o lazer ganhou novo significado e foi modificado, transformado e 

profissionalizado pela revolução tecnológica e o surgimento do já mencionado mercado de 

massas. Importante destacar que a imprensa também cumpriu papel fundamental nesse 

processo. 

Este período foi marcado pelo surgimento do cinema, considerado pelo historiador 

como a arte do século XX, sem precedentes, totalmente novo em sua tecnologia, em seu modo 

de produção e em sua maneira de apresentar a realidade. Sua popularização foi essencial para a 

propagação da ideologia burguesa (embora, a princípio, fosse claramente voltado para as classes 

inferiores, e talvez justamente por isso fosse parte precípua na formação e “domesticação” 

destas), para o acúmulo de capital por parte dos produtores (que buscavam uma ascensão à 

burguesia) e para o surgimento de um verdadeiro império da Indústria Cultural: Hollywood 

(HOBSBAWM, 2015) 

O cinema norte-americano se espalhou pelo mundo por ser de baixo custo e com 

“mensagem artística irrelevante (...) sua força e sua fraqueza residiam precisamente no seu 

interesse único pela bilheteria de um mercado de massas” (HOBSBAWM, 2015, p. 370). Mas, 

ao buscar satisfazer a necessidade de lazer das massas industrializadas, “ideologicamente, a 

mensagem era tudo, menos ineficiente ou irrelevante” (idem).  

 
8 Ato ou efeito de entreter(-se), de distrair(-se). Aquilo que distrai, entretém; distração, divertimento.” Fonte: 

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1.ed. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2009.  
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O cinema era profundamente capitalista e popular em sua essência. Foi feito para isso, 

nasceu desprovido de “nobreza”, ao passo que outras formas de arte nasceram nobres e foram 

se popularizando. Naquele contexto, era considerada “nobre” a arte feita para a burguesia e para 

a classe dominante, e “popular” era o que se destinava aos trabalhadores em geral, de menor 

nível cultural. O cinema é, portanto, uma arte das massas. 

O triunfo do cinema foi extraordinário e sem precedentes em termos de rapidez e de 

escala. A fotografia em movimento só se tornou tecnicamente viável em torno de 

1890. (...) Em 1914 o público norte-americano de cinema chegava a quase 50 milhões. 

O cinema era agora um grande negócio. (...) Essa realização extraordinária se devia, 

em primeiro lugar, à total falta de interesse dos pioneiros do cinema por qualquer outra 

coisa além de produzir diversão lucrativa para um público de massa. Seu público-alvo 

era, sem a menor hesitação, os menos instruídos, os menos reflexivos, os menos 

sofisticados, os menos ambiciosos intelectualmente. (HOBSBAWM, 2015, p. 367-

368) 

Como o cinema era agora extremamente lucrativo, surgiam então os artistas do 

“entretenimento profissional”, que enriqueciam com os centavos pagos por imigrantes e 

trabalhadores. Tal relação se expandiria posteriormente também para a televisão, criando a 

figura dos ídolos e das celebridades. Siegfried Kracauer (2009), autor alemão do início do 

século XX, teorizou sobre o cinema como manifestação da cultura popular. Kracauer tinha o 

hábito de acompanhar os trabalhadores ao cinema e colher suas impressões sobre os filmes 

exibidos, quase como uma forma de investigação empírica experimental. Em sua obra “O 

Ornamento da Massa” (2009) dedicada a Theodor Adorno9, o autor trata o cinema como um 

culto à distração das massas. Em sua análise, estabelece uma grande relação entre a 

“comunidade” e a singularidade”, ou seja, o universal e o particular, para postular que o cinema 

reflete a realidade, porém sempre apenas um fragmento dela, recortado, selecionado e editado. 

Kracauer realiza uma interessante análise e clara diferenciação entre categorias como 

essência e aparência; cultura e entretenimento; coletivo e multidão; povo e massa, para pensar 

o cinema e a cultura, de maneira geral. De acordo com o autor, a diferença entre povo e massa 

é que esta é disforme, fragmentada, padronizada, ao passo que aquele representa as pessoas que 

estão submetidas à determinada ideologia e que apesar disso, apresentam uma tomada de 

decisão e certa consciência crítica10. 

 
9 O pensamento de Kracauer influenciou autores como Walter Benjamin e Theodor Adorno. Seu livro “O 

Ornamento da Massa” é dedicado a Adorno, que apoiou o seu lançamento. Embora o livro tenha sido publicado 

somente na década de 60, os textos datam das décadas de 1920 e 1930, anteriores à Teoria Crítica. 
10 Importante ressaltar que Adorno, no seu segundo texto sobre Indústria Cultural - na obra Sociologia (1994) – 

abandona a expressão “cultura de massa”. 
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O elemento portador do ornamento é a massa. Não o povo [Volk], pois, sempre que 

este forma figuras, elas não estão soltas no ar, mas surgem no seio da comunidade (...) 

estratos intermediários da alma, dos quais ainda resta um resíduo. Os modelos dos 

estádios e dos cabarés não revelam nada de semelhante origem. São compostos com 

elementos que são meras pedras de construção e nada além disso (...) É a massa que é 

empregada aqui. Tão somente enquanto parte da massa - não enquanto indivíduos, 

que creem serem formados a partir do seu interior – é que os homens são fragmentos 

de uma figura (KRACAUER, 2009, p. 92-93).  

Assim, o ornamento da massa é definido pelo autor como a mera forma racional vazia 

do culto, destituída de qualquer sentido explícito (p.101). Ou seja, o entretenimento é pura 

distração, fruto do capitalismo e da racionalidade própria dessa sociedade. Não só no sentido 

de divertir a massa, mas no sentido de distrair-lhe a visão, desviar-lhe a atenção, esvaziando-a 

de sentido: “O ornamento não é pensado pelas massas que o realizam. É absolutamente linear: 

nenhuma linha emergindo das partículas da massa prevalece sobre a figura inteira” (p. 93).  

Apesar disso, é importante ressaltar que, em se tratando de uma sociedade do 

espetáculo, nem tudo é tão velado assim.  Alguns mecanismos de dominação e manipulação da 

Indústria Cultural, hoje, revelam-se explícitos e, apesar de muitas pessoas terem consciência 

deste processo (como povo, e não como massa), não conseguem fazer a ruptura11. Adorno e 

Horkheimer citam como exemplo o próprio cinema e o rádio: 

Os dirigentes não estão mais sequer muito interessados em encobri-lo, seu poder se 

fortalece quanto mais brutalmente ele se confessa de público. O cinema e o rádio não 

precisam mais se apresentar como arte. A verdade de que não passam de um negócio, 

eles a utilizam como uma ideologia destinada a legitimar o lixo que propositalmente 

produzem. Eles se definem a si mesmos como indústrias, e as cifras publicadas dos 

rendimentos dos seus diretores gerais suprimem toda dúvida quanto à necessidade 

social dos seus produtos (ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 100). 

Portanto, com base nos argumentos acima, qual seria, a necessidade social da arte e do 

cinema (e também da televisão) para a educação e a cultura? Nosso ponto principal de análise, 

diante deste processo de desenvolvimento histórico, é identificar tais atividades com uma 

grande capacidade e potencial de contribuir para a formação de mentalidades críticas e 

conscientes. Podemos afirmar que o conteúdo dos programas televisivos, assim como o do 

cinema “independente da especificidade, denuncia uma estética ambivalente, constitui 

mercadoria, ao mesmo tempo que criação” (ZANOLLA, 2016, p.147). A arte, a ciência e o 

 
11 No ensaio “As pequenas balconistas vão ao cinema” (1977), Kracauer afirma que o cinema causa nas pessoas 

um sentimento teórico de justiça, porque as instiga a mudanças em seu cotidiano, baseadas em uma idealização da 

vida, ainda que essas mudanças nunca aconteçam. 
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trabalho possuem tanto um caráter formativo quanto deformativo, variando de acordo com as 

históricas transformações culturais promovidas pelo sistema capitalista.  

A partir do momento em que o cinema ganha a possibilidade do som junto à imagem, 

ou seja, a partir do surgimento do cinema falado, ele passa a contar/narrar histórias. Então, a 

possibilidade de um “cinema educativo” e/ou artístico ganha muita força. A imagem passa a ter 

muita relevância (inclusive a publicidade e o cinema político, como no caso das produções do 

Nacional Socialismo de Hitler).   

Incentivados pela dramática mudança de filmes documentários para estórias e 

comédias, que parece ter ocorrido em 1905-1909, os produtores americanos se 

sentiram encorajados a realizar seus próprios épicos e novelas cinematográficas. Por 

sua vez, isso deu a chance para talentos antes menores e desinteressantes de sólida 

extração americana média, como D. W. Griffith, de transformar o cinema em uma 

forma de arte importante e original. (...) O cinema europeu optou, não sem alguma 

resistência da parte de artistas populistas, pelo público culto, à custa do popular (...) 

Enquanto isso, a indústria americana podia explorar ao máximo o mercado de massas. 

(HOBSBAWM, 2015, p. 369-370) 

Partindo destes exemplos, e tendo como referência tanto a produção histórica quanto 

a contemporânea de cinema e arte, se torna importante ressaltar que, apesar de toda essa análise 

dos teóricos, não deve haver generalizações. Não podemos afirmar que absolutamente todo 

filme europeu é crítico, assim como nem todo filme Hollywoodiano12 é deformativo.  Adorno 

faz alusão a obras que infantilizam e alienam os consumidores, mas por outro lado afirma, pela 

contradição inerente, que alguns filmes possibilitam uma práxis emancipadora (ZANOLLA, 

2016, p. 150).  

Adorno faz análise semelhante em sua crítica à música popular quando afirma que 

devemos desmistificar a arte como idealização do trabalho, porque uma vez que a arte é 

trabalho, também possui contradições inerentes e elementos formativos e deformativos. 

Entender como o sujeito vai materializar, através da arte, as suas percepções e evidenciar estas 

contradições é a grande questão da concepção de arte na Teoria Crítica Adorniana.  

Não se sabe se a arte pode ainda ser possível; se ela, após a sua completa emancipação, 

não eliminou e perdeu os seus pressupostos. A questão brota a partir do que ela foi 

outrora. As obras de arte destacam-se do mundo empírico e suscitam um outro com 

 
12 Historicamente, conforme Hobsbawm (2015) nos comprova, o cinema europeu se desenvolveu e foi reconhecido 

como um cinema mais culto, voltado para o público mais politizado e dotado de formação e apreciação artística, e 

o cinema de Hollywood, caracterizado como mais comercial e “raso”, para simples entretenimento.   
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uma essência própria, oposto ao primeiro como se ele fosse igualmente uma realidade 

(ADORNO, 2011, p.12).  

Portanto, o problema em questão não é comercializar a arte, o cinema, ou os produtos 

culturais de maneira geral, mas quando o mercado e o lucro se tornam a própria (e talvez a 

única) finalidade da produção artística. Assim, perde-se o sentido e a técnica se sobrepõe à 

essência. “A técnica da Indústria Cultural levou apenas à padronização e à produção em série, 

sacrificando o que fazia a diferença entre a lógica da obra e a do sistema social” (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985, p. 114). 

O conceito de Indústria Cultural apresenta uma denúncia de que a cultura vigente 

confabula para a manutenção do sistema. Ela (a Indústria Cultural) atua para moldar e 

(de)formar os indivíduos, atualizando a dominação: “A unidade implacável da Indústria 

Cultural atesta a unidade em formação da política” (ibidem, p.116). Portanto, podemos dizer 

que a situação em questão é de alienação ideológica. 

Por este motivo, há que se analisar obra por obra, filme por filme, para não corrermos 

o risco de cair em idealizações ou em críticas infundadas e preconceituosas. No entanto, esta 

tarefa se torna ainda mais difícil quando percebemos que não somos educados para 

compreender as obras de arte em sua completude. A preocupação de Adorno é para que não se 

percam o sentido e a essência das obras, a fim de que a arte seja formativa.  

Entendendo que o papel da Indústria Cultural é se apropriar da arte e da cultura, 

modificando sua essência, de modo a manipular as massas, essa perda da essência configura a 

perda da “aura”, teorizada por Walter Benjamin (1985). O autor tece uma crítica profunda e 

fundamental à reprodutibilidade técnica das obras de arte, à qual nos referimos na linha do 

tempo que estamos traçando neste capítulo, processo que teve início no final do século XIX e 

início do século XX. 

O sentido da arte passa pela visão social e política do indivíduo, assim como o 

conceito de aura repercute essa concepção. A aura da obra de arte revela identidades, 

ambivalência, dialética; está relacionada à originalidade, que abarca a sua história, 

contradições estruturais inerentes à sua produção. Para Benjamin a reprodutibilidade 

técnica da arte faz com que sua aura se perca, o que repercute necessariamente na 

sociedade e no indivíduo. Assim, ao produzir ou escolher um filme, uma música, um 

livro ou um programa de televisão, o indivíduo realiza um ato estético político e, a 

arte, aparentemente sem sentido, pode se tornar instrumento de adaptação ou de 

transformação (ZANOLLA, 2016, p. 150).    

E para pensar o contexto de obras de arte e de reprodução em larga escala de bens 

culturais de consumo, é preciso ter uma visão crítica das mediações, tensionando os contextos 
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universal e particular. Nem toda reprodução é fetichizada. Podemos notar a necessidade e a 

validade da reprodução em diferentes aspectos. Benjamin nos aponta que a mimese é um 

elemento fundamental para a aprendizagem. O discípulo, por exemplo, imita o mestre para 

desenvolver suas habilidades, da mesma forma, a criança imita o adulto. “Em sua essência, a 

obra de arte sempre foi reprodutível. O que os homens faziam sempre podia ser imitado por 

outros homens” (BENJAMIN, 1985, p. 166). No entanto, este lugar da reprodução deve ser 

superado por um lugar de independência, de produção autêntica, de autonomia.  

Nesse processo, o autor apresenta um problema relativo às mudanças ocorridas nas 

condições de produção do sistema capitalista que refletiram em todos os setores da cultura. Tais 

mudanças que permitiram a reprodução de imagens, sons, textos, com velocidade tamanha 

nunca antes experimentada, fez com que o sentido da visão prevalecesse sobre o tato ou a 

palavra oral e foi transformando cada vez mais na sociedade imagética e imediatista que 

constituímos hoje.  

Atualmente somos quase privados e proibidos de tatear (sobretudo as obras de arte). 

A aceleração do ritmo da sociedade prioriza o sentido mais imediato: a visão. “Mesmo que 

essas novas circunstâncias deixem intacto o conteúdo da obra de arte, elas desvalorizam, de 

qualquer modo, o seu aqui e agora (...) o que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da 

obra de arte é a sua aura.” (ibidem, p.168) 

Diante da necessidade de produção em larga escala e velocidade de exposição das 

obras de arte e dos produtos culturais para o maior número de pessoas possível, Benjamin 

explica o que é a perda da autenticidade, e a destruição da aura: 

A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo o que foi transmitido pela 

tradição, a partir de sua origem, desde a sua duração material até o seu testemunho 

histórico. Como este depende da materialidade da obra, quando ela se esquiva do 

homem através da reprodução, também o testemunho se perde. (...) Na medida em que 

ela multiplica a reprodução, substitui a existência única da obra por uma existência 

serial (BENJAMIN, 1985, p.168). 

Nesse sentido, a técnica de reprodução permite à cópia alcançar o espectador nos 

lugares mais remotos e nas situações mais diversas. Não é preciso mais, por exemplo, se 

deslocar até o teatro para assistir à orquestra tocando ao vivo, quando se pode reproduzir o som 

da música em sua própria casa. Isso faz com que, segundo Benjamin (1985), toda a função 

social da arte se transforme, a partir do momento em que se perde a exigência do critério de 
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autenticidade - em vez de fundar-se no ritual, no valor de culto, a arte passa a se fundar na 

práxis política e no valor de exposição.  

Isso permitiu com que o fascismo, por exemplo, se utilizasse amplamente do cinema 

para propagar seus interesses nacionais e a própria figura dos políticos. “Esse fenômeno 

determina um novo processo de seleção, uma seleção diante do aparelho, do qual emergem, 

como vencedores, o campeão, o astro e o ditador” (BENJAMIN, 1985, p. 183). 

Assim, ao longo do século XX, esse processo de seleção, do que é validado como arte 

ou não, do que é aceito e recomendado para que seja consumido pelas massas, perpassou 

também pela figura mediadora do crítico de arte ou crítico cultural. Adorno (1998) denunciou 

a idealização da arte nesse processo, por meio da posição privilegiada e autoritária dos críticos 

na sociedade, afirmando que estes estão a serviço do sistema dominante, do status quo vigente, 

muitas vezes cobertos de arrogância, se colocando em um lugar de afastamento da sociedade e 

se tornando o objeto mesmo que criticam, padronizando a arte de modo autoritário. O ponto 

primordial para esta análise é perceber que a cultura não está desconectada das condições 

materiais de vida.  

De tal modo, o autor aponta os críticos culturais como “negociantes” de arte, 

cumprindo uma lógica de mercado (onde a arte é mercadoria), que como entendedores, de fato: 

O conhecimento efetivo dos temas não era primordial, mas sempre um produto 

secundário (...) Quando os críticos finalmente não entendem mais nada do que julgam 

em sua arena, a da arte, e deixam-se rebaixar com prazer ao papel de propagandistas 

ou censores, consuma-se neles a antiga falta de caráter do ofício. As prerrogativas da 

informação e da posição permitem que eles expressem sua opinião como se fosse a 

própria objetividade. Mas ela é unicamente a objetividade do espírito dominante. Os 

críticos da cultura ajudam a tecer o véu (ADORNO, 1998, p. 09). 

Nesse aspecto, Adorno demonstra a importância do papel do crítico na sociedade 

concorrencial de mercado, onde o que ele, como autoridade, vê como bom ou ruim no seu juízo 

de valor, passa a ser mais valorizado no mercado, a ser mais reconhecido, consumido e buscado 

pelo público. Desta forma a crítica divulgada nos meios de comunicação de massa mantém a 

roda do consumo girando, com o poder de enriquecer alguns indivíduos e de aniquilar outros.  

Quando o crítico objetiva a cultura, atribuindo a ela maior ou menor valor de 

mercadoria, ela perde sua essência, sua aura, ou sua raison d´être, como aponta Adorno 

(ibidem, p.11), promovendo uma castração da consciência individual diante da homogeneidade 

da oferta e da escolha já feita por ele. O exercício do pensamento é dispensado e a mediação 
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está pronta. Sendo assim, se a crítica cultural não promove, de fato, a análise crítica em si de 

cada obra de arte e produto cultural, e apenas obedece ao que é posto na sociedade administrada, 

não cumpre o seu papel e participa da superficialidade: 

A cultura só é verdadeira quando implicitamente crítica. (...) A crítica é um elemento 

inalienável da cultura, repleta de contradições e, apesar de toda sua inverdade, ainda 

é tão verdadeira quanto não-verdadeira é a cultura. A crítica não é injusta quando 

destrói – esta seria ainda sua melhor qualidade -, mas quando, ao desobedecer, 

obedece (ADORNO, 1998, p. 11). 

Este filtro dos críticos corroborou não apenas para a legitimação do consumo de 

determinadas obras de arte, mas também para a aceitação de novos produtos culturais inseridos 

no mercado, como os próprios programas de TV, conforme Adorno nos apresenta abaixo:   

A agilidade que lhes proporcionava posições privilegiadas no jogo da concorrência – 

privilegiadas porque o destino do que era julgado dependia em grande parte de seu 

voto – conferia a seus julgamentos a ilusão de competência. Ocupando habilmente as 

lacunas e adquirindo, com a expansão da imprensa, uma maior influência, os críticos 

acabaram alcançando exatamente aquela autoridade que a sua profissão 

pretensamente já pressupunha (ibidem, p. 08-09).  

Com o advento da reprodutibilidade técnica e com o desenvolvimento de novas 

tecnologias de comunicação, a televisão teve o seu surgimento e popularização na primeira 

metade do século XX e, após o cinema – e simultaneamente a ele, pôde ser considerada como 

uma das mais expressivas formas de atuação dos mecanismos da Indústria Cultural na sociedade 

capitalista e como o principal meio de comunicação neste tempo.  

A Alemanha foi um dos países pioneiros a realizar transmissões abertas antes mesmo 

da produção em escala industrial dos aparelhos de TV, já na década de 1930. O que significa 

que na década de 1960, o fenômeno da televisão já podia ser considerado como de grande 

impacto e relevância na sociedade alemã, o que inspirou preocupações acerca da sua influência 

nos processos formativos e sociais dos indivíduos, bem como a organização do pensamento de 

autores contemporâneos a seu respeito (ADORNO, 1995).  

Com a televisão ocupando um espaço crescente nas discussões relacionadas com a 

formação, havia duas possibilidades de recepção da sua programação: o confronto ou a 

convivência crítica. Os filósofos e intelectuais alemães apresentavam, neste período, grande 

resistência à TV, assim, é importante ressaltar que os conhecimentos de Adorno em relação ao 

tema provêm de um estudo analítico meticuloso deste veículo nos Estados Unidos, onde 

procurou investigar os programas de televisão e o seu público (ADORNO, 1995, p.76). 
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O autor apresenta o conceito de formação com duplo significado em face da televisão: 

por um lado, formativa, quando ela se coloca diretamente a serviço da formação cultural, como 

por meio das programações educativas; por outro, deformativa, quando se trata de como a 

televisão opera sobre a consciência das pessoas, do seu uso em grande escala e da enorme 

quantidade de tempo gasto vendo e ouvindo televisão. “(...) creio que em grande parte das 

formas em que se apresenta, ela seguramente contribui para divulgar ideologias e dirigir de 

maneira equivocada a consciência dos espectadores.” (ibidem, p. 77) 

Fazia-se necessário, compreender que a técnica de transmissão da televisão consistia 

em algo extremamente moderno, mas o seu conteúdo demandava uma elaboração crítica 

profunda. Adorno relata que era necessário ensinar aos espectadores a verem televisão - como 

verem TV sem serem iludidos, sem se subordinarem à televisão como ideologia (ibidem, p.79). 

Aqui chegamos a um ponto crucial do nosso capítulo: a televisão e o entretenimento 

como ideologia. Assim Adorno define: 

Em primeiro lugar, compreendo ‘televisão como ideologia’ simplesmente como o que 

pode ser verificado, sobretudo nas representações televisivas norte-americanas, cuja 

influência entre nós é grande, ou seja, a tentativa de incutir nas pessoas uma falsa 

consciência e um ocultamento da realidade, além de, como se costuma dizer tão bem, 

procurar-se impor às pessoas um conjunto de valores como se fossem dogmaticamente 

positivos (...) existe ainda um caráter ideológico-formal da televisão, ou seja, 

desenvolve-se uma espécie de vício televisivo em que por fim a televisão, como 

também outros veículos de comunicação de massa, converte-se pela sua simples 

existência no único conteúdo da consciência (ADORNO, 1995, p. 80). 

Nesse sentido, o autor apresenta o grande risco da ideologia veiculada e propagada na 

televisão, principalmente quando se tem em vista que esta é uma instituição prestigiada pela 

sociedade e que, nos países desenvolvidos e em desenvolvimento daquele período, e  ainda 

hoje, as pessoas se tornam espectadoras de televisão mesmo antes de serem alfabetizadas. Em 

suma, “novelas são politicamente muito mais prejudiciais do que jamais foi qualquer programa 

político” (ibidem, p.81) 

Adorno antecipa a grande relevância das novelas como produtos televisivos da 

Indústria Cultural, subordinadas à serviço da racionalidade estratégica da produção econômica. 

Em se tratando da história da televisão no Brasil, as novelas exerceram papel fundamental nesse 

processo ideológico, e abriram caminho para a grande receptividade e aceitação dos reality 

shows. A seguir, vamos buscar entender como se deu o desenvolvimento deste fenômeno da 

televisão em nosso país, a partir do primeiro canal nacional, que data da década de 1950. 
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1.2 A televisão no Brasil 

 

A televisão ocupou e vem ocupando um lugar fundamental no cotidiano cultural dos 

brasileiros e nos seus momentos de tempo livre. Adorno (1995) afirma que esta expressão 

“tempo livre” é recente, e se difere do “ócio”, que era privilégio de uma vida folgada e, portanto, 

algo qualitativamente distinto e muito mais grato. Tempo livre, no entanto, se distingue do 

‘tempo não-livre” quando compreendemos este último como aquele que é preenchido pelo 

trabalho e determinado desde fora. No entanto, “o tempo livre é acorrentado ao seu oposto” e 

“dependerá da situação geral da sociedade” (ADORNO, 1995, p.70). 

Essa capacidade de estar presente no tempo livre dos cidadãos, desde os lugares mais 

remotos e interioranos aos mais urbanos e modernos, faz com que a TV configure um eficiente 

mecanismo de disseminação de valores, moda e comportamento padronizados a serem adotados 

por todos. 

A penetração intensa da televisão no Brasil está inscrita na paisagem urbana e rural, 

nas páginas da revista, na profusão de aparelhos nos interiores das casas, nas mansões 

de alto luxo, nos barracos das favelas das cidades grandes, nas casas modestas e nas 

praças públicas de cidades pequenas. Os recordes nas vendas de televisores se 

explicam pela presença de diversos aparelhos por domicílio, cuidadosamente 

dispostos em vários cômodos das residências, às vezes em meio a altares domésticos. 

As inúmeras antenas parabólicas, com seus imensos discos redondos voltados para o 

céu, instaladas em muitos telhados das residências em favelas como a Rocinha, no 

Rio de Janeiro, em distantes sítios das zonas rurais, em vilarejos da selva amazônica, 

no alto dos edifícios urbanos, são emblemáticas, quase falam por si só 

(HAMBURGER, 1998, p. 440). 

A TV esteve, por muito tempo, implicada, na reprodução em larga escala de 

representações que perpetuam desigualdade e discriminação. “A super-representação de 

brancos em relação a negros e mulatos consiste em um exemplo gigante da maneira como, por 

omissão, os mais diversos programas televisivos contribuíram para a reprodução da 

discriminação racial” (HAMBURGER, 1998, p. 441). 

No entanto, as representações sociais de desigualdade veiculadas pela televisão 

passam aos olhos dos espectadores travestidas de integração - uma vez que um mesmo conteúdo 

é veiculado de maneira igualitária a todo e qualquer público (desde que possua um televisor), 

existe a ilusão de que este repertório é democrático e comum a todos, sem distinção de classe 

social, região geográfica, idade ou etnia. Assim, pode-se afirmar que a televisão e as novelas 
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tornaram disponíveis conteúdos antes restritos às esferas privilegiadas de certas instituições 

socializadoras tradicionais como a escola, a família, a igreja, o partido político, a agência 

estatal. (ibidem, p.442) 

Essa falsa sensação de integração e igualdade aparece, para Adorno, justificada na 

obrigação de oferecer uma explicação tecnológica para a Indústria Cultural. De acordo com o 

autor (1985, p.114), a justificativa se encontra na necessidade de satisfazer igualmente milhões 

de pessoas, em todo o mundo, o que imporia métodos de reprodução que tornam inevitável a 

disseminação de bens padronizados. Na verdade, afirma Adorno (1985), a justificativa é a 

própria dominação da sociedade alienada de si mesma.   

Apesar disso, principalmente com o advento da TV por assinatura, houve 

aparentemente uma nova tentativa de diferenciação de conteúdos, com canais e programações 

orientados para grupos específicos, além do surgimento da TV Educativa. Adorno afirma que 

por meio dessa especialização de programas ocorre um reforçamento da neutralização da 

cultura. “A antinomia social consiste precisamente na enorme distância entre a qualidade 

intelectual, de um lado, e as demandas dos consumidores, por sua vez já manipuladas, por 

outro” (ADORNO, 1995, p.93). 

Voltando às novelas exibidas nos canais de TV aberta, podemos dizer que justamente 

nesta oferta padronizada de conteúdo a um público diversificado e plural é que reside a 

propagação da ideologia vigente. Se as referências apareceram na televisão, os espectadores 

podem, muitas vezes, discordar delas, mas passam a ser legítimas. Modelos idealizados de 

homem, mulher, de relacionamentos amorosos, de constituições familiares, de assuntos, 

opiniões e comportamentos são divulgados de maneira homogênea para todo o território 

nacional, de acordo com os padrões da classe média-alta do eixo Rio-São Paulo, região onde se 

localizam as grandes e principais produtoras de TV do país, e que concentram a maior fatia da 

riqueza nacional (HAMBURGER, 1998, p. 442). 

Foi justamente no Estado de São Paulo que teve início a televisão brasileira. O 

primeiro canal do país, a TV Tupi, foi inaugurado no ano de 1950, por Assis Chateaubriand. O 

canal logo ampliou seu alcance criando as Emissoras Associadas com afiliadas em outras 

capitais. Em 1955 a rede já possuía estações no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, 

Campina Grande, Fortaleza, São Luís, Belém, Goiânia e Belo Horizonte. Logo após, outras 
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emissoras foram surgindo com grande velocidade no país, como a TV Record, em 1953, e a TV 

Cultura, em 1958 - ambas também no Estado de São Paulo. 

Os estudos sobre a televisão brasileira adotam periodizações diferentes, mas de modo 

geral é possível afirmar que eles apontam para uma longa fase inicial ‘experimental’ 

ou ‘elitista’, seguida por uma fase de ‘racionalização’ ou ‘populista’ (...). Enquanto a 

Tupi dominou a primeira fase, que se estende até o final da década de 60, a Globo 

dominou a segunda (HAMBURGER, 1998, p. 758). 

Após este período inicial e experimental da televisão no Brasil, o seu desenvolvimento 

nas décadas seguintes se deu de modo avassalador. Hamburger (1998, p. 445) revela que entre 

as oito nações que concentram três quartos da audiência de televisão mundial, o Brasil é o único 

país que não pertence ao hemisfério norte; os outros países são Estados Unidos, Reino Unido, 

Canadá, Japão, Austrália, Alemanha e França. Ainda, o Brasil é apontado pela autora como o 

quarto país em número de aparelhos televisivos – eletrodoméstico que nos anos 90 liderou a 

lista dos mais vendidos -, ficando atrás somente dos Estados Unidos, Japão e Reino Unido. 

Os gráficos que apresentamos nos anexos 3, 4, 5 e 6 ilustram o crescimento do alcance 

da televisão no Brasil a partir da década de 1970.  Durante os primeiros anos era baixo o número 

de domicílios onde havia um aparelho de TV e reduzida a extensão do território onde havia 

recepção dos sinais.  

Em 1960, dez anos após a inauguração da primeira emissora de televisão, apenas em 

4,61% dos domicílios brasileiros havia um televisor. A região sudeste liderava com 

12,44% de domicílios com TV, porcentagem que nas outras regiões não chegava a 

1%. Em 1970, vinte anos depois da inauguração da TV Tupi, somente 24,11% dos 

domicílios brasileiros contavam com ao menos um aparelho de televisão. Esses 

domicílios se concentravam no litoral e nas regiões sul e sudeste (HAMBURGER, 

1998, p.448-449). 

Importante ressaltar que o crescimento do número de casas com aparelho de TV nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste se deu principalmente após a década de 80, a partir do 

momento em que a Embratel13 permitiu a emissão de sinais abertos que pudessem ser captados 

por antenas parabólicas de qualquer lugar do país. O último gráfico (Anexo 6) mostra que na 

década de 90 a TV já alcançava 71% dos domicílios brasileiros, em 99% do território nacional, 

com uma audiência estimada em 98,7 milhões de telespectadores. Ou seja, podemos afirmar 

que a TV é uma unanimidade no Brasil. 

 
13 EMBRATEL: Empresa Brasileira de Telecomunicações 



 

35 

 

Trazemos estes dados para reiterar o poder e a significância que pode ter um programa 

ou conteúdo que, através da televisão, seja assistido ao mesmo tempo por praticamente toda a 

população do país. Ao relacionarmos o impacto que a televisão pode ter na vida das pessoas, 

com os processos educativos, fica claro que este é um fenômeno cultural que tem uma influência 

enorme na formação dos indivíduos e que, do mesmo modo que pode ser um instrumento de 

propagação da alienação e da barbárie, também apresenta um grande potencial de dinamizar e 

contribuir com a educação dos ambientes formais, de sala de aula, bem como com a formação 

para a cidadania e a autonomia. Sobre isso, Adorno orienta: 

Pelo prisma do veículo de comunicação de massa a tarefa que se coloca seria encontrar 

conteúdos e produzir programas apropriados em seu conteúdo para este veículo, e não 

impostos ao mesmo a partir de seu exterior. (...) Nestes termos apresentaria uma 

espécie de cânone ou linha de orientação para o que deveria ser o rumo da televisão, 

para que ela represente um avanço e não um retrocesso do conceito de formação 

cultural (ADORNO, 1995, p. 94-95). 

Percebendo este imenso potencial de alcance, ao longo das últimas décadas, 

governantes se aproveitaram da indústria da televisão para implementar políticas, intervir na 

legislação e na estrutura das comunicações e propagar ideologias. O exemplo mais emblemático 

no Brasil foi o regime militar, cujos líderes investiram muitos recursos na implementação de 

tecnologias de comunicação, realizaram empréstimos para emissoras via bancos públicos e 

concederam e/ou cancelaram concessões. “As telecomunicações foram consideradas 

estratégicas na política de desenvolvimento e integração nacional do regime” (HAMBURGER, 

1998, p. 454). 

Sobretudo com o governo do presidente Médici (1969-1974) e com o Ato Institucional 

nº5 – AI-5, o Estado passou a se ocupar com mais afinco do conteúdo exibido nos programas 

de TV (principalmente os telejornais) e a censura foi acentuada. Os militares compreendiam a 

importância estratégica da televisão no que diz respeito aos esforços para a aceitação do 

governo ditatorial, bem como para evitar que determinadas informações viessem a público. 

Havia um controle rígido para que os telejornais focassem em notícias positivas sobre o 

desenvolvimento do país. Durante uma década, de 1968 a 1978, os veículos de comunicação 

operaram sob censura no Brasil, prática que teve fim apenas com a revogação do AI-5 durante 

o governo do presidente Geisel.  

Com o fim da ditadura militar e a redemocratização do país, a nova constituição, de 

1988, em seu artigo 221, trata da questão da televisão, ao afirmar que as emissoras devem 
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produzir programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, estimulando 

a produção independente e promovendo a cultura nacional e regional. Assim, atualmente, 

percebemos que a televisão se sustenta principalmente em três pilares: entretenimento, 

informação e anúncios. 

Ao longo deste tempo, o sucesso de audiência dos canais de TV aberta sempre se deu 

principalmente pela exibição de programas nos chamados ‘horários nobres’, ou seja, aqueles 

horários noturnos (entre 18 e 24 horas) em que os trabalhadores já haviam encerrado sua jornada 

de trabalho e estavam em suas casas para um período de descanso até o início do trabalho no 

dia seguinte.  

Só a subsunção industrializada e consequente é inteiramente adequada a esse conceito 

de cultura. Ao subordinar da mesma maneira todos os setores da produção espiritual 

a este fim único: ocupar os sentidos dos homens da saída da fábrica, à noitinha, até a 

chegada ao relógio do ponto, na manhã seguinte, com o selo da tarefa de que devem 

se ocupar durante o dia (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p.119). 

Nesse sentido, as novelas cumpriram um importante papel ao retratar temas relativos 

aos debates públicos e à vida em sociedade, mesclando, através de suas tramas, a esfera pública 

e a privada, ou seja, com personagens em núcleos familiares retratando realidades sociais das 

mais diversas do dia a dia da população brasileira - embora estas realidades, reiteramos, sempre 

sofressem influências do filtro da classe média-alta do sudeste do Brasil e passassem pelo crivo 

de mediações profundas de várias instâncias, como fica claro na citação a seguir: 

E talvez o fascínio e a repercussão pública das novelas estejam relacionados a essas 

ousadias na abordagem dos dramas privados de todo dia; e o quanto a moral final 

corresponde a modelos convencionais ou liberalizantes com frequência tem a ver com 

uma negociação imaginária indireta e cheia de mediações que envolve autores, 

produtores, pesquisadores de mercado, instituições como a censura, a igreja e o 

público (HAMBURGER, 1998, p. 475). 

Assim, formou-se cotidianamente um mercado televisivo potente e massivo, de 

espectadores assíduos de todas as partes do país, interessados na resolução da trama, na roupa 

da protagonista, no seu corte de cabelo, na decoração dos cenários, na trilha sonora do casal 

romântico, e assim por diante.  Este mercado passou a ser regido por mecanismos de 

comportamento deste público telespectador “tal como representados nas medidas de audiência 

criadas pelos institutos de pesquisa de opinião (...) indivíduos telespectadores que se formaram 

consumidores antes mesmo de cidadãos” (HAMBURGER, 1998, p. 459). 

Este comportamento se estendeu para os dias de hoje e foi acentuado diante dos 

programas de reality show que prometem não apenas criar modelos a serem seguidos, mas 
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extraí-los da “vida real”. O que os torna ainda mais fascinantes para o público, e ainda mais 

acessíveis no sentido de serem imitados, afinal, não se trata mais de personagens, mas de 

pessoas do cotidiano, em tempo real. Este processo facilita inclusive as ações das empresas que 

comercializam determinados produtos, dos artistas que querem tornar suas músicas, danças e 

marcas um sucesso, e assim por diante. A propaganda acontece quase que naturalmente quando 

cada participante do BBB emplaca seu estilo, seus hábitos e costumes na grande mídia. 

Adorno afirma, na Dialética do Esclarecimento (1985) que este potencial consumidor 

dos indivíduos receptores dos produtos da Indústria Cultural é mensurado, quantificado, 

classificado em categorias para que ninguém possa escapar ao sistema, à roda do consumo: 

“para todos, algo está previsto” (p.101). Assim, o autor destaca que a distinção entre o tipo de 

conteúdo, de novela, de filme, de literatura, etc., para determinado público A ou B, tem menos 

a ver com o seu conteúdo em si do que com sua utilidade para a organização e computação 

estatística dos consumidores.  

O fornecimento ao público de uma hierarquia de qualidades serve apenas para uma 

quantificação ainda mais completa. Cada qual deve se comportar como que 

espontaneamente, em conformidade com seu level, previamente caracterizado por 

certos sinais, e escolher a categoria dos produtos de massa fabricados para o seu tipo 

(ADORNO e HORCKHEIMER, 1985, p. 102). 

Hamburger (1998) nos revela que, a partir da década de 70, as novelas passaram a 

contar com dois mecanismos explícitos de estratégia de vendas de produtos e propagação de 

ideologias (além dos implícitos contidos nas ações e falas das personagens): a propaganda nos 

intervalos comerciais e o merchandising de produtos de patrocinadores, inseridos nas cenas. Os 

roteiros das novelas passaram a ser o carro-chefe na promoção de uma série de produtos 

correlatos. 

Trazendo para nosso objeto de pesquisa, hoje, o BBB realiza o merchan de produtos 

de empresas patrocinadoras, através de festas para os participantes (promovidas, por exemplo, 

por marcas de bebida), competições entre eles, cujos prêmios são carros que estão sendo 

lançados no mercado, e assim por diante. De modo que a propaganda esteja sempre em 

evidência, mas sem ser explícita, fazendo parte do conteúdo do programa.  

Assim, com a divulgação e a comercialização de produtos relacionados a influência 

dos programas de TV se amplia e reverbera para outros cantos, que não apenas o da audiência, 

mas também para o consumo dos produtos a eles relacionados, o interesse pela vida privada 

dos famosos, os comentários em rodas de conversas, os debates em outras mídias (como revistas 
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especializadas e websites de fofocas), e assim por diante. Podemos afirmar que a novela, assim 

como o BBB, de certo modo, pauta a sociedade. Há neles uma capacidade em “transmitir uma 

sensação de que os espectadores estão conectados com o mundo o seu redor, e a possibilidade 

concreta da inclusão por meio do consumo” (HAMBURGER, 1998, p. 467) 

A autora citada acima afirma que “novela é torcida. Tão importante quanto o ritual de 

assistir ao capítulo de todo dia, é a atividade de comentar a história com os vizinhos, os amigos, 

no trabalho, em casa”, etc. (ibidem, p.479) Os espectadores se sentem participantes e mobilizam 

informações que circulam em torno deles no seu cotidiano. Daí vem, de fato, a grande força 

deste tipo de produto cultural. Sua influência ultrapassa os momentos de exibição dos capítulos 

e se estende para as outras horas do dia das pessoas, sai da esfera privada, da sala de TV e 

alcança a esfera pública, das ruas - e mesmo hoje em dia, o mundo virtual, com as redes sociais. 

“Quando a conversa ao pé do ouvido, a fofoca da alcoviteira, coincide com o assunto da 

primeira página dos veículos nobres de notícia, está mobilizada uma rede de comunicação e 

polêmica de alcance raro” (ibidem, p.482) 

Esta rede de comunicação informal acaba se passando por legítima e verdadeira à 

medida que se amplia, e passa a substituir mesmo as fontes oficiais de informação e educação. 

Não é raro, em nossa sociedade, que as figuras do jornalista e do apresentador de TV recebam 

muito mais credibilidade e prestígio que a do professor. Há uma frase popularmente muito 

comum, que carrega em si a desvalorização do ensino e do conhecimento, em prol da 

informação propagada nos meios de comunicação de massa: “É verdade! Eu vi na TV!”   

É muito perceptível que o mesmo mecanismo que funcionou por tanto tempo para as 

novelas, é que proporcionou o surgimento dos reality shows. Programas como o BBB se 

alimentam exatamente da mesma fórmula de sucesso, da mesma estrutura da lógica de mercado, 

do consumo de produtos culturais padronizados, de propagação ideológica, do alcance massivo, 

da disseminação de comportamentos, da exposição, propaganda, etc. Apesar de o mecanismo 

de funcionamento ser o mesmo, é importante ressaltar que existe uma diferença básica: as 

novelas são gravadas e editadas, e o BBB pode ser transmitido ao vivo, em tempo real, para os 

assinantes da modalidade pay-per-view14. Ainda assim, as imagens passam por seleção e edição 

 
14 Sistema de televisão que possibilita ao assinante pagar para assistir a determinados programas codificados. 

Fonte: Dicionário Online de Português - https://www.dicio.com.br/pay-per-view/ Acessado em: 10/08/2019 

https://www.dicio.com.br/pay-per-view/
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para a montagem do episódio diário que vai ao ar na TV aberta, e essas edições com frequência 

são questionadas, sob suspeita de tentativa de manipulação das escolhas do público. 

No entanto, houve um momento pontual em que as novelas entraram em um certo 

declínio e foi preciso inovar. Como ironizou Hamburger (1998, p.485): “quando a moda chega 

no ponto de ônibus, é hora de mudar” Para a  autora, a partir da década de 1990, com a 

diversificação da oferta de produtos da indústria televisiva, o apogeu dos canais por assinatura, 

a segmentação do público, a audiência das novelas sofreu um impacto e que, embora os 

telespectadores continuem se apropriando desse repertório comum, novas formas de 

representação verossímil de uma comunidade nacional foram necessárias.  “A vivência 

cotidiana das novelas diárias por mais de trinta anos propiciou a participação indireta dos 

telespectadores e prenunciou os programas interativos e reality shows que capturam a 

imaginação contemporânea” (ibidem, p. 486). 

Importante ressaltar que, apesar de estarmos enfatizando as telenovelas, ao longo das 

últimas décadas a televisão brasileira se serviu de vários outros tipos de programas que 

exerceram também grande influência sobre o público e que também tiveram aceitação da grande 

massa, sobretudo com o intuito de oferecer distração barata e acessível. Como exemplo, estão 

os programas de auditório, os programas infantis e a própria transmissão dos jogos de futebol 

(muito importantes para estimular o sentimento de nacionalismo durante a Ditadura Militar). 

“De maneira geral, a tendência é concentrar a programação em entretenimento, evitando 

controvérsias em torno de questões de natureza política, ideológica e religiosa” (JAMBEIRO, 

2001, p. 109). 

Jambeiro (2001) denuncia que nas últimas décadas do século XX, programas de apelo 

popular passaram a explorar comportamentos anômalos, feitos com o propósito de chocar a 

curiosidade mórbida da audiência. O autor apresenta dados que comprovam o aumento 

crescente da veiculação da barbárie na televisão: em um estudo apresentado, numa única 

semana, telespectadores foram submetidos a cenas de três estupros e quase 4.000 casos de 

violência.  

Sobre os programas de entretenimento considerados de “variedades” (categoria onde 

se enquadram os reality shows), temos que:   

O formato mais barato que as redes exploram são comédias e shows de variedades, 

cujos custos de produção são relativamente baixos em termos de talento, esforço e 

dinheiro. Suas despesas básicas são o salário do apresentador e gratificações para 
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personalidades do show-business, que na maioria dos casos se apresentam de graça 

porque ganham publicidade aparecendo no programa. Presentes e prêmios são 

geralmente pagos por patrocinadores, em troca de merchandising ou propaganda 

direta (JAMBEIRO, 2001, p.110). 

Para pensarmos a recepção desse tipo de programa dentro das casas das famílias 

brasileiras, voltamos à análise do alcance da televisão no Brasil. De acordo com a última 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) realizada pelo IBGE, em 

2017, e divulgada no primeiro semestre de 2018, 96,8% dos domicílios brasileiros possuem 

aparelho de TV. Importante ressaltar que este dado sofreu uma queda, quando comparado ao 

ano anterior, onde esse índice era de 97,4%. Em 2016, de 69,3 milhões de domicílios 

particulares permanentes no Brasil, apenas 2,8%, ou 1,9 milhão, não possuíam televisão. Em 

67,373 milhões de domicílios com TV no país, existiam 102.633 milhões de aparelhos, o que 

aponta que em muitas residências há mais de um aparelho.  

A queda no número de TVs por domicílio é relacionada com o respectivo aumento do 

número de smartphones e do acesso à internet no país. Esta tendência também equivale ao 

crescente número de residências com telefone celular (92,7%) e à queda do número de 

residências com telefone fixo (32,1%). Aos poucos, os aparelhos celulares que hoje agregam 

não apenas as funções dos telefones, mas também dos computadores, dos aparelhos de som, 

das câmeras fotográficas e das televisões, vão substituindo os demais bens de consumo. De todo 

modo, a televisão ainda é uma unanimidade no país e a sua programação hoje se estende 

também para a internet, permitindo que o público tenha acesso aos programas ofertados de 

outros aparelhos (como smartphones e tablets) e de qualquer lugar.  

A essa possibilidade de conexão que dura praticamente 24 horas por dia, e que não 

tem limites de tempo e espaço, soma-se também a necessidade do espectador de satisfazer sua 

curiosidade sobre o cotidiano das personalidades famosas da TV. O que pode ser uma das 

justificativas para o sucesso dos reality shows no Brasil. 

Partindo da análise que Adorno (o principal autor sobre o qual nos debruçamos) faz da 

música popular (1994), podemos estabelecer uma analogia entre diferentes produtos culturais, 

inclusive os que são objeto deste estudo, os programas televisivos. Nos atendo às principais 

características comuns a cada um desses produtos, podemos entender melhor como funciona o 

mecanismo da Indústria Cultural, bem como, nos aprofundar no seu conceito.  
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Nesse sentido, uma das principais características observadas, e que trazemos para o 

presente estudo como importante categoria de análise, possibilita entender como se dá o 

processo de produção da Indústria Cultural:  a estandardização.  

Podemos definir estandardização como um esquema-padrão (vindo da palavra em 

inglês, standard15 ), em termos populares, uma “receita de bolo”, uma fórmula comum a ser 

seguida para produzir determinados produtos culturais (como uma música, um filme, um 

programa de TV, etc...), com garantias de sucesso e altos índices de consumo e lucratividade.  

Esta forma padrão de se produzir cultura é testada e aprovada com sucesso quando o 

primeiro hit é aceito pelo público com entusiasmo e adoração, consumido em larga escala 

nacional e/ou mundialmente, de modo a ser considerado algo digno de ser reproduzido e 

imitado. E para que sua reprodução seja facilitada, a fim de manter o fluxo do sistema de 

consumo, os hits geralmente não possuem complexidade. Ao contrário, se revelam primitivos, 

fáceis de copiar e repetitivos, o que garante que a experiência do público seja sempre familiar, 

sem novidades estruturais (embora cada novo hit se apresente como “novidade”) e quase 

infantil – basta lembrarmos das músicas infantis de roda ou de ninar, que sempre repetem o 

mesmo refrão e melodia. Afinal, algo que soa familiar é mais facilmente aceito, sobretudo 

quando é de interesse da Indústria Cultural cercear o pensamento. Não é necessária uma 

experiência refletida para entrar em contato com o que já se conhece previamente.  

Assim, a estandardização dos produtos culturais acontece por meio do mecanicismo e 

do automatismo, de modo que a estrutura do ‘todo’ que se apresenta é pré-moldada e pré-

estabelecida, e mesmo que se retire ou modifique uma parte, o resultado final vai ser o mesmo, 

e isso não altera a compreensão do todo. “Cada detalhe é substituível; serve à sua função apenas 

como uma engrenagem numa máquina” (ADORNO, 1994, p.118). 

Um exemplo que ilustra perfeitamente esta afirmação são as telenovelas. Você pode 

perder um ou outro capítulo, começar a acompanhar do meio da história, ou até mesmo perder 

o capítulo final. Isso não vai afetar a sua compreensão geral da trama, não faz diferença para a 

experiência. De uma forma ou de outra, o espectador é capaz de prever o que acontece. Assim 

 
15 “A ‘standard’ is a level of quality or acchievement, especially a level that is thought to be acceptable.  ‘Standards’ 

are moral principles which affect people´s atitudes and behaviour.”  (“Um ‘standard’ é um nível de qualidade ou 

realização, especialmente um nível que é considerado aceitável. ‘Standards’ são princípios morais que afetam as 

atitudes e comportamentos das pessoas” – Tradução nossa.). Fonte: 

https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english. Acessado em: 07/08/2019. 

https://www.collinsdictionary.com/pt/dictionary/english
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também se passa com o cinema do melodrama clássico hollywoodiano, que segue uma estrutura 

padrão: começa anunciando as personagens e o conflito, tem um ápice com ação e suspense, 

uma reviravolta e um desfecho de tragédia ou, na maioria das vezes, de um final feliz. É 

possível, ainda, identificar uma estrutura estandardizada para o nosso objeto de estudo, o Big 

Brother Brasil. Embora, a cada edição do programa, novos participantes sejam filmados, a 

composição, a trama, as polêmicas, os desfechos, as regras do jogo se repetem incessantemente, 

ano após ano. 

Para identificarmos os produtos criados pela Indústria Cultural e sermos capazes de 

diferenciá-los de uma produção artística e cultural verdadeiramente genuína e formativa, 

Adorno (1994, p. 120) traz o conceito de “indiferenciação”, que nos mostra a contradição do 

que é sempre igual. Para o autor, “padronização e não-padronização” são os termos 

contrastantes fundamentais para estabelecer a diferença, mais do que “simples e complexo”, 

“ingênuo e sofisticado”. O autor afirma que a estandardização estrutural busca, da mesma 

forma, reações estandardizadas do público, que se traduzem em mecanismos de resposta 

antagônicos ao ideal de individualidade numa sociedade livre. Assim, o consumidor, ou 

espectador, possui um prévio conhecimento dos modelos padronizados e dos padrões 

estereotipados, “de acordo com prescrições institucionalizadas, capazes de produzir apenas 

efeitos institucionalizados” (idem). 

Aqui, se percebe a grande ligação entre a Indústria Cultural e a ideologia da classe 

dominante e o seu papel fundamental para atingir o objetivo de manutenção da estrutura 

vigente. Ao produzir efeitos institucionalizados a partir do consumo cultural no tempo livre dos 

cidadãos, a Indústria Cultural se configura como importante e fundamental ferramenta de 

dominação. O que remete a uma pergunta: Qual é o interesse, por exemplo, de o governo 

brasileiro distribuir gratuitamente às famílias mais pobres do país, o adaptador/conversor do 

sinal digital de televisão? Essa é uma forma de garantir com que todos os cidadãos e todas as 

casas e famílias, sem exceção, tenham acesso aos programas de televisão produzidos e 

transmitidos pela TV aberta. Torna-se importante que, mesmo que alguns não tenham sequer 

condições dignas e salubres de moradia, tenham um aparelho de televisão que funcione 

satisfatoriamente. 

Como há um grande esforço do sistema em promover e facilitar o acesso da população 

a produtos culturais (de)formativos, daí surge a necessidade e a importância de uma formação 
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cultural genuína, que possa ensinar a linguagem e a técnica com que são produzidas as obras 

de arte e os produtos culturais mais complexos, dotados de conteúdo e de crítica social. Para 

que o sentido dessas obras possa ser captado, para que possam ser compreendidas e 

devidamente experienciadas pelas pessoas, a fim de estimular o pensamento e a fruição na 

direção de um comportamento e de uma vida social verdadeiramente crítica e emancipada, a 

educação cultural e estética é fundamental. Não se pode captar a essência de uma obra sem uma 

formação para tal. 

E podemos afirmar que um dos grandes obstáculos que a educação e a formação 

cultural enfrentam na contemporaneidade é o mau uso da tecnologia que enraíza hábitos e torna 

as pessoas acomodadas, preguiçosas e com dificuldades de elaborar o pensamento. Hoje em 

dia, com o advento da importância da internet na rotina, do youtube, dos tablets e smartphones, 

as crianças são habituadas a serem espectadoras, são criadas diante dos vídeos e programas de 

entretenimento (que muitas vezes substituem o cuidado e a interação humana, oferecendo 

“descanso” aos pais sobrecarregados pela vida moderna), crescem diante das telas e aprendem 

a manusear os aparelhos antes mesmo de aprenderem a falar ou a andar.  Ou seja, desde a 

infância, somos acostumados com os produtos padronizados e com sua linguagem que, para 

nós, passa a ser natural. 

Nesse sentido, Adorno afirma que as primeiras experiências da infância exercem um 

papel fundamental no enraizamento de hábitos e na predileção pelos produtos estandardizados 

da Indústria Cultural socialmente impostos. O autor utiliza a música para desenvolver esta 

afirmação: “As cantigas de ninar, os hinos cantados no culto dominical, as pequenas melodias 

assoviadas no caminho de volta da escola para casa. Tudo isso é muito mais importante na 

formação da linguagem musical” (ADORNO, 1994, p. 122). 

Todos esses fatores enraízam nos indivíduos hábitos, linguagens, costumes, 

predileções, o que faz com que haja uma demanda natural dos consumidores por determinado 

tipo de produto cultural. Assim, os produtos padronizados e repetitivos seguem um ciclo vicioso 

que continuamente gera lucro e mantém o sistema funcionando. Então, é natural que surja a 

questão: os produtos estandardizados da Indústria Cultural são produzidos para atender a uma 

demanda natural do público, porque o público deseja e gosta, ou o público os consome 

avidamente e inconscientemente porque é apenas isso que é oferecido? Não se sabe onde 
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começa um e termina o outro. Pois afirmamos que as duas situações acontecem 

simultaneamente, se reforçam e se retroalimentam.  

Nos apoiamos em Adorno para reforçar este pensamento: “A atitude da audiência em 

relação à linguagem natural é reforçada pela produção estandardizada, que institucionaliza 

desejos talvez originalmente oriundos do público” (1994, p. 122). O gosto naturalizou-se 

historicamente e muitas vezes foge ao nosso controle, sendo modelado, mediado e conduzido 

ao longo do tempo pela racionalidade burguesa.   

Portanto, o autor afirma, o produto cultural deve, ao mesmo tempo, ir ao encontro de 

demandas (comerciais) com estímulos que provoquem a atenção do consumidor/espectador, e 

apresentar material que recaia dentro da soma total de todas as convenções e fórmulas materiais 

às quais este está acostumado. Ou seja, não se deve contrariar o que está posto, sob o risco de 

ser excluído do mercado e não lucrar, não obter sucesso. “Como resultado disso, as inovações 

foram bloqueadas” (Idem).  

Temos aqui uma análise que embasa e nos permite compreender a razão pela qual o 

Big Brother Brasil (e os reality shows, de maneira geral) é considerado há tanto tempo um 

grande fenômeno de recordes de audiência na TV aberta brasileira (e mundial). Trata-se de um 

programa com um padrão cristalizado, que repete e reproduz uma fórmula de sucesso, ao qual 

o público está completamente adaptado e habituado, que supre uma demanda e o desejo pelo 

glamour do mundo das subcelebridades. Houve, durante um considerável período de tempo (o 

BBB está na sua décima nona edição anual), um esforço para (de)formar o público espectador 

deste tipo de produto, e agora que ele faz parte da agenda regular de ofertas de entretenimento, 

basta repeti-lo e revivê-lo de tempos em tempos, para que seja aceito e consumido em larga 

escala. A Indústria Cultural cumpre com sucesso o seu papel.   

Mas, se nos referimos a produtos culturais de entretenimento, estamos nos referindo, 

também, ao hábito de consumo da população fora do horário e ambiente de trabalho, mais 

precisamente, às suas escolhas e comportamento nas horas de lazer, durante os intervalos de 

tempo livre. E esta é uma categoria de análise cara a esta pesquisa: o que Adorno chama de “a 

questão do tempo livre: o que as pessoas fazem com ele, que chances eventualmente oferece o 

seu desenvolvimento” (1995, p.70). 

Importante ressaltar que a regulamentação das leis trabalhistas foi fundamental para o 

surgimento do tempo livre, pois assegurou que os trabalhadores pudessem ter o direito de 
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regular as horas da jornada de trabalho, intercalando-as com um tempo que poderia ser dedicado 

à cultura e/ou à formação. 

Como consequência, a partir do momento em que o trabalhador gozava da garantia de 

horas de descanso fora do ambiente de trabalho, tronou-se possível, também, o surgimento e o 

desenvolvimento da Indústria Cultural. Afinal, é preciso que o trabalhador tenha tempo livre, 

inclusive para fomentar o consumo. “A pergunta descarada sobre o que o povo fará com todo 

o tempo livre de que hoje dispõe – como se este fosse uma esmola e não um direito humano – 

baseia-se nisso” (ADORNO, 1995, p.77). 

Assim, podemos dizer que, historicamente, a Indústria Cultural se apropriou das 

importantes conquistas das leis trabalhistas, que foram essenciais para o desenvolvimento da 

sociedade e nos libertaram da situação de exploração das primeiras fábricas. Para a manutenção 

satisfatória do sistema, surgiu a necessidade, naquele momento histórico, de preencher e ocupar 

o tempo livre dos trabalhadores, buscando formas contínuas de reiterar o cerceamento de sua 

liberdade e garantir sobre eles o controle.  

A diversão se tornou necessária para que o horário de trabalho fosse considerado um 

momento de tensão, do qual é preciso esquecer e se anestesiar durante o tempo livre. No entanto, 

afirma Adorno, às pessoas já lhes foi amputado o que poderia tornar prazeroso o tempo livre e 

assim, seguiram acorrentadas ao trabalho e ao sistema que as adestra para o trabalho, uma vez 

que se destruiu nelas justamente a produtividade e a capacidade criativa.  

Desta forma, a arte e o lazer foram, também, transformados em mercadoria, de modo 

a garantir não somente a propagação dos ideais burgueses, como também mais lucro a partir do 

consumo dos bens culturais: “A indústria cultural pode se ufanar de ter levado a cabo com 

energia e de ter erigido em princípio a transferência muitas vezes desajeitada da arte para a 

esfera do consumo” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 111). 

Nesse sentido, Adorno nos aponta que a sociedade mantém as pessoas sob um fascínio, 

em uma época de integração social sem precedentes. Ou seja, nem em seu trabalho, nem em 

seu tempo livre, nem mesmo em sua consciência, as pessoas dispõem de si mesmas com total 

liberdade. Para ilustrar esta afirmação o autor nos traz o conceito de “papeis sociais”, tomado 

do teatro (ADORNO, 1995, p. 70-71). Ou seja: dos papeis que interpretamos em nosso 

cotidiano, que assumimos, das máscaras que usamos para nos inserirmos em determinado 

contexto social, a fim de cumprir uma determinada função, de modo que a existência que a 
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sociedade nos impõe, muitas vezes, não tem identificação com o que somos em essência. O 

autor afirma que fica difícil traçar uma divisão entre as pessoas em si, e os seus papeis sociais, 

que penetram profundamente em sua constituição íntima.  

De modo geral, na sociedade capitalista, o que fazemos como trabalho determina quem 

somos, e nos moldes da Indústria Cultural, o que consumimos determina quem somos. É muito 

comum, por exemplo, em círculos sociais, que ao se apresentar uma pessoa comece discorrendo 

sobre sua profissão/trabalho/ocupação. Também somos julgados, avaliados e separados em 

nichos (em dados estatísticos e pesquisas, por exemplo) por estes quesitos muito mais que por 

qualquer outro – importante ressaltar que isto também reflete em nosso poder aquisitivo e 

capacidade de consumo. Determinadas profissões gozam, historicamente, de mais status, 

prestígio, reconhecimento e privilégios.   

Em se tratando de profissões respaldadas e legitimadas pela Indústria Cultural, o 

sucesso de uma pessoa que presta com grandes resultados o seu papel social de movimentar o 

consumo de bens culturais e entretenimento, ganha muito mais destaque e valorização na 

sociedade contemporânea, inclusive, do que profissões tradicionais como as dos campos da 

medicina e do direito. Desse modo, a fama é parte fundamental da ascensão social, do prestígio 

e dos privilégios, diretamente proporcionais aos ganhos financeiros.  

Como exemplo dessas profissões, temos os apresentadores de programas televisivos, 

os atores e atrizes de cinema, os jogadores de futebol, os cantores e cantoras de hits de sucesso, 

dentre outros, que cumprem uma função fundamental no sentido de manter a engrenagem do 

sistema funcionando. As profissões da Indústria Cultural estão, muito provavelmente, entre as 

mais bem pagas e socialmente admiradas do mundo. Cria-se um verdadeiro fetiche em torno 

delas, e alcançar este lugar de trabalho torna-se, para muitas pessoas, objetivo de vida e um fim 

em si. Ocupar este papel social é, hoje, sinônimo de felicidade. “O caráter fetichista da 

mercadoria se apodera (...) das pessoas em si; elas se transformam em fetiches para si mesmas” 

(ADORNO, 1995, p.74). 

Curiosamente, como as relações de produção prescrevem as regras de existência desses 

indivíduos, são inúmeros os casos de adoecimentos, suicídios, decadência e morte de figuras 

importantes da Indústria Cultural. Para ilustrar esta observação, citamos o exemplo de uma 

mulher considerada uma das grandes estrelas de todos os tempos de Hollywood, Marilyn 

Monroe, que morreu em virtude de uma overdose de antidepressivos. Não por isso, estes 
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episódios diminuem o interesse da sociedade por ocupar estes papeis. Ao contrário, parecem 

estimular o fetiche. No entanto, fizemos este apontamento apenas para tensionarmos a questão 

essência x aparência. O aprofundamento deste tema seria passível de ser tratado em uma outra 

pesquisa de Mestrado, tamanha a sua densidade e relevância.  

É justamente neste contexto de busca incessante e vital por visibilidade (discorreremos 

mais sobre isso no capítulo 2 deste trabalho), que se torna tão importante um programa 

televisivo como o Big Brother Brasil: que promete às pessoas a sua “grande chance” de, ainda 

que por apenas algumas semanas, se tornarem o centro das atenções da grande mídia, estarem 

em evidência nacionalmente e terem a possibilidade de fazer sucesso e ganhar dinheiro. 

Possibilidade esta que, por outros meios, provavelmente não se daria. Como veremos na análise 

que faremos no capítulo 3, participar do programa passa a ser para muitas pessoas, uma 

obsessão, e algo a ser alcançado a qualquer custo.  

Importante ressaltar que, com o avanço tecnológico, novas profissões surgiram neste 

contexto da Indústria Cultural, a partir de uma maior democratização do acesso à internet, e 

com o surgimento das chamadas redes sociais. Pessoas aparentemente anônimas e ordinárias 

(assim como no BBB), passam a se utilizar destes canais para buscarem o mesmo prestígio e 

fama dos grandes meios (como o cinema e a TV). Muito provavelmente, alguém que foi 

recusado do programa de televisão pode chegar a conseguir os mesmos resultados como 

youtuber ou digital influencer16. 

Em ambos os casos (tanto no BBB como nas redes sociais), as subcelebridades são 

bem recompensadas financeiramente e socialmente por exercerem satisfatoriamente seu papel 

no sistema de dominação: sugerir às pessoas como devem ser, se comportar, se vestir, o que 

devem comer, consumir, onde ir, como pensar (e mesmo as escolhas políticas que devem fazer) 

- as chamadas “tendências” que se renovam de tempos em tempos para manter a roda do 

consumo girando. Para que isso seja possível, a exposição de sua intimidade, rotina e vida 

pessoal se torna também fundamental. 

Nesse sentido, “Theodor W. Adorno, cético em relação aos meios de comunicação de 

massa e cheio de aversão às organizações e instituições formadoras de opinião” 

 
16 Pessoas que alcançam sucesso a partir de conteúdos em texto e vídeo que postam de maneira autônoma em suas 

contas na internet, chegando a ter milhões de seguidores e patrocínios de grandes marcas. 
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(KADELBACH, 1995, p.7), foi convidado em diferentes ocasiões para debater acerca da TV. 

No texto “Televisão e Formação”, transcrição de um debate realizado na rádio de Hessen, 

transmitido em 01 de Junho de 1963, o autor discute questões pertinentes sobre como a 

sociedade deveria se atentar para o seu relacionamento com os programas de TV, bem como 

para os seus perigos, e a necessidade de uma educação que preparasse a população para lidar 

criticamente com os produtos culturais oferecidos por ela em larga escala.  

Assim, o autor apresenta a importância fundamental do processo educativo, no sentido 

de realizar uma educação ampla, uma formação que seja também estética e voltada pra preparar 

o público, para que este tenha não apenas o acesso, mas autonomia de poder escolher programas 

televisivos (e culturais) de melhor qualidade, a fim de que se tornem espectadores também de 

uma televisão que seja educativa e com conteúdos emancipatórios. No exemplo que veremos 

abaixo, Adorno (1995) aponta muito claramente a relação entre educação e formação cultural, 

onde o processo de educação do público passa por um planejamento, uma oferta que permita 

que o sujeito entre em contato com produtos culturais mais qualificados, uma percepção crítica 

que desperte o seu interesse por algo diferente do padrão oferecido, que promova a ruptura. 

Lembro nesta oportunidade o que aconteceu no plano da música: Hübner desenvolveu 

em Hamburgo, já há muito tempo, um determinado programa com música de 

qualidade exponencial, a ‘nova obra’. Com um planejamento consequente de longo 

prazo, gradualmente se formou um grande público para os concertos, inclusive 

frequentando o auditório da rádio de Hamburgo. Penso que seria possível desenvolver 

algo semelhante no âmbito da televisão, inclusive porque no plano visual as 

resistências são menores que no plano musical (ADORNO, 1995, p. 93). 

Aqui cai por terra o pensamento que os defensores da Indústria Cultural propagam de 

que é o público que anseia por um tipo de programação e produtos de menor qualidade, 

padronizados e alienantes, “estes (publicitários) pretendem, com efeito, que se trata de algo 

como uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas, em suma, de forma 

contemporânea da arte popular. Ora, dessa arte a Indústria Cultural se distingue radicalmente” 

(ADORNO, 1994, p. 92). 

Assim, podemos afirmar que há uma necessidade retroativa destes programas 

implantada no público, por meio, sobretudo, da oferta única, incessante e repetitiva dos 

mesmos. Através de práticas educativas emancipatórias e de ofertas abundantes de programas 

educativos qualificados seria perfeitamente possível formar, ensinar este público a optar de 

maneira mais críticas sobre o que consumir culturalmente em seus momentos de lazer. “Os 

padrões teriam resultado originariamente das necessidades dos consumidores: eis porque são 



 

49 

 

aceitos sem resistência” (ADORNO, 1985, p.114). Identificar esse processo e seus mecanismos, 

ensinar que é possível resistir ao consumo do que é imposto e fazer escolhas mais conscientes, 

denunciar a manipulação, são papeis da educação emancipadora nesse sistema.   

Relacionando este pensamento com fenômenos recentes da contemporaneidade, como 

as redes sociais na era da internet, percebemos como, da mesma forma e repetidamente, a cada 

novo avanço das tecnologias de comunicação e informação não temos absolutamente nenhuma 

formação que nos previna de sermos lançados e submetidos sem estrutura formativa e crítica à 

sua utilização. Isso é denunciado por Adorno na obra Educação e Emancipação (1995), a 

respeito da televisão, mas também reflete, nos dias de hoje, diretamente no despreparo 

emocional, social e mesmo moral da população frente a tais fenômenos, como o Whatsapp17. 

 

1.3. O advento do Big Brother Brasil  

 

O programa Big Brother estreou mundialmente no ano de 1999, criado pela empresa 

holandesa Endemol18. No Brasil, teve início em 2002, com o nome de Big Brother Brasil, ou 

simplesmente “BBB”. O nome da atração foi inspirado no livro de George Orwell, 1984, e 

mesmo sua estrutura, que lembra o enredo da obra: manter pessoas comuns dentro de uma casa 

durante alguns meses, vigiadas 24h por dia por câmeras em todos os cômodos, que vão 

transmitir seu dia a dia a toda a população por meio da TV aberta. É quase espantosa a relação 

entre o comportamento de nossa sociedade contemporânea, e a obra de ficção futurista. 

Adorno e Horkheimer (1985) alertam para o sucesso nos esforços empreendidos pelos 

detentores dos meios de produção nas relações de trabalho, quando, assim como na obra de 

George Orwell, o próprio povo explorado e manipulado defende a todo o custo a ideologia que 

o oprime, ainda com mais veemência que o próprio “Grande Irmão” opressor (a figura do 

Grande Irmão, no livro de Orwell, representa o governante tirano, que subjuga os cidadãos por 

meio da vigilância: bem como os bombardeia de imagens e mensagens ideológicas a favor do 

 
17 Aplicativo de mensagens instantâneas de texto e de voz, muito popular no Brasil. 

18 Empresa holandesa criada por John De Mol e Joop Van der Ende, considerada a maior produtora independente 

do mundo, operando em mais de 23 mercados. Fonte: www.endemolshine.com.br/sobre . Acessado em: 

07/08/2019.    

http://www.endemolshine.com.br/sobre
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governo ditatorial. O livro ilustra como um povo oprimido, uma vez alienado pela ideologia 

vigente, pode cegamente se empenhar em defender seu opressor, sem que este precise 

empreender muitos esforços no sentido desta dominação. A alienação cumpre um papel 

fundamental na manutenção do sistema.). É sobre isso que nos debruçamos nesta pesquisa: 

Os consumidores são os trabalhadores e os empregados, os lavradores e os pequenos 

burgueses. A produção capitalista os mantém tão bem presos em corpo e alma que 

eles sucumbem sem resistência ao que lhes é oferecido. Assim como os dominados 

sempre levaram mais a sério do que os dominadores a moral que deles recebiam, hoje 

em dia as massas logradas sucumbem mais facilmente ao mito do sucesso do que os 

bem-sucedidos. Eles têm os desejos deles. Obstinadamente, insistem na ideologia que 

os escraviza. O amor funesto do povo pelo mal que a ele se faz chega a se antecipar à 

astúcia das instâncias de controle (ADORNO e HORKHEIMER,1985, p.125). 

No romance de Orwell, há uma sociedade chamada Oceania, governada sob o sistema 

de uma ditadura vigente comandada por um líder, o “Grande Irmão” que controla cada passo 

da população com câmeras instaladas nas ruas, nas casas, nos ambientes de trabalho e lazer e, 

absolutamente tudo o que os cidadãos fazem é transmitido e vigiado por ele, que pode assistir 

e ouvir em tempo real.  

Da mesma forma, a chamada “teletela” não apenas vigia o comportamento e hábitos 

dos cidadãos, como transmite programas que propagam a ideologia do governo em questão, em 

músicas, filmes e notícias, e que não pode ser desligada nunca. O que garante a ordem da 

sociedade é a “Polícia das Ideias”, que castiga com pena de morte os “crimes de pensamento”, 

e o responsável por manipular e criar a realidade e o conteúdo a ser propagado é o “Ministério 

da Verdade”. 

A obra impressiona e instiga por si só, mas quando a relacionamos com a Teoria Crítica 

de Frankfurt19 e com a realidade do entretenimento contemporâneo, torna-se ainda mais 

relevante. Um exemplo desta relação é quando o narrador do romance aponta a função primeira 

do chamado “Departamento de Documentação” do “Ministério da Verdade”, o que nos remete 

à Indústria Cultural de nossa “vida real” (grifo nosso): 

(...) abastecer os cidadãos da Oceania com jornais, filmes, livros escolares, programas 

de teletela, peças dramáticas, romances – com todo tipo imaginável de informação, 

ensino ou entretenimento, de estátuas a slogans, de poemas líricos a tratados de 

biologia, de cartilhas de ortografia a dicionários (...) Havia uma série de 

departamentos dedicados especificamente à literatura, à música, ao teatro e ao 

entretenimento proletário em geral. Ali eram produzidos jornais populares contendo 

apenas e tão somente esportes, crimes e astrologia, romances sem a menor qualidade, 

 
19 Importante ressaltar que o romance de George Orwell data de 1949, e que a Dialética do Esclarecimento, obra 

que teorizou a Indústria Cultural, foi publicada em 1947. 
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curtos e sensacionalistas, filmes com cenas e mais cenas de sexo, e canções 

sentimentais compostas de forma totalmente mecânica (ORWELL, 2009, p.57-58). 

Temos como eixo central de análise a capacidade (de)formativa da Indústria Cultural 

cujo papel é instrumentalizar a alienação pelo consumo, atuando junto a instituições culturais 

visando à formação de mentalidades, educação e socialização dos indivíduos, corroborando e 

assegurando a cristalização dos valores materialistas, servindo à classe dominante para a 

manutenção da estrutura vigente.  

O apresentador do programa BBB cumpre a função do “Grande Irmão”, e é o único 

contato que os participantes têm com o mundo externo. Além disso, é ele quem direciona as 

ações do grupo ao longo do período chamado de “confinamento”, como competições, votações, 

etc.  

Outra semelhança do programa com a literatura é que no livro, o “Ministério da 

Verdade” edita e filtra as informações que deverão ser transmitidas à população, selecionando 

(e criando) o conteúdo de acordo com seu interesse. Da mesma forma o programa de TV nem 

sempre é transmitido ao vivo e tem cenas editadas e montadas para a exibição. Suspeita-se que 

também as ações dos participantes podem ser propositais, bem como os resultados das votações 

semanais do público podem ser manipulados, a fim de escolher quem fica e quem sai da casa. 

Quase todo o material com que lidavam ali era desprovido da mais ínfima ligação com 

o mundo real - faltava até o tipo de ligação contido numa mentira deslavada. As 

versões originais das estatísticas não eram menos fantasiosas que suas versões 

retificadas (ORWELL, 2009, p.55). 

O programa Big Brother Brasil alcança recordes de audiência na programação da 

televisão aberta brasileira há mais de 15 anos consecutivos no ar, e nas últimas edições se 

desdobrou em conteúdos cada vez mais interativos propagados em diferentes mídias, que 

extrapolam a exibição dos episódios na TV, como a transmissão de conteúdos exclusivos na 

internet, jogos e entrevistas com os ex-participantes, textos exclusivos e ensaios de fotografia 

no site da Rede Globo, bem como o já citado sistema pay-per-view na TV por assinatura, que 

permite que se assista ao que acontece na casa 24 horas por dia, ao vivo. Podemos nos valer 

desse fenômeno para realizar uma leitura quanto à qualidade do coeficiente crítico da discussão 

realizada sobre o programa e a interferência e o reflexo do mesmo na atuação e relação dos 

indivíduos em nossa sociedade. 

Os números de audiência e envolvimento do público no Brasil são impressionantes: 

até o momento em que esta dissertação foi escrita, a página do programa na rede social 
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Facebook contava com quase 9 milhões de seguidores (8.939.762 pessoas); o perfil oficial na 

rede social Instagram, contava com 4,1 milhões de seguidores e algumas postagens de fotos 

chegando a ter mais de 500 mil “curtidas”; o perfil na rede social Twitter, com mais de 1 milhão 

e meio de seguidores (1.581.723 pessoas).  

De acordo com matéria publicada no jornal O Globo20, os números de audiência do 

canal Rede Globo, TV aberta onde o programa é transmitido, chegaram, na noite final da última 

edição (de 2018), ao índice de 33 pontos no Estado de São Paulo (1 ponto de audiência equivale 

a 71.855 domicílios, de acordo com o Ibope – Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística)  - a 

maior audiência em oito anos. Isso significa que mais de 2 milhões e 300 mil residências 

estavam assistindo ao programa, apenas no Estado de São Paulo. É preciso considerar a 

possibilidade de que em cada residência pode haver mais de uma pessoa assistindo, e/ou mais 

de um aparelho de televisão ligado, o que pode fazer este dado variar. 

Apesar de o Brasil viver uma das maiores crises políticas, econômicas e sociais de sua 

história recente, uma matéria publicada no jornal O Globo no dia 28 de Dezembro de 201721, 

tendo como base o banco de dados da principal ferramenta de busca na internet do mundo – o 

Google – que concentra 97,22% das pesquisas feitas na internet por brasileiros, revelou os 

assuntos que a população do país mais pesquisou no site durante todo o ano de 2017: 

Entretenimento - categoria que diz respeito a filmes, música, esportes e programas de TV e que 

representa 50% das buscas. E o primeiro termo mais buscado nesta categoria foi justamente: 

“Big Brother Brasil”. Ou seja, o termo mais pesquisado na internet, em todo o Brasil, durante 

todo o ano de 2017 foi o Reality Show que é objeto desta pesquisa.  

A muitos não espantaria saber qual foi o segundo lugar nas buscas: a “tabela do 

brasileirão” – o futebol, que também ocupa papel importante em se tratando da Indústria 

Cultural no Brasil e no mundo. Em décimo lugar da mesma tabela, aparece mais um reality 

show: “A Fazenda”. Já termos relacionados a “sociedade” e “cultura” ocupam apenas 10% das 

buscas dos brasileiros na internet e nem sequer aparecem na lista dos mais pesquisados.  

 
20 Disponível em:  https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/audiencia/noticia/2018/04/final-do-bbb-18-tem-

melhor-audiencia-em-oito-anos.html . Acessado em: 07/08/2018. 
21 O que os brasileiros buscaram no Google em 2017. O Globo. Disponível em: 

https://infograficos.oglobo.globo.com/sociedade/o-que-os-brasileiros-buscaram-no-google-em-2017.html . 

Acessado em: 02/07/2018 

https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/audiencia/noticia/2018/04/final-do-bbb-18-tem-melhor-audiencia-em-oito-anos.html
https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/audiencia/noticia/2018/04/final-do-bbb-18-tem-melhor-audiencia-em-oito-anos.html
https://infograficos.oglobo.globo.com/sociedade/o-que-os-brasileiros-buscaram-no-google-em-2017.html
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Assim, pela análise dos números apresentados, é possível constatar que assistir a este 

programa de televisão é uma prática enraizada nos hábitos de lazer e tempo livre de parcela 

significativa dos cidadãos brasileiros. Aqui percebemos o quanto a Indústria Cultural exerce 

papel importante no que diz respeito à administração deste tempo livre dos indivíduos, 

direcionando-os para o entretenimento fácil, e conduzindo-os, inevitavelmente, ao consumo dos 

produtos culturais apresentados.  

Tais hábitos de consumo, quando arraigados no cotidiano destes indivíduos, podem 

facilitar a aceitação e a reprodução dos valores, da moral (ou da sua ausência), e dos modelos 

que são propagados. Crochik (2010) apresenta a importância destes hábitos para a (de)formação 

dos sujeitos. De acordo com o autor, para compreendermos a constituição do sujeito na 

contemporaneidade, precisamos conhecer o movimento da totalidade social e como esse 

movimento afeta a constituição do indivíduo, e que a referência para a experiência individual é 

a coletiva. 

Para corroborar com esta afirmação, buscamos a referência de Minerbo (2007), em um 

ensaio de interpretação psicanalítica do fenômeno do BBB, que faz uma comparação do reality 

show com os gladiadores romanos, da política do pão e circo: 

Como os participantes do BBB, os gladiadores também lutavam entre si até o fim. 

Quando o gladiador vitorioso encurralava o oponente, convocava o voto popular, que 

podia ser referendado pelo imperador: polegar para cima, vida; polegar para baixo, 

morte. (...) A entrada no Coliseu era gratuita, e as pessoas da plateia podiam apostar 

no seu favorito. A gladiatura era tema das conversas no dia a dia (MINERBO, 2007, 

p.154). 

A comparação com os gladiadores explica um pouco do fascínio da população para 

com o espetáculo oferecido nas telas diariamente, bem como da pronunciação da latente 

barbárie que temos percebido na sociedade contemporânea. Há uma direta relação da barbárie 

com este tipo de entretenimento e é função da educação e da cultura promover a 

conscientização, o enfrentamento e trabalhar para a formação dos cidadãos visando à sua 

emancipação intelectual.  

Há uma falsa sensação de participação do público no processo, ao eleger participantes 

favoritos, com os quais se identifica e para os quais vota por permanência na “arena”. Da mesma 

forma, ser um participante do programa torna-se fetiche e símbolo de sucesso na vida, já que 

os vencedores levam não apenas um bom prêmio em dinheiro, como fama. Identificamos isso 

na fala de alguns dos próprios participantes do programa: 



 

54 

 

Foram muitas tentativas, mas senti uma felicidade plena por, finalmente, conseguir 

entrar no BBB. Foi uma coisa absurda e indescritível. Quando você coloca o pé 

naquilo que almejou tantos anos, é surreal. Eu entrei na hora que tinha que entrar. Eu 

sempre acreditei que fosse conseguir. Eu só ia desistir o dia que não existisse mais o 

BBB. Nunca imaginei que fosse entrar com a minha família e foi ótimo. Me senti mais 

seguro para enfrentar os desafios do reality. (Fala do participante Ayrton - BBB18).22  

E também de espectadores23: “Meu sonho, oro aos céus todos os dias por um milagre. 

Eu acredito muito no BBB. Acreditem em mim também” (comentário de um espectador 

extraído da página GSHOW do site Globo.com) 

É digno de análise também, e principalmente, o comportamento do público espectador 

diante de seu participante favorito, ou o seu rival. Palavras como “confinamento” e “haters” 

fazem parte do vocabulário utilizado tanto no programa, como nas notícias a seu respeito e 

comentários dos espectadores nas redes sociais, com muita naturalidade. Minerbo (2007) 

apresenta o público como o próprio leão da arena, faminto por carne humana:  

A luta entre os gladiadores, ou entre feras e gladiadores, era totalmente realista, e isso 

empolgava as plateias de Roma. Tratava-se, de certa forma, de um reality show. (...) 

O voto para a exclusão sistemática envolve toda a população, esta se identifica 

também com o lugar do poderoso, que ergue e abaixa o polegar. (...) Como na 

gladiatura, o reality show oferece carne humana para nosso repasto. Somos também o 

leão na arena (MINERBO, 2007, p.155). 

Sendo o público também o leão predador que se satisfaz e se sacia com a luta dos 

gladiadores, o sofrimento e os dramas dos participantes do BBB deixam de ser relevantes, 

inclusive em uma esfera de valores humanos. Se os telespectadores não se identificam com este 

ou aquele “brother” específico, não importa a circunstância, seu sofrimento passa a ser 

irrelevante, e inclusive matéria de deleite, chacota e diversão perversa, conforme identificamos 

no comentário a seguir: 

“Eu até perguntei da Emily lá no insta se ela vai transmitir o suicídio dela depois 

dessa... porque a mana vai se matar kkkk” – (comentário de um espectador extraído da página 

oficial do BBB na rede social Facebook).24 

Conforme apresentado na Introdução, no último capítulo deste trabalho, 

aprofundaremos a análise do material colhido a partir das redes sociais do programa, a fim de 

 
22 Disponível em: GShow/Globo.com: www.gshow.globo.com/realities/bbb/bbb18 . Acessado em: 30/06/2018  

23 Os nomes e fotos do espectador citado foi suprimido para preservar a identidade do mesmo, uma vez que o 

conteúdo foi extraído de pesquisa livre em sites e redes sociais e não tivemos contato com o sujeito para obter dele 

autorização. Disponível em: www.gshow.globo.com/realities/bbb/bbb18 . Acessado em: 30/06/2018  

24 Fonte: https://www.facebook.com/BigBrotherBrasil/ . Acessado em: 30/06/2018  

http://www.gshow.globo.com/realities/bbb/bbb18
http://www.gshow.globo.com/realities/bbb/bbb18
https://www.facebook.com/BigBrotherBrasil/
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relacioná-lo com nossas categorias de análise, como educação, (de)formação, consciência, e 

identificação. A seguir, daremos continuidade à análise sócio histórica das condições que 

fizeram do Brasil e do mundo solo fértil para a proliferação deste tipo de produto cultural e de 

sua aceitação irrestrita pelo público.  
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Capítulo II. Indústria Cultural: Materialidade, Subjetividade e Visibilidade 

 

 

Neste capítulo, investigamos as questões que permeiam as relações produtivas de trabalho 

na sociedade capitalista e como a Indústria Cultural atua neste contexto, bem como a 

importância significativa da subjetividade e da psicologia social para este estudo. 

Em se tratando de Teoria Crítica, sobretudo a Adorniana, é importante ressaltar que 

teóricos como Karl Marx e Sigmund Freud são fundamentais para a investigação à qual nos 

propomos, justamente pela busca por tecer uma crítica social com base tanto nas condições 

objetivas, da produção econômica e material, quanto subjetivas (referentes ao indivíduo) da 

sociedade – em ambas se originam as situações de dominação. Adorno nos apresenta essa 

relação: 

Temos de fazer algumas considerações sobre os aspectos mais gerais da formação da 

personalidade, pelo seguinte motivo: uma das ideias centrais da Personalidade 

autoritária é que a ideologia e as necessidades fundamentais do indivíduo formam um 

todo organizado dentro dele. Isto supõe, como explicitamente se afirma, a mútua 

interdependência da personalidade e da sociedade (ADORNO, 1965, p.7). 

Assim, neste capítulo, a fim de analisarmos as questões que envolvem o trabalho e 

suas relações de produção, permeadas pelos mecanismos de formação da Indústria Cultural e 

pela necessidade de visibilidade na contemporaneidade, vamos recorrer a Adorno, Horkheimer, 

Marx e Freud, bem como a pensadores contemporâneos, que têm se debruçado sobre estas 

questões na era da internet e das redes sociais (realidade esta que os teóricos clássicos em 

questão provavelmente sequer imaginariam ser possível. Daí a grande contribuição de obras 

recentes para a nossa discussão).  

“Para os frankfurtianos, Marx e Freud desvendaram os determinantes da limitação do 

esclarecimento, da experiência do insucesso da humanização do mundo, da generalização da 

alienação e da dissolução da experiência formativa” (MAAR, 1995, p. 19). 
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2.1 Sobre a Materialidade 

 

Partindo da análise das condições objetivas e materiais da sociedade capitalista, que 

propiciaram o surgimento da Indústria Cultural e a adaptação dos sujeitos às condições por ela 

impostas, voltamos à sociologia de Marx, quando este nos apresenta o trabalho alienado e 

coisificado. Para Marx (2011), o ser humano é o sujeito da práxis – ação transformadora 

consciente – justamente o que o distingue dos outros seres. E o elemento constitutivo da práxis, 

essa capacidade de “agir transformando”, é justamente o trabalho. Por sua vez, o trabalho, na 

concepção marxiana, é atividade produtora, realizadora, criadora, expressão da práxis.  

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, 

processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla 

seu intercâmbio material com a natureza. (...) Atuando assim sobre a natureza externa 

modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as 

potencialidades nela adormecidas (MARX, 2011, p. 211).  

Na concepção Marxiana, o mundo objetivo é o ponto de partida para a construção das 

subjetividades, pois os trabalhadores se identificam com o objeto final gerado pela sua força de 

trabalho, e se relacionam diretamente com o que produzem através de sua ação sobre a natureza.  

Para Marx (2011), é pela ação sobre o mundo objetivo que o homem se manifesta 

como verdadeiro ser genérico. Por meio do trabalho, transforma o mundo que o cerca, enquanto 

transforma a si mesmo. Portanto, a subjetividade, neste caso, está diretamente ligada ao 

trabalho, à condição humana de ser o sujeito da práxis. Assim, a sociabilidade se constitui por 

meio da capacidade dos indivíduos de atuarem sobre a realidade, estabelecendo ligações com 

outros seres humanos. No entanto, o sistema capitalista rompe com essa lógica.  

Apesar disso, é importante lembrar que a Teoria Crítica denuncia que, a partir da teoria 

marxiana, incorremos no risco de uma fetichização da dialética, ou seja, de uma práxis 

idealizada. Os frankfurtianos sugerem que os sujeitos realizem uma autocrítica, repensem a 

idealização da práxis, a fim de combaterem a alienação. É preciso que ‘idealismo’ e 

‘materialismo’ estabeleçam uma tensão dialética, se afirmando e se negando ao mesmo tempo.  

Enquanto o pensamento se restringe à razão subjetiva, suscetível de aplicação prática, 

o outro, aquilo que lhe escapa, vem a ser correlativamente remetido a uma práxis cada 

vez mais vazia de conceito, e que não conhece outra medida que não ela própria. (...) 

Dever-se-ia formar uma consciência de teoria e práxis que não separasse ambas de 

modo que a teoria fosse impotente e a práxis arbitrária, nem destruísse a teoria 

mediante o primado da razão prática, próprio dos primeiros tempos da burguesia e 

proclamado por Kant e Fichte. Pensar é um agir, teoria é uma forma de práxis 

(ADORNO, 1995, p. 204). 
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Há, aqui, uma cobrança relativa à nossa própria ação e reflexão: até que ponto nós não 

estamos compactuando (mesmo que inconscientemente) com o sistema? Os frankfurtianos 

afirmam que a práxis não se basta, pois, quando idealizada, perde-se a tensão e constitui-se em 

ideologia. Assim também se dá com o trabalho.  

“O trabalho aparece, na economia nacional, apenas sob a forma de emprego” (MARX, 

2004, p.30). Ou seja, no sistema capitalista, a relação que as pessoas acabam estabelecendo com 

o trabalho acontece por meio dos seus empregos, através da venda de sua força e de seu tempo 

que acontece dentro das regras estabelecidas nos padrões vigentes. 

A partir do momento em que o proletário vende a sua força de trabalho para o dono do 

capital, ele deixa de ter relação com o objeto produzido, que passa a ser de posse do patrão. Ele 

não é o que é o produto do seu trabalho. Ou seja, se antes ele se reconhecia, moldava a sua 

subjetividade a partir do que produzia, isso não acontece mais, principalmente porque deixa de 

ter contato com o produto final, e porque, muitas vezes, participa apenas de uma fase de 

produção - como no caso dos trabalhadores fabris, que de maneira cartesiana, divididos por 

setores, participam apenas de uma das etapas da linha de montagem dos produtos industriais. 

“A economia nacional oculta o estranhamento na essência do trabalho porque não considera a 

relação imediata entre o trabalhador (o trabalho) e a produção” (MARX, 2004, p. 82). 

Podemos afirmar que, neste contexto, a alienação é o processo de estranhamento entre 

o ser humano e ele próprio, e a base de manutenção ininterrupta dos processos de dominação 

do homem pelo homem está ligada diretamente ao mecanismo da alienação do trabalho: o 

trabalhador está dissociado dos meios de produção e não se reconhece nem no processo, nem 

no produto final, ou seja, não se apropria da riqueza que produz.  

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a 

sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria 

tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das coisas 

(Sachenwelt) aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens 

(Menschenwelt) (MARX, 2004, p.80). 

Portanto, se o próprio trabalho está alienado, a vida se torna alienada em si mesma, já 

que o trabalho é a expressão da práxis que distingue o ser humano dos outros seres. “Afirmo, 

porém, que o trabalho – não apenas sob as condições atuais, mas também na medida em que, 

em geral, sua finalidade é a mera ampliação da riqueza – é pernicioso, funesto” (MARX, 2004, 

p.29-30). 
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No entanto, a Teoria Crítica nos apresenta que, nessas condições do sistema capitalista, 

mesmo quando os indivíduos perdem essa relação com seus trabalhos, ainda há uma espécie de 

identificação negativa extrema e destrutiva daqueles para com este. Ou seja, ainda que haja uma 

enorme infelicidade envolvendo as relações de produção, a maioria das pessoas não consegue 

sair desta situação de dominação e permanece inerte, ou até, algumas vezes, chegam a defender 

o sistema que as domina. Para que haja essa aceitação, esse conformismo, esse adestramento, a 

Indústria Cultural ocupa um lugar muito importante. “Quem resiste só pode sobreviver 

integrando-se. Uma vez registrado em sua diferença pela indústria cultural, ele passa a pertencer 

a ela assim como o participante da reforma agrária ao capitalismo” (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985, p. 123). 

Entramos, então, em uma nova fase da alienação do trabalho, que culmina com a perda 

da consciência do trabalhador, ao se desidentificar com a sua natureza humana, perdendo, 

assim, também a referência que tem da condição humana do outro: “chega-se, por conseguinte, 

ao resultado de que o homem (o trabalhador) só se sente como [ser] livre e ativo em suas funções 

animais, comer, beber e procriar, quando muito ainda habitação, adornos, etc., e, em suas 

funções humanas só [se sente] como animal” (MARX, 2004, p.83). 

Podemos afirmar que essa desidentificação com a sua própria natureza e a consequente 

perda da referência do outro, são as razões que levam os sujeitos à barbárie, tanto denunciada 

pelos Frankfurtianos. De acordo com Adorno (1995), por exemplo, a principal função da 

educação emancipadora é impedir que Auschwitz se repita, ou seja, a educação guarda em si o 

potencial de fazer enfrentamento à desumanização e à barbárie impostas pelo sistema 

capitalista.  

No entanto, se não dispomos de uma formação humanizada e crítica, como o 

trabalhador não se vê refletido em nada, ele perde a noção que tem de si mesmo, perdendo, 

também, a sua capacidade de ver o outro como alguém completo, além de uma simples peça 

substituível.  

Uma consequência imediata disto, de o homem estar estranhado do produto do seu 

trabalho, de sua atividade vital e de seu ser genérico, é o estranhamento do homem 

pelo [próprio] homem. (...) Na relação do trabalho estranhado, cada homem considera, 

portanto, o outro segundo o critério e a relação na qual ele mesmo se encontra como 

trabalhador (MARX, 2004, p. 85 e 86). 

Como somos seres essencialmente sociais, ao termos que encarar os outros como 

inimigos em um processo de competição e concorrência, ou como “peças de uma engrenagem”, 
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nos tornamos inimigos de nós mesmos e acessamos o sofrimento em sociedade. Marx afirma 

que o indivíduo imerso nas relações de produção do capitalismo vive um sofrimento brutal, que 

leva ao adoecimento pelos processos de alienação e fetichização. Encerra-se, portanto, a relação 

humanizada e as relações que os seres humanos estabelecem entre si.  

E num contexto de relações essencialmente voltadas para a produção, os indivíduos se 

organizam em estruturas sociais: a infraestrutura – a base econômica dessa sociedade, a forma 

como se organiza para garantir os meios de existência dos indivíduos. Apesar de esta base ser 

material, também engendra componentes não-materiais necessários, que, por sua vez, compõem 

a superestrutura – os componentes simbólicos, culturais, ideológicos, etc.25 

Nessa sociedade, as pessoas se tornam “coisas” e a mercadoria adquire vida, em um 

processo de coisificação das relações sociais e de fetichização da mercadoria. O trabalhador 

vive estranhado dele mesmo e do outro, e há mecanismos que se ocupam de garantir esse 

estranhamento. Dentre eles, a competição, o individualismo e a Indústria Cultural, que vão 

legitimar e naturalizar esse processo.  

A procura por homens regula necessariamente a produção de homens assim como de 

qualquer outra mercadoria. Se a oferta é muito maior que a procura, então uma parte 

dos trabalhadores cai na situação de miséria ou na morte pela fome. A existência do 

trabalhador é, portanto, reduzida à condição de existência de qualquer outra 

mercadoria. O trabalhador tornou-se mercadoria e é uma sorte para ele conseguir 

chegar ao homem que se interesse por ele. E a procura, da qual a vida do trabalhador 

depende, do capricho do rico e do capitalista (MARX, 2004, p.24). 

Nessas condições de relações precárias de produção, nossa sociedade se pauta por uma 

racionalidade produtivista que reflete uma irracionalidade objetiva, supervalorizando a 

economia em detrimento de processos formativos éticos, visando à manipulação das massas 

trabalhadoras.  

Como o trabalhador está alienado, objetificado, Adorno e Horkheimer nos apresentam 

na Dialética do Esclarecimento (1985) a trajetória histórica da crise da formação e da educação 

em uma sociedade administrada, a partir das relações sociais de trabalho. Os autores deixam de 

atribuir qualquer papel revolucionário à cultura, no sentido que denunciam a Indústria Cultural 

como um sistema de fuga imediata da realidade, que é oferecido por meio de produtos culturais 

 
25 Conteúdo extraído da palestra “Sociedade, Subjetividade e Educação em Karl Marx”, proferida no dia 

12/09/2018 pela professora Ângela Belém Mascarenhas, na disciplina “Educação, Racionalidade e Adoecimento: 

leitura Crítica” no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFG,  
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padronizados, de fácil acesso e com a única finalidade de distração e geração de lucro (p.119). 

Nesse sentido, essa cultura superficial é criada visando ser consumida pelos trabalhadores em 

seus momentos de lazer. 

Num contexto de estranhamento e coisificação humana, em nada o lazer se distingue 

do trabalho. A reprodutibilidade técnica invade o campo das artes, que se tornam trabalho e 

mercadoria, e impede a construção da percepção crítica da realidade, (de)formando, através das 

atividades de entretenimento, os trabalhadores para que não se rebelem contra a lógica do 

sistema. A denúncia contida na Dialética do Esclarecimento (ADORNO e HORKHEIMER, 

1985), revela que, ao invés de vincular esclarecimento e liberdade, razão e emancipação, o 

próprio desenvolvimento da ciência e da cultura se coloca a serviço da dominação, do 

conservadorismo e da barbárie.  

O esclarecimento, como ocorre na sociedade administrada, predominantemente serve 

à estrutura social e material e não à emancipação da subjetividade. Da mesma forma, a Indústria 

Cultural tem bases objetivas, ao converter bens culturais em mercadorias, subordinando-os à 

economia e à política vigentes (ADORNO, 1994). 

Os autores da Escola de Frankfurt apresentam grande preocupação com a 

racionalização que, para eles, deve passar por uma base humanista a fim de combater a 

desumanização e a barbárie (ADORNO e HORKHEIMER, 1985). Há, neste contexto, uma 

denúncia ao fetiche do trabalho prático e de que o desenvolvimento tecnológico não se fez 

acompanhar pelo desenvolvimento humano. 

Importante considerar que a técnica é fundamental, no entanto, não se basta. Se 

lidarmos com a técnica sem perceber suas contradições, ela se torna mecanismo de dominação. 

Daí a necessidade de resistir à desqualificação e à inversão do sentido do conhecimento, numa 

perspectiva crítica e autocrítica, uma vez que “o esclarecimento pôs de lado a exigência clássica 

de pensar o pensamento” (Ibidem, p.33). 

A racionalidade e a ciência deveriam contribuir para a evolução da humanidade, mas 

acabaram por nos desumanizar, enquanto se transformaram no próprio mito que queriam 

combater.  

Tornar inteiramente supérfluas suas funções parece ser, apesar de todas as reformas 

benéficas, a ambição do sistema educacional. Na crença de que ficaria excessivamente 

suscetível à charlatanice e à superstição, se não se restringisse à constatação de fatos 

e ao cálculo de probabilidades, o espírito conhecedor prepara um chão 
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suficientemente ressecado para acolher com avidez a charlatanice e a superstição 

(ADORNO E HORKHEIMER, 1985, p.12). 

A inversão de valores leva à desmobilização do sujeito. O próprio esclarecimento se 

coloca como mito, como objeto de crítica, nos revelando que todo conhecimento é contraditório 

e não existe esclarecimento definitivo. 

Assim, a Teoria Crítica acusa a necessidade de uma experiência (Erfahrung) formativa 

dialética num viés emancipatório que pode se dar tanto a partir da educação formal – quando 

orientada no sentido do esclarecimento contra a barbárie -, como por meio dos bens e práticas 

culturais.  

A experiência difere da práxis porque exige reflexão e amadurecimento, e está 

diretamente ligada com a questão da formação:  

O que, desde então, vale como o problema da práxis, e hoje novamente se agrava na 

questão da relação entre teoria e práxis, coincide com a perda de experiência causada 

pela racionalidade sempre-igual. Onde a experiência é bloqueada ou simplesmente já 

não existe, a práxis é danificada e, por isso, ansiada, desfigurada, desesperadamente 

supervalorizada. Assim, o chamado problema da práxis está entrelaçado com o do 

conhecimento (ADORNO, 1995, p. 203-204). 

A experiência formativa não configura uma ação fácil, porque envolve ética, tensão 

entre adaptação e resistência, entre o condicionamento e a autonomia, entre universal e 

particular, visando uma formação emancipadora. Trata-se de experimentar e refletir sobre as 

contradições sociais para dar o salto qualitativo. A experiência exige um tempo de mediação e 

continuidade, em oposição ao imediatismo da sociedade contemporânea, pautada na práxis 

irrefletida, na desvalorização do processo na busca por resultados imediatos – o fragmento em 

detrimento do todo, o que configura a ‘pseudo-formação’ (ADORNO, 1985). 

A questão do conhecimento, ou da formação, é de ordem material, porque implica uma 

práxis. A necessidade de manter as condições materiais predominantes é que faz com que a 

educação e a cultura constituam parte fundamental do sistema. Existem condições objetivas e 

materiais que se repetem na direção da perpetuação da barbárie, um processo de coisificação 

que impede a experiência formativa. Esta falsa formação obscurece, mas ao mesmo tempo 

convence (MAAR,, 1995, p. 22). A perda da capacidade de realizar experiências formativas 

impossibilita o exercício da crítica em um mundo desumanizado e favorece a racionalidade 

instrumental. Isso se deve, inclusive, à anulação da diversidade pela homogeneização da 

sociedade e a padronização da oferta de bens culturais. 
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Assim, de acordo com Adorno (1995, p.23), podemos afirmar que o esclarecimento 

limita-se a uma ‘pseudo-formação’ a uma falsa experiência restrita ao caráter afirmativo, que 

resulta da satisfação provocada pelo consumo dos bens culturais. Esta satisfação, por sua vez, 

bloqueia a ocorrência da experiência verdadeiramente formativa, e constitui a base social de 

um sistema de dominação. 

Retomando o ciclo de produção e consumo materialista, no qual nos mantemos 

imersos, podemos afirmar que acabamos estabelecendo aversão ao trabalho e, muitas vezes, 

sofremos com o que nos realizaria. Adorno, no texto “Tempo Livre”, da obra Palavras e Sinais 

(1995) propõe, então, não apenas uma teorização dessa angústia, mas a sua reelaboração pela 

experiência.  

O autor revela que esta aversão ao trabalho se dá pela divisão cruel, cortante e 

proposital que opõe o tempo livre ao tempo não-livre, que seriam as horas ocupadas pela 

jornada de trabalho. De acordo com ele, a distinção entre trabalho e tempo livre foi incutida 

como norma à consciência e inconsciência das pessoas. No entanto, segundo a mesma moral 

do trabalho vigente, o tempo em que se está livre tem por função restaurar as forças de trabalho 

e se torna, na verdade, um mero apêndice do mesmo. 

Deste modo, o tempo de trabalho torna-se algo carregado de tensão e o tempo livre 

passa a ser ocupado, obrigatoriamente, por alguma diversão ou hobby, que vão servir apenas 

para a distração e o esquecimento da árdua jornada.  

Quando se aceita como verdadeiro o pensamento de Marx, de que na sociedade 

burguesa a força de trabalho tornou-se mercadoria e, por isso, o trabalho foi 

coisificado, então a palavra ‘hobby’ conduz ao paradoxo de que aquele estado, que se 

entende como contrário de coisificação, como reserva de vida imediata em um sistema 

total completamente mediado, é, por sua vez, coisificado da mesma maneira que a 

rígida delimitação entre trabalho e tempo livre (ADORNO, 1995, p.72). 

Adorno elucida que esta rígida divisão da vida em duas metades enaltece a coisificação 

que subjugou quase completamente o tempo livre. Fica claro que é preciso dicotomizar, dividir 

para dominar, inclusive o tempo. De fato, o trabalho não precisaria ser um martírio, assim como 

o tempo livre não precisaria ser apenas uma distração, mas ambos poderiam e deveriam ser 

momentos igualmente integrais da existência.  

No entanto, o próprio autor reconhece que tal circunstância só é possível a alguém que 

teve a chance rara de escolher e organizar seu trabalho essencialmente segundo as próprias 

intenções, de modo que as atividades realizadas em qualquer momento da vida se 
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complementem e tenham igual importância no sentido mesmo do trabalho teorizado por Marx, 

que possa ser uma ação transformadora cujos resultados refletem a própria essência.  

Assim, reduzindo as atividades que se realiza no tempo livre a simples hobbies, como 

algo que se faz só para passar o tempo, diminui-se a importância da cultura e da arte, por 

exemplo, na vida dos seres humanos, de modo que não se vejam refletidos nem em um, nem 

em outro. “Deve o tempo livre, provavelmente para que depois se possa trabalhar melhor, não 

lembrar em nada o trabalho. Essa é a razão da imbecilidade de muitas ocupações do tempo 

livre” (ADORNO, 1995, p. 73).  

Torna-se necessária uma reelaboração de tais atividades realizadas no tempo livre, para 

que se voltem de fato à cultura e à arte e a atividades verdadeiramente formativas, em um 

processo fundamental para que a educação possa se verter novamente em humanização, e não 

em dominação, afinal “a liberdade da sociedade é inseparável do pensamento esclarecedor” 

(ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p.13).    

Com a fragmentação do tempo livre, os intentos de coisificação do sujeito são muito 

mais eficientes: “A própria necessidade de liberdade é funcionalizada e reproduzida pelo 

comércio (...) Por isso, a integração do tempo livre é alcançada sem maiores dificuldades; as 

pessoas não percebem o quanto não são livres lá onde mais livres se sentem” (ADORNO, 1995, 

p.74).  

Marx também já nos alertara para a relação entre o tempo livre do trabalhador e sua 

capacidade de elaboração das condições de vida a que está submetido:  

Um povo, para se cultivar [de forma] espiritualmente mais livre, não pode permanecer 

na escravidão de suas necessidades corpóreas, não pode continuar a ser servo do 

corpo. Acima de tudo, tem de lhe restar tempo para poder também criar 

espiritualmente e fruir espiritualmente (MARX, 2004, p.31-32). 

Ao tratarmos das questões relativas à criação, espiritualidade e fruição, levantadas por 

Marx na citação anterior, se faz necessário pensar a questão da subjetividade para a 

transformação da realidade. Para isso, é fundamental considerarmos o desenvolvimento 

humano. Nesse sentido, as identificações são fundamentais para a elaboração da identidade dos 

sujeitos, que são dinâmicos e estão em constante transformação (FREUD, 2011). Esta é uma 

questão que está diretamente relacionada com a aprendizagem. Tanto nos meios formais de 

educação (a sala de aula), como nos informais, através, sobretudo, dos valores culturais em que 

se estamos diariamente inseridos.  
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E nesse sentido é que podemos afirmar que a Educação e a Indústria Cultural exercem 

papeis importantes em nossa análise. Esta, uma vez que se refere às relações de dominação e 

poder que o sistema aplica sobre os indivíduos, em diferentes contextos sociais por meio da 

cultura. Aquela, porque guarda em si o potencial de desenvolvimento da consciência crítica 

pela formação da subjetividade, podendo resultar em autonomia e emancipação.  

Falemos então sobre a subjetividade.  

 

2.2 Sobre a Subjetividade 

 

Após analisarmos as condições materiais da vida em sociedade, se faz necessário 

realizarmos a volta para o sujeito por meio das contribuições da psicanálise, uma vez que esta 

é a teoria que mais se propõe a desmistificar a ideia de subjetividade, à medida que somos 

atravessados não somente por aspectos sociais e culturais, mas por necessidades e conteúdos 

que estão no nível do inconsciente. Adorno apresenta a psicologia como importante para 

entender o sujeito e as subjetividades no contexto social. Por isso: voltar para o sujeito para 

compreender a sociedade, e assim, voltar-se novamente para a sociedade, a partir das 

subjetividades, em uma relação dialética que foge de subjetivismos (ADORNO, 1995) 

Consideramos pertinente trazer este tópico para a nossa discussão, uma vez que nosso 

objeto de estudo, o Big Brother Brasil, ilustra um fenômeno social de cultura de massa que 

representa a formação deste sujeito contemporâneo em nossa sociedade, seu comportamento 

padronizado, modelado, agressivo e infantilizado que passa, necessariamente, por questões de 

origens psicológicas e emocionais.   

Quando pensamos a relação da subjetividade com a transformação da realidade, é 

importante considerarmos o desenvolvimento humano. Nesse sentido, as identificações são 

fundamentais para a elaboração da identidade dos sujeitos, que são dinâmicos e estão em 

constante transformação. Esta é uma questão que está diretamente relacionada com a 

aprendizagem. Tanto nos meios formais de educação (a sala de aula), como nos informais, 

através, sobretudo, dos valores culturais em que se estamos diariamente inseridos. 

A psicanálise nos revela que a contradição está na gênese da condição humana. Somos 

seres da ambivalência, regidos por um conflito interno constante. Para Freud (1973), há uma 
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racionalidade constituída por aquilo que é real e pelo que não é real, como exemplo, a 

imaginação. De acordo com o autor, a razão é constituída por pensamento, memória e fantasia. 

E todos esses aspectos devem ser levados em conta ao tecer uma análise do comportamento dos 

sujeitos quando inseridos em uma coletividade.  

A definição de ‘sujeito’ é concebida socialmente e mesmo o que é definido 

socialmente precisa ser referendado, legitimado. Dependendo do contexto, esta definição pode 

mudar no tempo e no espaço. No entanto, aqui, tratamos da concepção de sujeito tendo como 

referencial os seres ocidentais, nos séculos XX e XXI, que são submetidos a um bombardeio 

cotidiano de valores e produtos da Indústria Cultural através de meios de comunicação de 

massa.  

Neste contexto, não há como o indivíduo crescer socialmente sem reelaborar e 

redimensionar a sua energia libidinal para o social. Para compreendermos melhor esta energia, 

e seu processo dinâmico, vamos à definição do próprio Freud sobre ‘libido’: 

“Libido” é uma expressão proveniente da teoria da afetividade. Assim denominamos 

a energia, tomada como grandeza quantitativa – embora atualmente não mensurável -

, desses instintos relacionados com tudo aquilo que pode ser abrangido pela palavra 

“amor”. O que constitui o âmago do que chamamos amor é, naturalmente, o que em 

geral se designa como amor e é cantado pelos poetas, o amor entre os sexos para fins 

de união sexual.  Mas não separamos disso o que partilha igualmente o nome de amor, 

de um lado o amor a si mesmo, do outro o amor aos pais e aos filhos, a amizade e o 

amor aos seres humanos em geral, e também a dedicação a objetos concretos e a ideias 

abstratas (FREUD, 2011, p. 43). 

Como a libido pode ser compreendida enquanto essa energia de desejo, necessidade e 

afeto direcionados para algo ou alguém, podemos entender a ‘sublimação’ como a canalização 

dessa energia libidinal autocentrada para atividades socialmente aceitas, numa espécie de 

repressão dos instintos primários de satisfação irracional dos desejos, de agressividade e de um 

narcisismo primário infantil, conforme define Freud no texto “Introdução ao Narcisismo” 

(1973).Nesse processo deve haver uma reflexão, uma elaboração dos fatos, dos instintos e do 

ego, uma tensão entre sujeito e objeto, para, então, encontrar um ponto de equilíbrio entre a 

sociabilidade e a autossatisfação imediata - entre o que Freud (2010) chama de ‘Princípio de 

Prazer’ (satisfação direta de desejos e instintos, o contrário de uma felicidade construída e 

elaborada) e ‘Princípio de Realidade’ (tudo o que, aparentemente, nos impede de sermos felizes, 

a felicidade socialmente aceita, a busca por sobreviver aos sofrimentos do mundo). Encontrar 

este equilíbrio, que podemos nomear de consciência, é, precisamente, o drama cotidiano do 

homem, que, segundo o autor, só termina quando ele morre (FREUD, 2010) 
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No cerne desta busca se encontram a educação e a formação cultural que, quando 

direcionadas para o (verdadeiro) esclarecimento e a emancipação do pensamento, farão com 

que elaboremos a realidade a partir de nossas experiências num sentido formativo e criativo, 

que nos permita, no lugar da adaptação e do adestramento, desenvolver a autonomia.   

Freud explicita a relação direta entre a nossa consciência e o sentimento de culpa, que 

são componentes fundamentais da sociedade contemporânea e, muitas vezes, tão necessários à 

sua manutenção. De acordo com ele, “o preço do progresso cultural é a perda da felicidade pelo 

acréscimo do sentimento de culpa” (2010, p.68).  

O autor explica que a cultura exerce um papel importante na anulação da emancipação 

dos sujeitos e se vale da autoridade, do medo, da angústia, da consciência moral e da culpa para 

eliminar a agressividade que a defronta e torná-los inofensivos. A consciência moral gerada 

neste processo pode ser definida como: “a expressão imediata do medo à autoridade externa, o 

reconhecimento da tensão entre o Eu e esta última, o derivado direto do conflito entre a 

necessidade do amor dela e o ímpeto de satisfação instintual” (ibidem, p.70). Ou seja, estamos 

o tempo todo submetidos a descompassos entre os nossos desejos e as exigências da cultura 

vigente. 

Se não há tensão entre adaptação e transgressão, o resultado é a autodestruição pela 

não reflexão e não elaboração entre possibilidades da realidade e necessidades. No entanto, 

tanto a educação (ao propagar e legitimar a ideologia de dominação), quanto a cultura (ao 

oferecer repetida e incessantemente as mesmas mercadorias) nos impedem de romper com esse 

processo.  

Assim, de acordo com Zanolla (2014), a tensão e a dialética são fundamentais para a 

elaboração da consciência. Quando há conciliação entre o sujeito e o objeto para o qual está 

voltada a nossa energia libidinal, experimentamos o comodismo, a adesão cega, o 

apaixonamento, o conformismo, a adaptação, que são absolutamente nocivos e estão a serviço 

da dominação, da alienação e da coisificação humana.   

Desse modo, podemos afirmar que sempre há algum tipo de renúncia para que se dê o 

processo de socialização dos sujeitos: é preciso reprimir os sentidos primários para viver em 

sociedade. No entanto, há uma grande diferença entre renúncia de instintos primários (como a 

agressividade), e a repressão ou a coisificação sem elaboração. Para conseguirmos suportar tal 

renúncia, é preciso que haja uma recompensa que, muitas vezes, é econômica. Por isso, Freud 
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(2011) questiona como os oprimidos conseguem suportar este processo de socialização, já que 

são privados, inclusive, das recompensas econômicas. De acordo com o autor, na renúncia, há 

elaboração; na repressão, há dominação.  

Em uma sociedade em que a barbárie está instaurada e em que o desenvolvimento 

tecnológico levou à desumanização do homem, a condição para se tornar sujeito é, muitas 

vezes, por meio da adaptação às circunstâncias impostas e da objetificação. A própria mediação 

leva à objetificação da relação sujeito e objeto (ADORNO, 1995), a partir da cultura. Nosso 

período histórico aponta para uma nova configuração da subjetividade, uma vez que a 

dominação do capital migrou para dentro dos trabalhadores e a Indústria Cultural adquire um 

caráter de falsa consciência, direcionando para onde quiser a energia libidinal dos sujeitos, por 

meio dessas constantes mediações e da interferência nos processos de formação.  

Nesse sentido, conforme afirma Zanolla (2014), as relações de dominação e poder 

passam por uma espécie de ocultamento da barbárie. E quando nos propomos a estudar cultura, 

formação e educação, a psicologia social, como área do conhecimento, contribui com a 

discussão ao apresentar uma perspectiva dialética do todo, e vai buscar investigar que sujeito 

desumanizado é esse, ou melhor, por que nos rendemos tão facilmente à barbárie?  

Vamos tratar dessa condição humana partindo do estudo do comportamento de seres 

individuais, quando inseridos em organizações sociais numerosas e complexas (para sermos 

capazes de compreender o comportamento dos espectadores de reality shows no Brasil), tendo 

como referencial teórico a obra freudiana “Psicologia das Massas e Análise do Eu” (2011). A 

análise parte não de indivíduos isolados, mas de como os conflitos sociais são constituídos. Em 

sua introdução, Freud nos apresenta qual é nosso objeto de investigação: 

Quando se fala de psicologia social ou de massas, existe o hábito de abstrair certas 

relações, e isolar como objeto de investigação a influência que um grande número de 

pessoas exerce simultaneamente sobre o indivíduo, pessoas às quais ele se acha ligado 

de algum modo, mas em muitos aspectos elas lhe podem ser estranhas. Portanto, a 

psicologia de massas trata o ser individual como membro de uma tribo, um povo, uma 

casta, uma classe, uma instituição, ou como parte de uma aglomeração que se organiza 

como massa em determinado momento, para um certo fim (ibidem, p. 15). 

Freud, se baseando também nos estudos de outros pensadores, como Le Bon (1912) e 

McDougall (1920), nos aponta que, inserido na massa, o indivíduo manifesta um instinto social 

distinto e comportamentos que diferem dos seus próprios, quando este se encontra isolado. Ou 

seja, ao passar a fazer parte de uma massa, ele se alinha à multidão que, por sua vez, adquire 

características de uma grande ‘massa psicológica’ ou ‘alma coletiva’.  
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Certas ideias, certos sentimentos aparecem ou se transformam em atos apenas nos 

indivíduos em massa. A massa psicológica é um ser provisório, composto de 

elementos heterogêneos que por um instante se soldaram, exatamente como as células 

de um organismo formam, com a sua reunião, um ser novo que manifesta 

características bem diferentes daquelas possuídas por cada uma das células (FREUD, 

2011, p.18). 

Desse modo, os indivíduos anulam sua heterogeneidade, suas particularidades, para se 

nivelarem ao caráter mediano e homogêneo da massa, para se padronizarem e serem aceitos. 

Freud, citando Le Bon (1912), nos aponta três razões para tal fato: o esvaecer da consciência e 

do sentimento de responsabilidade; o contágio mental; e a sugestionabilidade.  

A primeira razão, diz respeito à renúncia dos instintos primitivos que mencionamos no 

início deste tópico, necessária à sociabilidade. Quando estão inseridos na massa homogênea, os 

indivíduos se veem desobrigados a responder e a se responsabilizar pelos seus atos, se 

permitindo a liberar mesmo a mais obscura das ações, o mais nefasto dos comportamentos. A 

massa lhes justifica, lhes protege da exposição e lhes garante anonimato.  

Na massa o indivíduo está sujeito a condições que lhe permitem se livrar das 

repressões dos seus impulsos instintivos inconscientes. As características 

aparentemente novas, que ele então apresenta, são justamente as manifestações desse 

inconsciente, no qual se acha contido, em predisposição, tudo de mau na alma 

humana. (...) Há muito afirmamos que o cerne da chamada consciência moral consiste 

no ‘medo social’ (idem, p. 21). 

Em sua obra “O Mal Estar na Cultura” (2010) Freud aponta as bases das angústias que 

enfrentamos cotidianamente na vida em sociedade que, podemos afirmar, estão também 

diretamente ligadas com os mecanismos de funcionamento da Indústria Cultural. O autor nos 

apresenta as origens do chamado Medo Social: 

(...) o perigo só aparece quando a autoridade descobre a coisa (...) daí eles 

habitualmente se permitirem realizar o mal que lhes for agradável, se tiverem certeza 

de que a autoridade não saberá ou nada poderá fazer contra eles; seu medo é apenas o 

de serem descobertos (FREUD, 2010, p. 60). 

A segunda e a terceira razões que explicam a mudança de comportamento dos 

indivíduos quando inseridos em um coletivo estão diretamente relacionadas: o contágio social 

e a sugestionabilidade. Se referem ao efeito que os membros da massa exercem uns sobre os 

outros, à influência da massa na vida psíquica dos indivíduos, uma vez que toda emoção e ideia, 

compartilhadas no contexto de uma coletividade, são “contagiosas” ao ponto de o indivíduo 

sacrificar seu interesse pessoal em nome do interesse coletivo. “(...) tendo perdido sua 

personalidade consciente, ele obedece a todas as sugestões do operador que a fez perdê-la, e 

comete os atos mais contrários a seu caráter e a seu costume” (ibidem, p.22) 
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Trazendo esta análise para nosso objeto de pesquisa, podemos estabelecer diversas 

relações da teoria de Freud (2011) com o comportamento do público espectador do BBB. A 

primeira, e a mais evidente, é o que leva determinadas pessoas a assistirem ao programa mesmo 

sem ter interesse ou gosto por ele, apenas porque ‘todo mundo está assistindo’, ou porque ‘está 

na moda’. Podemos citar ainda as brigas e ofensas direcionadas a determinados participantes 

do programa e a seus respectivos seguidores, por parte de grupos de espectadores que se 

enfrentam com considerável agressividade, sobretudo nas redes sociais. E, por fim, o próprio 

gasto de energia libidinal e emocional (nessas discussões por seus ídolos), de tempo 

(considerável diante da TV e em sites especializados, ao longo de meses de exibição do 

programa) e de dinheiro - ao fazer assinatura de canais exclusivos, que exibem 24h por dia o 

que acontece dentro da casa onde estão os participantes, os chamados canais de pay-per-view, 

ou mesmo o custo com ligações telefônicas para participar da votação de quem fica ou sai do 

programa, assim, o BBB se consolida como uma potente estrutura de vendas e lucratividade.  

Freud (2011) compara, a partir de Le Bom, a massa acrítica aos povos primitivos e às 

crianças, no sentido de que nela prevalecem justamente os instintos mais básicos do Princípio 

de Prazer, sem nenhuma elaboração ou capacidade de um pensamento mais complexo. A 

inteligência é nivelada por baixo, e, ao se tornar um ser instintivo ou primitivo, o indivíduo se 

converte em bárbaro e “desce vários degraus na escala da civilização” (2011, p.24) O autor 

apresenta, portanto, as principais características da massa: 

A massa é impulsiva, volúvel e excitável. É guiada quase exclusivamente pelo 

inconsciente. Os impulsos a que obedece podem ser, conforme as circunstâncias, 

nobres ou cruéis, heroicos ou covardes, mas, de todo modo, são tão imperiosos que 

nenhum interesse pessoal, nem mesmo o da autopreservação, se faz valer. Nada nela 

é premeditado. Embora deseje coisas apaixonadamente, nunca o faz por muito tempo, 

é incapaz de uma vontade persistente. Não tolera qualquer demora entre o seu desejo 

e a realização dele. Tem o sentimento da onipotência; a noção do impossível 

desaparece para o indivíduo na massa (FREUD, 2011, p. 25). 

Freud (2011) nos apresenta que, enquanto a capacidade intelectual da massa está bem 

abaixo daquela do indivíduo, sua conduta ética tanto pode ultrapassar esse nível, como descer 

bem abaixo. Nesse contexto, a carga afetiva/instintual dos indivíduos se eleva e surge a então 

respeitada figura do líder, que adquire importância pelo próprio fanatismo na ideologia que ele 

mesmo propaga. “Ele próprio tem de estar fascinado por uma forte crença (numa ideia), para 

despertar crença na massa; ele tem de possuir uma vontade forte, imponente, que a massa sem 

vontade vai aceitar” (ibidem, p.30). 
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Assim, voltando à questão da libido, podemos afirmar que a energia libidinal dos 

indivíduos da massa pode ser, inclusive, direcionada ao líder, e/ou aos outros membros da 

massa, uma vez que a sua influência induz neles o afeto. A partir deste afeto, surge o conceito 

de identificação. O sujeito se identifica com o objeto para o qual verte a sua libido e toma-o por 

modelo a ser seguido e/ou imitado. De acordo com Freud, a psicanálise conhece a identificação 

como a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva a uma outra pessoa (FREUD, 2011, 

p.60).  

Este conceito de identificação é muito caro ao nosso estudo, quando analisamos o 

público espectador dos programas de reality shows que se identificam prontamente com seus 

ídolos na tela da TV (sobretudo por terem saído do anonimato para a fama) e almejam um dia 

participar do programa e seguirem seus exemplos, seus modelos, alcançando também, sucesso 

e prestígio.  

(...) as relações de amor (ou, expresso de modo mais neutro, os laços de sentimento) 

constituem também a essência da alma coletiva. (...) Primeiro, que evidentemente a 

massa se mantém unida graças a algum poder. Mas a que poder deveríamos atribuir 

este feito senão a Eros, que mantém unido tudo o que há no mundo? Segundo, que 

temos a impressão, se o indivíduo abandona sua peculiaridade na massa e permite que 

os outros o sugestionem, que ele o faz porque existe nele uma necessidade de estar de 

acordo e não em oposição a eles, talvez, então, ‘por amor a eles’ (FREUD, 2011, p. 

45). 

Nesse contexto, o autor nos apresenta o exemplo de duas instituições com a presença 

de líderes, mantidas por laços afetivos, no entanto artificiais: a igreja e o exército. Estas são 

massas consideradas artificiais porque sua estrutura é frágil, suscetível a dissoluções, quando, 

porventura, a figura e a credibilidade do líder for ameaçada, ou mesmo, quando o seu amor for 

posto à prova.  

Igreja e exército são massas artificiais, isto é, uma certa coação externa é empregada 

para evitar sua dissolução e impedir mudanças na sua estrutura. Normalmente não se 

pergunta a alguém, ou não lhe é dada a escolha, se deseja ou não ingressar numa massa 

desse tipo; a tentativa de desligamento é desestimulada ou severamente punida, ou 

está sujeita a condições bem determinadas (ibidem, p. 46-47). 

Parece-nos, então, pertinente levantar um questionamento: não seria também a 

Indústria Cultural produtora de uma espécie de massa artificial que se mantém por coação, 

visando impedir mudanças em sua estrutura? De fato, podemos afirmar que o mecanismo de 

atuação da Indústria Cultural é sutil, e se especializa em manipular, contando com a 

publicidade. 
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Freud afirma que o sentimento de culpa produzido pela cultura permanece 

inconsciente ou vem à luz como um mal-estar, uma insatisfação para a qual se busca outras 

motivações (2010, p. 69). Podemos constatar que a busca para amenizar essa angústia e 

insatisfação ocorre, muitas vezes, por meio da distração simples, do entretenimento, da diversão 

e do lazer oferecidos pelos produtos da Indústria Cultural. 

Não obstante, existe a associação do alívio da angústia com o consumismo, com a 

busca pela satisfação ou compensação por meio da ingestão de bebidas alcoólicas e/ou de 

determinados alimentos calóricos, gordurosos e doces, de práticas sexuais ou mesmo vícios em 

drogas ou cigarro (FREUD, 2010). 

Partindo da própria psicanálise, Adorno (1995) chama atenção para o fato de que 

idealismo e materialismo, sujeito e objeto, universal e particular se inter-relacionam. Afinal, 

“as relações sociais não afetam somente as condições da produção econômica e material, mas 

também interagem no plano da subjetividade, onde originam relações de dominação” (MAAR, 

1995, p.19). A volta para o sujeito ilustra a intenção de refletir sobre as próprias dificuldades e 

limitações desse sujeito de transformação da realidade material. Não se trata de deixar de 

participar da sociedade e das condições materiais que a compõem, mas de participar de maneira 

elaborada, consciente e crítica. Apenas por meio da tensão crítica entre universal e particular, 

nos emanciparemos da alienação imposta.  

Aqui, os conceitos Kantianos de autonomia e maioridade são fundamentais, uma vez 

que a autorresponsabilidade e a autocrítica são os caminhos para a transformação de qualquer 

realidade, ainda que nos ‘micro-grupos’ 26. 

Adorno chama a atenção para a importância da relação entre objetividade e 

subjetividade, sobretudo no sentido de orientar o pensamento à resistência à dominação. A 

esperança das possibilidades e impossibilidades futuras reside justamente na denúncia da 

contradição, e a consciência crítica do momento presente é fundamental para adquirirmos a 

capacidade de dar o salto qualitativo em direção à emancipação do pensamento.  

Tanto a extrema adaptação como a extrema transgressão são patológicas e alienantes. 

Por isso, a Teoria Crítica e a Psicanálise trazem a necessidade de administração entre 

 
26 KANT, I. Resposta à pergunta: Que é o Iluminismo?. In: A paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 

70, 2016. 
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autodestruição e autopreservação. Lembrando que nunca haverá um desequilíbrio perfeito, 

ideal, pois a ambivalência é inerente à condição do indivíduo, em Freud (2011), e para que haja 

a sublimação, é necessário primeiro haver a elaboração, ou seja, reflexão, conflito e tensão 

dialética.  

Como já tratamos da materialidade e da subjetividade, condições inerentes ao nosso 

objeto de estudo, levando em consideração que a estrutura social e as questões psíquicas 

relativas aos indivíduos se interconectam na realidade em que vivemos, partimos agora para as 

questões da visibilidade. Em uma sociedade contemporânea pautada pelas novas tecnologias da 

informação e pela acessibilidade a aparelhos de comunicação que permitem larga produção e 

publicação de conteúdo audiovisual, estudar sobre os impactos da visibilidade se faz necessário, 

sobretudo para entender o poder de alcance de um programa como o BBB. 

 

2.3 Sobre a Visibilidade 

 

Impossível falar de reality shows sem discutir a questão da visibilidade na sociedade 

contemporânea. Faz-se necessário analisar os fatores que geram nos indivíduos, hoje, tanta 

necessidade de exposição (a ponto de se submeterem com louvor a terem seus cotidianos, suas 

relações, seus conflitos e mesmo sua intimidade sexual e sua higiene pessoal filmada e 

transmitida em tempo real pro mundo todo), além da necessidade de atualização constante sobre 

a vida alheia - ainda que isso ultrapasse os limites entre o público e o particular, e invada (ou 

anule) os espaços e o direito de privacidade do outro. 

Diante deste cenário, portanto, nos questionamos sobre as possibilidades, na atual 

conjuntura sociocultural e econômica, de nos relacionarmos com o mundo de forma estética, 

ética e crítica, uma vez que o modelo tradicional de trabalho e de vida em sociedade, alicerçado 

e legitimado pela formação e pela cultura materialista refletida na Indústria Cultural tem 

alienado e adoecido os indivíduos, desconectando-os de si mesmos: 

Os padrões teriam resultado originariamente das necessidades dos consumidores: eis 

por que são aceitos sem resistência. De fato, o que o explica é o círculo da 

manipulação da necessidade retroativa, no qual a unidade do sistema se torna cada 

vez mais coesa. O que não se diz é que o terreno no qual a técnica conquista seu poder 

sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes exercem sobre a 

sociedade. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria dominação. Ela 

é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesma (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985, p.114).  
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Aubert e Haroche (2013), realizando um diagnóstico das relações humanas mediadas 

pelos padrões culturais contemporâneos, nos apresentam um dos sintomas desta sociedade 

adoecida: a invisibilidade proibida que, de acordo com as autoras, revela de forma indireta, mas 

intensa por esgotamento, sob pressão constante, um empobrecimento do espaço mental do 

sujeito.  

As autoras realizam uma análise histórica do surgimento desta injunção da 

visibilidade: no século XIX, nas sociedades ocidentais, era preciso ocultar a intimidade, algo 

tido como secreto e valioso. A partir da década de 1960, se intensificou a exigência da 

visibilidade, com um processo de inversão de valores sociais, que aumentou consideravelmente 

na década de 1990 com o desenvolvimento das mídias e das tecnologias de comunicação. Hoje, 

afirmam, há uma exigência de midiatização permanente, não apenas para os indivíduos, como 

para as organizações sociais públicas e privadas, as empresas, os negócios. “Em nossa 

sociedade, o invisível tende a significar o insignificante, e, mais, o inexistente. (...) as 

tecnologias onipresentes exigem uma produção contínua e ilimitada de si mesmo” (AUBERT 

e HAROCHE, 2013, p. 13). 

Deste modo, a busca incessante pela exposição da imagem de si mesmo vem ao 

encontro da necessidade de o indivíduo ser reconhecido e legitimado. Este processo que 

confunde e mistura a visibilidade com a existência causa efeitos graves nos seres humanos, 

como a angústia e o medo de inexistir, a ansiedade pela constante produção de novas formas de 

exposição, a necessidade de aprovação do outro, bem como a redução do eu interior a 

aparências.  

De maneira geral, essa injunção da visibilidade parece remeter não mais ao que o 

indivíduo faz – a suas práticas, a suas competências, a seus atos -, o que pressuporia 

a existência de uma esfera do íntimo protegida do olhar do outro, mas ao que ele 

mostra de si. Ela reduziria assim o indivíduo às aparências. Além disso, ela parece o 

tempo todo entravar a possibilidade do pensamento crítico, confinando o 

desenvolvimento dos mecanismos na superfície, induzindo a um achatamento da 

experiência, a uma espacialização do imaginário, do modo de existência, a um 

empobrecimento do espaço interior de cada um de nós (AUBERT e HAROCHE, 

2013, p. 14)  

A citação acima nos alerta para a superficialidade do conteúdo que exibimos de nós 

mesmos, muitas vezes vazio de essência e significado. É o que se questiona a respeito, por 

exemplo, das imagens cotidianas que as pessoas divulgam de suas vidas na rede social de 

fotografias, o Instagram. Muitos criam e simulam vidas perfeitas, divertidas, movimentadas 

para parecerem mais interessantes aos olhos dos outros, do que realmente são. A vida ordinária 
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perde o glamour. Como consequência disso, se tudo o que fazemos se resume a uma imagem 

com legenda (de preferência, pouco texto), publicada em uma rede social de grande fluxo, 

perde-se a importância de que estas práticas cotidianas ou este conteúdo sejam profundos, ou, 

no mínimo, reais. Isso se dá tanto na vida, como nos reality shows, que, com frequência, têm 

sua veracidade questionada.  

  Assim, este contexto permite (e exige) que se desenvolvam novos modos de vida, de 

pensamento, novas formas de trabalho, de relacionamento, novas profissões, como os chamados 

coaches de imagem e de carreira, os influenciadores digitais, os aplicativos de relacionamento, 

etc. Este é um ambiente social que claramente valoriza a exposição (digital) dos sujeitos, muito 

propício para o surgimento de programas de entretenimento que prometem mostrar a vida 

real.de desconhecidos.   

Essa condição, em uma sociedade que é pautada pela cultura imagética em excesso e 

pela autoexposição (principalmente por meio dos smartphones com seus aplicativos de redes 

sociais) “proíbe” os indivíduos de se recolherem mesmo em seus espaços e momentos privados 

e faz com que seja um imperativo para o reconhecimento e a aceitação social que se esteja 

sempre visível e público. Exemplos disso são mudanças em relação ao resguardo após o parto 

de um filho, o luto pelo falecimento de um ente querido, ou a intimidade de um casal em seu 

dia a dia: nem esses podem passar despercebidos pelas “tiranias da visibilidade”: 

Concomitante a uma percepção do mundo de signos e de categorias específicas, essa 

separação entre uma interioridade própria do sujeito e uma exterioridade constituída 

pelos outros tende, a partir de agora, a se apagar para dar lugar à sensação induzida 

por um ritmo que se tornou ininteligível no movimento ( HAROCHE, 2013, p.89).  

Assim, se não há separação entre a interioridade própria do sujeito e o que é constituído 

a partir do olhar do outro, não existe o tempo de pausa necessário à elaboração da subjetividade. 

Dessa forma, instaura-se a crise de um indivíduo que não consegue conceber a si próprio sem 

ser notado externamente. 

O cogito cartesiano “penso, logo existo” parece ter sido substituído por um novo 

cogito: “Vejo, sou visto, logo existo”. Segundo Joel Birman, deslocaríamo-nos então 

de um código da existência fundado na ideia de reconhecimento como valor essencial, 

para um outro código articulado em torno dos registros da presença e da visibilidade 

como fatores fundamentais. Mas esse deslocamento seria também o do registro do 

discurso para o da imagem, do registro do simbólico para o do imaginário e do registro 

do sujeito para o do eu. (AUBERT e HAROCHE, 2013, p. 15-16) 

Sobre isto, Birman (2013) nos afirma que se antes o código era centrando no valor do 

reconhecimento, ou seja, se éramos reconhecidos do ponto do vista simbólico, pelas obras que 
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efetivamente realizávamos e produzíamos, logo, não era possível haver sujeito sem obra; hoje, 

esta condição mudou. Ao contrário, “na contemporaneidade, é a posição do ser visto e a 

presença corporal concreta diante do outro que condicionam a experiência da certeza de existir” 

(BIRMAN, 2013, p. 49) 

Trazendo esta afirmação para a análise do nosso objeto de estudo, torna-se claro que 

em um reality show ou mesmo na maioria dos programas de entretenimento que nos são 

ofertados hoje, para ser famoso/celebridade/reconhecido, não é necessário que se realize uma 

obra, um feito, que se destaque pela sua produção, mas apenas que sua figura seja exibida e 

vista. Isso comprova a futilidade e ausência de conteúdo crítico e formativo destes programas 

que se baseiam no mais raso e superficial que os seres humanos têm a oferecer: sua imagem. E 

mesmo a seleção da imagem ou da pessoa que será exibida acontece sem critérios pré-

estabelecidos, muitas vezes (principalmente em se tratando da publicidade), basta que se 

compre um lugar de exposição:  

As individualidades compram então o espaço e o tempo midiáticos para exibir sua 

presença, a fim de poderem ser vistas sem precisar, em contrapartida, produzir uma 

obra qualquer para mostrar ao público, para não serem esquecidas pelos outros 

(BIRMAN, 2013, p. 49).  

Esta condição nos trouxe um objeto simbólico, que se mostra como ícone da injunção 

da visibilidade: a tela, seja ela do celular, da TV, do computador... Michel (2013), em seu texto 

“Uma sociedade nas telas” afirma que vivemos em uma sociedade que parece estar embriagada 

de um imaginário visual, “Ela se olha avidamente no espetáculo que apresenta a si mesma, é 

uma sociedade que coloca o mundo nas telas, toma a tela pelo mundo e toma a si mesma pelo 

que ela colocou na tela” (MICHEL, 2013, p. 33). Isso explica o fetiche que o público espectador 

do BBB tem de se tornar participante do programa e de ser exibido nas telas do país inteiro. 

O problema que se apresenta é que esta tela, dotada de onipresença, nos fornece a todo 

momento, não apenas as imagens alheias, mas também “um imaginário de ubiquidade, de 

violência e de sexo que alimenta as pulsões e as fantasias mais arcaicas” (MICHEL, 2013, p.34). 

Daí temos a propagação da barbárie, sobre a qual se volta esta pesquisa. Esta barbárie atua tanto 

num contexto ideológico, quanto comercial, buscando fixar a atenção e impressionar a todo 

momento.   

O ritmo e o movimento constante das imagens, definido por Haroche (2008) como 

“fluxo sensorial contínuo”, apropriando-se do conceito de Richard Sennett, ou seja, a 
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necessidade obsessiva de sensações o tempo todo, causa nos sujeitos contemporâneos uma 

hipersensibilidade: são tantos estímulos sensoriais simultaneamente e tão efêmeros e 

superficiais, que logo são esquecidos, fazendo com que os indivíduos fiquem ‘encapsulados’ 

em seus próprios sentidos e não sejam mais capazes de nenhuma sensação mais profunda, 

reflexiva ou mesmo da elaboração do pensamento crítico e da memória sensitiva.  

Da mesma forma, os participantes e acontecimentos de cada edição do Big Brother 

Brasil são efêmeros e superficiais: elevados com muita rapidez ao patamar de sucesso, logo 

caem no esquecimento (à exceção de um ou outro que consegue perpetuar sua permanência no 

hall das celebridades), sobretudo os que são eliminados do programa logo no início da 

temporada. Assim, o público, submetido ao grande fluxo sensorial de substituição de 

personagens e acontecimentos a cada edição, se vê incapaz de usufruir de uma memória 

sensitiva ou de assistir, de maneira crítica, a todo esse movimento. Adorno e Horkheimer (1985) 

denunciam a velocidade dos produtos audiovisuais da Indústria Cultural que nos tornam 

prisioneiros deste fluxo: 

Os próprios produtos – e entre eles em primeiro lugar o mais característico, o filme 

sonoro – paralisam essas capacidades em virtude de sua própria constituição objetiva. 

São feitos de tal forma que sua apreensão adequada exige, é verdade, presteza, dom 

de observação, conhecimentos específicos, mas também de tal sorte que proíbem a 

atividade intelectual do espectador, se ele não quiser perder os fatos que desfilam 

velozmente diante de seus olhos (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p.104-105). 

Aqui temos um paradoxo: ao mesmo tempo em que as existências são validadas pelo 

olhar (e aprovação) constante do outro, uma vez presas dentro de seus próprios fluxos 

sensoriais, as pessoas se isolam umas das outras, e passam a viver uma solidão dentro da 

visibilidade.  

Haroche (2013) indica Rousseau como um dos primeiros pensadores a se mostrar 

particularmente atento à necessidade de ser olhado, mas, “enquanto a visibilidade em Rousseau 

assegurava o reconhecimento pelo outro, a visibilidade, que hoje se dá por meio de suportes 

diferentes, multiplicadores, instantâneos e efêmeros, teria apagado o outro?” (2013, p.90) 

A autora também atenta para o fato de que hoje, a evolução do mercado já não diz 

respeito apenas à força de trabalho, como estabelecera Marx, “mas se estende à maioria dos 

indivíduos sob a forma da injunção comercial, da autoexibição, levando a uma inscrição do 

indivíduo psíquico nos mecanismos da mercantilização” (2013, p. 95). 
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Trazendo essas reflexões para a contemporaneidade e reafirmando essa ideia, Haroche 

(2013, p.105) denuncia, ainda, que “em nossos dias, só a aparência visível estaria no centro da 

construção da identidade do sujeito”. De acordo com a autora, a obrigação de visibilidade e a 

imagem de si contínua conduzem à deslegitimação, levando à supressão da reflexão, da 

contemplação e do direito de se calar, podendo então aparecer como uma das formas derradeiras 

de controle, de destituição e privação de si.  

Tais circunstâncias podem levar à angústia do sujeito, que, no entanto, ao invés de 

elaborar esta angústia através da experiência, passa a buscar na própria visibilidade, a solução 

para seus problemas:  

Ser visto, em compensação, faz parte da terapia para o ator de seu próprio drama. O 

divã é público e midiático. Estamos na era da terapia do espetáculo. O reality show 

permite expor em público os problemas pessoais. A pessoa se trata tornando-se 

estrela, oferecendo-se às câmeras (MICHEL, 2013, p. 38). 

Isso se dá não apenas no contexto dos participantes de um reality show que 

espetacularizam suas dificuldades e dores no programa, como também a partir das exposições 

da intimidade que as pessoas comuns realizam nas redes sociais. 

Levando em consideração as teorias apresentadas acerca da questão da visibilidade, é 

possível elaborar uma reflexão sobre os indivíduos que se submetem à participação em 

programas de reality shows, e tantos outros que sonham, almejam e determinam como objetivo 

de vida alcançar a respectiva participação. Podemos afirmar que há, neste caso, fortemente 

presente, uma necessidade de reconhecimento e prestígio dentro dos moldes capitalistas da 

sociedade de consumo. A referência de sucesso é a pessoa mais visível, a mais exposta, a mais 

comentada e imitada, consequentemente, a mais famosa e rica e que alcançou este patamar com 

o menor esforço. Sucesso, dinheiro e visibilidade estão no topo da cadeia dos valores burgueses 

disseminados na sociedade materialista pelos mecanismos de formação cultural.  

Para buscar algum equilíbrio entre essas questões problemáticas da 

contemporaneidade, seria então necessário que se estabelecesse um retorno a pontos clássicos 

do pensamento humano, já mencionados, como a busca pelo pensamento emancipado, o 

combate à barbárie, principalmente pelo viés da educação e formação humana, conforme nos 

alerta Adorno (1995). É o que faremos no próximo capítulo. 
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Capítulo III. BBB e a Barbárie: a relação entre Cultura, Educação, 

(de)Formação e Emancipação dos indivíduos  

 

 

A partir do que elaboramos nos capítulos anteriores, a respeito do contexto sócio 

histórico no qual nos inserimos, e com o objetivo de aprofundarmos a discussão sobre a relação 

entre cultura, educação e (de)formação dos indivíduos, vamos nos referenciar em uma definição 

de cultura como aspectos da socialização humana num contexto de produção, compreendendo 

que a cultura de um povo em um determinado tempo e espaço é um efeito decorrente de sua 

relação produtiva (VIEIRA PINTO, 1979). 

Assim, relacionamos a cultura na sociedade brasileira contemporânea com os 

conceitos de Indústria Cultural da Escola de Frankfurt, onde a arte, inserida no contexto 

capitalista moderno, se caracteriza como trabalho; onde ocorre a integração deliberada dos 

indivíduos como consumidores de bens e produtos culturais impregnados de ideologias; onde 

o que se produz culturalmente em grande escala é padronizado, adaptado e determina o 

consumo do cidadão em seu tempo livre, constituindo um sistema.  

Adorno (1994) afirma que a Indústria Cultural inegavelmente especula sobre o estado 

de consciência e inconsciência de milhões de pessoas às quais ela se dirige, assim:  

A cultura que, de acordo com seu próprio sentido, não somente obedecia aos homens, 

mas também sempre protestava contra a condição esclerosada na qual eles viviam, e 

nisso lhes fazia honra; essa cultura, por sua assimilação total aos homens, torna-se 

integrada a essa condição esclerosada; assim, ela avilta os homens ainda uma vez 

(ADORNO, 1994, p.93). 

Para o autor, em sua obra “Sociologia” (1994), onde publicou um  segundo texto sobre 

Indústria Cultural, não se trata, no entanto, de uma cultura de massas, uma vez que as massas 

não são um fator primeiro, mas um elemento secundário, acessório da maquinaria, pois “o 

consumidor não é rei, como a indústria cultural gostaria de fazer crer, ele não é o sujeito desta 

indústria, mas seu objeto” (ADORNO, 1994, p.93). 

Nesse sentido, Adorno (1994) abandona o conceito de “cultura de massa”, justamente 

porque a publicidade e a própria Indústria Cultural se apropriaram deste conceito para justificar-

se, uma vez que caracterizariam seus produtos como uma necessidade inerente às massas, um 

desejo, uma demanda a ser suprida. Ao contrário, Adorno (1994) nos apresenta a ideia da 
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necessidade de individuação, de elaboração de um sujeito que, em uma relação dialética, 

tensionando universal e particular, seja capaz de transcender essa condição de massa alienada.  

No entanto, neste contexto, a figura humana arrisca ser reduzida a um objeto dentro de 

um sistema, ou a uma simples peça de engrenagem que trabalha mecanicamente para mantê-lo 

funcionando, e diante de tudo o que se refere à nossa relação com o mundo objetivo, com a 

nossa visibilidade e com as circunstâncias que interferem em nossa subjetividade, podemos 

afirmar que duas condições acabaram se tornando inerentes ao homem contemporâneo: a 

angústia e a barbárie. 

Freud, em sua obra “O mal-estar na civilização” (2010), em algumas traduções “O 

mal-estar na cultura” alertara para o fato de que, por intermédio da cultura e da vida em 

sociedade, frequentemente experimentamos fracassos e frustrações, uma vez em que é 

impossível que não haja conflitos na civilização quando confrontamos nossas liberdades 

individuais com as liberdades sociais, ou seja, quando confrontamos o que Freud (2010) 

nomeou como “Princípios de Prazer” e os “Princípios de Realidade”. 

De acordo com o autor (2010, p.105), a civilização, em grande parte, é responsável por 

nossa desgraça, e seríamos muito mais felizes se a abandonássemos e retornássemos às 

condições primitivas. No entanto, mais adiante, ele mesmo refuta esta afirmação, quando 

defende que a civilização também nos protege e fortalece os indivíduos. Ou seja, vivemos em 

uma constante tensão, um paradoxo da vida em sociedade, e de todo modo, é preciso que 

aprendamos a sobreviver aos sofrimentos do mundo.  

Neste sentido, podemos afirmar que os processos educativos são decisivos para formar 

pessoas autônomas e emancipadas, buscando o enfrentamento à barbárie propagada pela 

Indústria Cultural em seus produtos, como os programas televisivos, em específico, os reality 

shows e o BBB, objeto deste estudo. É o desenvolvimento desta ideia que buscaremos realizar 

ao longo deste capítulo, a partir da análise do material de pesquisa levantado. Mas afinal, o que 

é barbárie? 
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3.1 A barbárie no BBB 

 

Para buscarmos uma definição de barbárie e sermos capazes de identificar como ela se 

apresenta nos produtos ofertados pela Indústria Cultural e no BBB, vamos nos basear na obra 

Educação e Emancipação (1995) de Theodor Adorno, onde o autor nos apresenta como a 

barbárie se dá na sociedade contemporânea, sobretudo nos mecanismos de formação 

educacional e cultural.  

Os teóricos da Escola de Frankfurt apresentam grande preocupação com a formação 

humanizada dos indivíduos e Adorno deixa claro que combater a barbárie tornou-se a questão 

mais urgente da educação hoje em dia (1995, p.155). No entanto, seu raciocínio parte de um 

questionamento se por meio da educação pode-se transformar algo de decisivo com relação à 

barbárie, uma vez que vivemos constantemente sob a égide de estruturas de mediação e 

(de)formação que nos domesticam para a sua propagação.  

Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na civilização do mais 

alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo 

peculiarmente disforme em relação a sua própria civilização – e não apenas por não 

terem em sua arrasadora maioria experimentado a formação nos termos 

correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas 

por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um 

impulso de destruição (ADORNO, 1995, p. 155). 

Como fica claro na citação acima e como o próprio Adorno e Horkheimer denunciaram 

na Dialética do Esclarecimento (1985), a questão da barbárie não é inversamente proporcional 

à formação educacional e acadêmica. Temos muitas pessoas, situações e acontecimentos 

históricos da mais pura barbárie que foram guiados, premeditados e executados tendo como 

base o esclarecimento racional. Assim sendo, muitas vezes o mais alto nível de esclarecimento 

se coloca justamente a serviço da barbárie.  Grosso modo, resumimos: frequentar uma boa 

escola e pertencer a uma classe social elevada não são sinônimos de esclarecimento e de 

autonomia, a exemplo de sociedades desenvolvidas que escolhem bárbaros como 

governantes.Nesse sentido, a propagação da barbárie está mais diretamente relacionada à 

(de)formação dos indivíduos na sociedade, quer seja dentro dos aparatos de educação formal 

(escolas e universidades), quer seja pelo convívio social e suas mediações, ou pela cultura. Aqui 

percebemos como os produtos culturais que são ofertados a milhões de pessoas em larga escala 

podem exercer um papel importante (por que não dizer determinante) nesse contexto, pois junto 

com sua diversão despretensiosa estão carregados de ideologias.  
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O próprio sistema educacional tradicional vigente se ocupa de formar pessoas “que 

tenham que se adaptar ao sistema dominante, ou que devam se orientar conforme valores 

objetivamente válidos e dogmaticamente impostos” (ADORNO, 1995, p.156). Assim, se torna 

claro que os perigos da barbarização se encontram tanto nos fatores subjetivos quanto objetivos, 

mas, sobretudo, nos sistemas sociais.  

No entanto, nem sempre a (de)formação para a barbárie acontece de maneira explícita 

e intencional. Muitas vezes pequenas atitudes que são cotidianamente reproduzidas, de maneira 

inconsciente acabam por provocar indiretamente a barbárie. Adorno (1995) afirma, se baseando 

em Freud, que justamente os momentos repressivos e opressivos na educação e na cultura 

produzem e reproduzem a barbárie nas pessoas submetidas a essa cultura.  

Assim, o que o autor chama de “desbarbarização” não se daria pela eliminação da 

agressão, mas pela sua sublimação, pela sua elaboração, de maneira que justamente estes 

impulsos possam conduzir a experiências produtivas. Isso se torna necessário uma vez que 

estamos todos imersos no “mal estar da civilização” de Freud e, portanto, “ninguém está 

inteiramente livre de traços de barbárie, e tudo dependerá de orientar esses traços contra o 

princípio da barbárie, em vez de permitir seu curso em direção à desgraça” (ADORNO, 1995, 

p.158). 

Deste modo, qual seria a contribuição que programas de entretenimento que submetem 

as pessoas a altos níveis de isolamento, stress e exposição, competindo de maneira animalesca 

por prêmios em dinheiro e por “sobrevivência” podem trazer à sociedade? Não seria esta uma 

forma de reproduzir os mecanismos de agressão bárbara, travestindo-os de diversão e fazendo 

a eles apologias? E não seria uma interessante forma de direcionar este impulso a algo produtivo 

se conduzíssemos esta energia libidinal e este princípio de prazer a formas de entretenimento 

de fato formativas e estéticas? 

Adorno (1995) afirma que a forma que a ameaçadora barbárie se reveste atualmente é 

a de, em nome de uma autoridade, em nome de poderes estabelecidos, praticar precisamente 

atos que anunciam, conforme sua própria configuração, a deformidade, o impulso destrutivo e 

a essência mutilada da maioria das pessoas. Em se tratando do BBB, fica claro que a autoridade 

do “Grande Irmão”, a que participantes e espectadores devem se submeter, se baseia na 

audiência e no lucro, utilizando como combustível o anúncio irônico e a sátira das mazelas 

humanas. 
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Utilizamos os termos “ironia” e “sátira” porque, como veremos logo adiante no 

material de pesquisa coletado a respeito do programa BBB, a barbárie é tratada com grande 

normalidade na televisão e nos demais meios de comunicação, sobretudo na internet, se 

transformando em elemento de piada, de brincadeira, de diversão das pessoas. 

E se tudo é tratado com tamanha normalidade pela Indústria Cultural, nossa capacidade 

de distinguir o que é ou não barbárie fica comprometida, e passamos a nos identificar com ela 

como algo normal, conforme nos revela Adorno (1995, p.159): “suspeito que a barbárie existe 

em toda parte em que há uma regressão a uma violência física primitiva, sem que haja uma 

vinculação transparente com objetivos racionais na sociedade, onde exista, portanto, a 

identificação com a erupção da violência”. Assim, se nos identificamos com a violência exibida 

nas telas da TV e chegamos a nos divertir com ela, ou ainda, se elegemos o que é exibido como 

modelo de sucesso e objeto de desejo, somos nós, na mesma medida, irracionais e bárbaros.  

Muitas vezes, não nos identificamos necessariamente com a violência (ou não 

vibramos com o BBB), mas ela simplesmente não nos mobiliza, não nos importa, ficamos 

apáticos e omissos diante dela. Assim, podemos afirmar que assistir à violência e não se 

indignar também é uma forma de barbárie e de concordância com o sistema de dominação. E é 

isso o que acontece com muitos brasileiros: anestesiados e indiferentes também estão alienados. 

Esta questão central para mim é decisiva; é a isto que me refiro com a função do 

esclarecimento, e de maneira nenhuma à conversão de todos os homens em seres 

inofensivos e passivos. Ao contrário: esta passividade inofensiva constitui ela própria, 

provavelmente, apenas uma das formas da barbárie, na medida em que está pronta 

para contemplar o horror e se omitir no momento decisivo (ADORNO, 1995, p.164). 

Um dos principais fatores destacados por Adorno como forma crônica de perpetuação 

na barbárie, que muitas vezes tem origem na formação escolar e que é a base fundamental dos 

reality shows é a competição: 

(...) a competição é um princípio no fundo contrário a uma educação humana. De 

resto, acredito também que um ensino que se realiza em formas humanas de maneira 

alguma ultima o fortalecimento do instinto de competição. Quando muito é possível 

educar desta maneira esportistas, mas não pessoas desbarbarizadas. (...) (devemos) 

desacostumar as pessoas de se darem cotoveladas. Cotoveladas constituem sem 

dúvida uma expressão da barbárie. (...) a motivação desregrada da competitividade 

encerra algo de desumano (ADORNO, 1995, p.161-162) 

Assim, trazendo a competição que já existe tão fortemente na vida em sociedade para 

dentro de um programa televisivo de entretenimento consumido no tempo livre do trabalhador, 

reforça-se a ideia de uma sociedade capitalista concorrencial e dos valores da ideologia vigente 
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que primam pela busca irrestrita do lucro, pela violência, pela eliminação do outro, pela 

discórdia, e, fundamental: pela produção e exibição obsessiva de uma imagem de si próprio que 

seja compatível com esses costumes . Não por acaso, veremos a seguir que estes termos e 

palavras estão presentes de maneira muito natural no dia a dia da veiculação do BBB, bem 

como nas notícias que são publicadas a seu respeito.  

 

3.2 A Pesquisa: O discurso da Revista Veja sobre o BBB – de 2016 a 2019 

 

Tendo compreendido melhor que a barbárie pode estar presente nos produtos culturais 

que nos são oferecidos, especialmente no BBB, e que, desta maneira, tais produtos exercem 

papel considerável no sentido de influenciar a (de)formação cultural de seus 

consumidores/espectadores, partimos para a análise do material coletado nesta pesquisa, que 

poderá contribuir com esta reflexão. 

Para a coleta do material de análise selecionamos uma fonte jornalísticas na internet: 

O site da revista Veja. Escolhemos como metodologia a Análise do Discurso (SILVA; VIEIRA, 

2002), a partir de uma perspectiva crítica, entendendo que os discursos que são proferidos em 

meios de comunicação oficiais não são ideologicamente neutros e ausentes de 

responsabilidades éticas. Identificamos na construção discursiva grandes possibilidades de 

reflexão e discussão a respeito dos valores e da ideologia que são propagados pelo programa. 

Assim, buscamos indagar quais os sentidos são construídos no discurso jornalístico a 

respeito dos acontecimentos do programa e de sua reverberação na sociedade, e questionar 

como esses sentidos e acontecimentos vêm sendo naturalizados em um contexto de propagação 

da barbárie. Dessa forma, é possível compreender como se dá a construção social do discurso 

a respeito de temas levantados no programa, entre os participantes da competição, como por 

exemplo, a questão racial, foco principal de polêmicas na última edição que foi ao ar, em 2019. 

Consideramos pertinente buscar uma fonte jornalística de notícias sobre o BBB, uma 

vez que a Revista Veja, ocupa uma posição social e, assim, seu discurso produz sentidos a partir 

deste lugar de fala. No entanto, como o principal objetivo deste estudo é perceber a influência 

que os reality shows exercem na (de)formação cultural da sociedade, a ideia inicial era estudar 

seus efeitos sobre o público. Assim, para analisar os efeitos, tanto dos acontecimentos do 
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programa veiculados pela TV Globo - em espécies de capítulos editados para irem ao ar 

diariamente, bem como em tempo real para os assinantes da modalidade pay-per-view, que 

pagam para terem acesso ao vivo exclusivo 24h da casa onde se encontram os participantes – 

quanto das notícias veiculadas pela revista Veja sobre o público espectador do programa, 

buscamos as falas do próprio público, pronunciadas e publicadas nas redes sociais.  

Assim, esperamos perceber se os mesmos termos que aparecem nas notícias da revista 

e se as mesmas atitudes de barbárie que são veiculadas no programa, são reproduzidas pelas 

pessoas, ao menos no meio digital.  

Como já foi apontado na Introdução deste trabalho, o público espectador do BBB é 

altamente amplo, composto de pessoas de todas as regiões do país, de todas as classes sociais, 

gêneros e idades27. Assim sendo, seria a internet uma melhor forma de obtermos uma 

amostragem variada e mais representativa deste público. 

Para tanto, elegemos a rede social Facebook que, assim como a revista Veja, ocupa 

lugar de destaque nacionalmente em termos de números de usuários e alcance. De acordo com 

matéria publicada no jornal Folha de São Paulo em 18 de Julho de 201828, o Facebook atingiu 

a marca de 127 milhões de usuários ativos mensais no Brasil no primeiro trimestre do mesmo 

ano. Desses, 90% usam a rede a partir de dispositivos móveis, principalmente smartphones. O 

jornal aponta que dados oficiais da companhia destacam o Brasil como um dos seus cinco 

maiores mercados no mundo sendo que, globalmente, o Facebook possui 2,2 bilhões de 

usuários mensais. Com isso, a rede social supera o Whatsapp, da própria empresa.  

De toda forma, para entendermos o impacto social do programa, basta mencionar que 

a página oficial do BBB no Facebook foi criada em 29 de Janeiro de 2002 e conta, até o presente 

momento (Agosto de 2019) com 8.941.800 seguidores.  

No entanto, justamente por este grande número de seguidores, o que gera uma imensa 

quantidade de interações diárias, literalmente milhares de curtidas, comentários e 

compartilhamentos a cada publicação, e milhões a cada edição do programa, decidimos por 

 
27 O perfil de quem assiste a realities. Pesquisa divulgada pelo site Meio e Mensagem em 22 de Janeiro de 2015. 

Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/01/22/o-perfil-de-quem-assiste-a-

realities.html Acesso em: 10/07/2018  

28 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-

mensais-no-brasil.shtml Acessado em: 15/02/2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml
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fazer o recorte apenas das notícias postadas no site da revista Veja, o que seria uma base de  

dados bem menor a ser analisada: 243 notícias. 

De todo modo, ainda de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo citada acima, 

os dados oficiais sobre o uso da internet no Brasil (de julho de 2018) revelam que cerca de 116 

milhões de brasileiros acessam a internet, e que este número representa 65% da população com 

10 anos de idade ou mais. O que assegura e corrobora para a escolha da versão digital da revista 

Veja como nossa fonte de pesquisa. 

A partir do discurso do veículo de comunicação tido como oficial e um dos principais 

do país, analisamos o sentido, o conteúdo e os termos utilizados nas publicações e no discurso 

da revista, buscando estabelecer relação com o conteúdo do programa ao longo dos últimos três 

anos, bem como com o atual contexto sócio histórico do país.   

Dessa forma, entendemos os discursos como reflexos das práticas sociais, uma vez que 

enfocamos  

(...) a linguagem em seu uso concreto, ou seja, como prática social. A Análise do 

Discurso contempla forma e função – pontos nucleares dos dois paradigmas do 

pensamento humano – considerando, pois, a língua na sua dualidade e a produção de 

sentido(s) do discurso como uma resultante de processos de interação social (SILVA 

e VIEIRA, 2002, p.8). 

Assim, a análise do discurso da revista Veja sobre o BBB nos possibilita a 

interpretação da fala cotidiana que acontece na sociedade a respeito do programa e dos assuntos 

que o envolvem, reproduzindo aspectos da barbárie. Essas falas cumprem  

o propósito de tornar visíveis as relações entre a prática social e a linguagem (...) 

estudos da linguagem numa perspectiva crítica têm demonstrado como os efeitos 

constitutivos do discurso reforçam identidades sociais, relações sociais e sistemas de 

conhecimentos e crenças, ainda que, normalmente, nenhum desses aspectos seja 

aparente aos participantes do discurso. Nessa perspectiva, a ADC (Análise do 

Discurso Crítica) não só descreve, mas também mostra como o discurso é moldado 

pelas relações de poder e ideologia  (SILVA e VIEIRA, 2002, p.9-10). 

A seguir, prosseguiremos com a análise do material coletado.  

3.3 Análise dos Dados 

 

Durante os últimos três anos – de 2016 a 2019 – a revista Veja, em sua versão digital, 

publicou um total de 425 notícias sobre o reality show BBB. No entanto, é considerável a 

diminuição da quantidade de publicações sobre o tema se compararmos o ano de 2016 com o 
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ano de 2019. Tais fatos podem indicar uma mudança de comportamento e linha editorial por 

parte da revista, ou simplesmente pode ser um reflexo da intensidade social e política que 

vivenciamos no país nos últimos anos, o que pode ter mudado o foco tanto da população quanto 

dos jornalistas. Outra hipótese é a de que o modelo de produto possa estar esgotando, conforme 

prevê a própria Indústria Cultural. No entanto estas são apenas hipóteses e especulações, 

levando em consideração que, no âmbito desta pesquisa, não é possível nos aprofundar na 

investigação que elucida estas razões.  

De todo modo, a diferença é notável: no ano de 2016 a revista publicou um total de 

248 notícias sobre o BBB; nos anos seguintes, 2017 e 2018, o número de publicações caiu 

consideravelmente, mas manteve uma média de 77 e 87 publicações, respectivamente. No 

entanto, em 2019, até o presente momento (Agosto/19) foram publicadas apenas 13 notícias 

sobre este tema no site.   

Estes foram anos de graves e polêmicos acontecimentos no programa televisivo dentro 

e fora da casa onde o mesmo é gravado, no que diz respeito a crimes, processos jurídicos, 

práticas abusivas por parte dos competidores, atos violentos, brigas, entre outros. 

Acontecimentos que, podemos afirmar, dizem respeito à barbárie social na qual estamos 

inseridos e que nos levam a refletir sobre as consequências para a (de)formação cultural de seus 

espectadores, e de sua veiculação na TV aberta apresentada com naturalidade como forma de 

entretenimento à população.  

Durante o recorte temporal que escolhemos, nos últimos três anos, o BBB foi marcado 

pelos seguintes acontecimentos: a prisão de um participante acusado de pedofilia e pornografia 

infantil, que foi revelada pelo mesmo em um diálogo durante o programa e denunciada por 

espectadores; cenas de violência contra a mulher transmitidas ao vivo, protagonizadas por um 

casal de namorados, que levaram o participante do sexo masculino a ser expulso do programa 

e responder por processo dentro dos critérios da lei Maria da Penha; denúncias e especulações 

de estupro, abuso sexual e incesto ocorridas dentro da casa; cenas e discursos de preconceito 

racial, religioso e contra a pessoa com deficiência (importante ressaltar que a vencedora da 

edição 2019 responde agora por processo judicial por racismo, que já estava sendo movido 

antes do fim do programa e mesmo assim o público espectador a elegeu campeã), além de 
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relatos de maus tratos a animais (zoofilia) por parte de um dos participantes, que levaram 

também à abertura de processos judiciais pela sociedade civil e Ministério Público.29 

Estas foram as situações extremas identificadas. No entanto, o programa é também, 

corriqueiramente, caracterizado por barbáries cotidianas e consideradas “menores” e 

“normais”, como parte integrante importante da audiência dos episódios que vão ao ar e das 

regras do jogo, como agressões físicas e verbais, apologia ao uso de álcool, supervalorização 

de situações e comportamentos como mentira, divisão em grupos, sabotagem, conluio, stress, 

individualismo, disputas por prêmios em dinheiro e bens de consumo materiais (como carros), 

criação de situações que levem as pessoas ao limite físico e psicológico como isolamento, 

restrições alimentares, competições de resistência, intrigas, julgamentos (votações), entre 

outros. Podemos identificar cada uma dessas situações a partir do conteúdo publicado pela 

revista Veja que analisaremos a seguir. 

A partir do título das notícias publicadas, identificamos o uso de termos, palavras e 

expressões relacionados à competição, violência, crimes e barbárie. As palavras que mais se 

repetem são: “líder/liderança” (19 vezes); “agressão” (15 vezes); “eliminação” (13 vezes); 

“vencedor(a)/campeão(ã)” (13 vezes); “expulsão” (12 vezes); “estupro” (8 vezes); “audiência” 

(7 vezes); “recorde” (6 vezes); “racismo” (5 vezes); “polícia”, “investigação”, “disputa”, 

“processo”, “depor” (5 vezes cada). 

Tais palavras, quando utilizadas com tanta frequência no título das notícias a respeito 

do BBB, evidenciam o teor dos episódios exibidos ao longo dos últimos anos pelo programa de 

TV aberta, e reforçamos: em horário nobre para toda a população brasileira. Além destas, em 

menor número de ocorrências, mas não menos importantes para esta análise, pudemos listar 

também as seguintes palavras e expressões que aparecem nos títulos das notícias da revista, 

relacionadas ao programa: pedofilia; intolerância religiosa; discórdia; machismo; tráfico de 

drogas; homofobia; intrigas; odiados; maus-tratos; fútil; confinamento; rejeição; polêmica; 

xenofobia; abuso sexual; danos morais; denúncia; brigas; barraco; surto; tensão; discussões; 

cachês; prêmio; consagração; favoritos. 

Com a aparição dos últimos termos listados acima, podemos perceber como o 

programa propaga a ideologia de uma sociedade capitalista concorrencial que muitas vezes 

 
29 Disponível em: https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/bbb/ . Acessado em: 02/07/2019 .  

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/bbb/
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relaciona a barbárie ao sucesso, e este ao individualismo, ao narcisismo, bem como a 

competição ao dinheiro, à vitória e ao reconhecimento.  

De todas as 248 notícias analisadas, apenas 73 não apresentam no título nenhum termo 

ou palavra que nos remetam a atos discriminatórios, ilegais ou abusivos, e que não tratam sobre 

polêmicas ou narrativas do dia a dia do programa (como a competição e as intrigas), mas se 

voltam à simples curiosidade, especulação e acontecimentos cotidianos da vida privada e 

carreira de participantes e ex-participantes, dando um caráter mais “leve” aos seus respectivos 

conteúdos. Dessas, apenas 18,  apresentam em seus títulos palavras e termos que representem 

algo considerado moralmente positivo, socialmente aceito ou relacionado a valores humanos, 

como: “ajudar”; “reata”; “doação”; “visitar”; “humilde”; “desculpas”; “torcida”; “lindo”; 

“namoro”; “fãs”; “feliz”; “elogia”; “casamento”; “eu te amo”; “aprender com as diferenças”.   

A fim de aprofundarmos a análise do discurso, listamos abaixo os títulos e trechos de 

conteúdos de algumas das principais matérias publicadas no site da revista Veja sobre o BBB 

nos últimos três anos, que noticiam os acontecimentos mencionados acima, bem como suas 

respectivas datas de publicação. Para a melhor compreensão, optamos por fazer a divisão das 

notícias analisadas por temas. 

 

3.2.1 Adaptações no programa em busca de audiência 

 

Participantes do ‘BBB16’ estão mais próximos da realidade - Globo anuncia os doze 

confinados que farão parte do reality show (13 de Janeiro de 2016) 30 

A seleção deste ano se destaca por apresentar concorrentes mais maduros, em uma 

amostragem de profissões e aspirações que parece mais próxima da realidade. Enquanto no 

BBB14, por exemplo, as duas mulheres mais velhas tinham 32 anos, e poucos não se 

encaixavam no perfil sarado e desmiolado, agora a situação se inverteu. A maioria dos 

escolhidos está na faixa dos 30 anos e deu boas respostas ao site do programa. 

 
30 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/participantes-do-bbb16-estao-mais-proximos-da-

realidade/ . Acessado em: 02/07/2019. 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/participantes-do-bbb16-estao-mais-proximos-da-realidade/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/participantes-do-bbb16-estao-mais-proximos-da-realidade/
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Ao longo dos primeiros anos do programa, o BBB trouxe para o público a intimidade 

de pessoas com perfis fetichizados, característicos dos artistas já consagrados e admirados pela 

grande mídia e pelo público, pessoas tidas como modelos de sucesso a serem alcançados: em 

sua maioria homens e mulheres considerados belos aos padrões vigentes, magros, com perfil 

atlético, jovens, de aparência “descolada”, de personalidade forte, com os hormônios em 

ebulição, prontos a protagonizar cenas de alto consumo de álcool, sexo, brigas e tudo o mais 

que se considera como atrativo de audiência.  

Na contramão deste perfil, a notícia apresentada acima revela o esforço por parte da 

direção do programa, nas últimas edições, de aproximar o público dos participantes, através de 

processos de identificação, uma vez que uma diversidade maior de corpos, gêneros, orientações 

sexuais, classes sociais, etnias e idades pode representar melhor a diversidade da população 

brasileira e atingir um maior número de pessoas, que passam não só a se verem refletidas nas 

personagens do programa de televisão, como a considerar possível também a sua própria 

ascensão social rumo à fama.  

Adorno afirma que está aí o grande sucesso da Indústria Cultural: “Eis aí o ideal do 

natural neste ramo. Ele se impõe tanto mais imperiosamente quanto mais a técnica aperfeiçoada 

reduz a tensão entre a obra produzida e a vida cotidiana” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, 

p.106) 

As questões de identificação e empatia, como estratégias de lucro da Indústria Cultural, 

podem ser evidenciadas nos títulos das notícias a seguir:  

‘BBB16’ tenta recuperar audiência com elenco de ‘gente comum’ (19 de janeiro de 

2016)31 

Programa aposta em participantes entre 19 e 64 anos de origens e trajetórias distintas 

para recuperar o público perdido 

 

 
31 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb16-tenta-recuperar-audiencia-com-elenco-de-

gente-comum/ . Acessado em: 02/07/2019. 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb16-tenta-recuperar-audiencia-com-elenco-de-gente-comum/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb16-tenta-recuperar-audiencia-com-elenco-de-gente-comum/
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Substituição de Pedro Bial por Tiago Leifert tem objetivo de rejuvenescer imagem 

do BBB (26 de agosto de 2016)32 

A troca de Pedro Bial por Tiago Leifert como novo apresentador do BBB faz parte de 

uma estratégia da Globo de rejuvenescer a imagem do programa. Com vinte dois anos a menos, 

o substituto teria mais facilidade de atrair o público jovem, principalmente depois da bem-

sucedida experiência à frente do The Voice Brasil. 

O que é importante destacar é que, como afirma Adorno (1985, p.100), a Indústria 

Cultural não faz questão de disfarçar suas intenções, pelo contrário, todo o mecanismo de 

sedução é explícito e revelado, e ainda assim, cumpre de maneira eficaz o seu propósito junto 

aos consumidores.  

Ainda no sentido de diversificar os participantes do programa, talvez em uma tentativa 

de atrair o público mais intelectualizado, o BBB começou, nos últimos anos, a selecionar 

pessoas com perfis menos comuns na grande mídia, porém não menos caricatos ou 

estereotipados, como determinados intelectuais, ativistas sociais e políticos, professores 

universitários, jornalistas, entre outros. O que a notícia abaixo nos revela: 

Adrilles comenta elenco do ‘BBB16’: intelectuais exóticos e assexuados (13 de 

janeiro de 2016)33 

Mal terminou de sair a lista com os participantes do Big Brother 16, o poeta Adrilles, 

que participou da última edição do programa, em 2015, foi ao Twitter comentar o novo elenco 

do reality da Globo. “Meu legado para o BBB16: um elenco cheio de intelectuais exóticos, 

aparentemente assexuados, com taras líricas e metafísicas”, escreveu. “Minha influência 

destruiu a estética clássica dos rostinhos do BBB. Entortei o programa. O objetivo é entortar 

a audiência também. 

A Dialética do Esclarecimento já previa a integração destes tipos de pessoas na 

Indústria Cultural, a fim de que ninguém escape do consumo de seus produtos:  

A unidade implacável da indústria cultural atesta a unidade em formação da política. 

As distinções enfáticas que se fazem (...) têm menos a ver com seu conteúdo do que 

 
32 Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/radar/substituicao-de-pedro-bial-por-tiago-leifert-tem-objetivo-

de-rejuvenescer-imagem-do-bbb/ . Acessado em: 02/07/2019 

33 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/adrilles-comenta-elenco-do-bbb16-intelectuais-

exoticos-e-assexuados/ . Acessado em: 02/07/2019. 

https://veja.abril.com.br/blog/radar/substituicao-de-pedro-bial-por-tiago-leifert-tem-objetivo-de-rejuvenescer-imagem-do-bbb/
https://veja.abril.com.br/blog/radar/substituicao-de-pedro-bial-por-tiago-leifert-tem-objetivo-de-rejuvenescer-imagem-do-bbb/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/adrilles-comenta-elenco-do-bbb16-intelectuais-exoticos-e-assexuados/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/adrilles-comenta-elenco-do-bbb16-intelectuais-exoticos-e-assexuados/
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com sua utilidade para a classificação, organização e computação estatística de seus 

consumidores (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p.101), 

E a estratégia da emissora de televisão foi considerada bem sucedida, alavancando os 

índices de audiência do programa: 

Anti-heróis competitivos resgatam fórmula original — e popularidade — do ‘BBB’ 

(28 de março de 2016)34 

Intrigas, fofocas e a presença carismática da controversa Ana Paula fizeram com que 

o reality show, em sua 16ª edição, recuperasse o fôlego perdido. 

A divisão entre bem e mal se tornou a grande aposta da produção do programa após 

o BBB5, edição que bateu recorde de audiência e coroou a dupla Jean Wyllys e Grazi 

Massafera, com o primeiro e segundo lugar, respectivamente. Mais tarde, a apelação para o 

sexo ganhou espaço com participantes que pareciam eleitos em salas de academia pelo Brasil. 

Em 2014, o BBB atingiu o que, até agora, parece ser seu auge de boçalidade. Com 

um elenco formado apenas por homens e mulheres jovens e atraentes, ancorado na cultura das 

periguetes, o programa falhou em conquistar e terminou com a pior média no Ibope do reality 

até então, com 21 pontos em São Paulo, índice 10% menor que a média geral do BBB13. 

A partir do ano seguinte, a Globo mudou o caminho e abraçou o que outros BBBs 

fazem ao redor do mundo ao escolher um elenco mais diverso, com faixa etária ampla e a 

pegada “gente como a gente”. A virada funcionou. 

 

3.2.2 A espetacularização da barbárie  

 

A respeito da violência e da barbárie que vivenciamos cotidianamente no Brasil e no 

mundo contemporâneo - sobretudo nos últimos anos, marcados pela divisão política da 

população e pela ascensão ao poder, em diferentes países, de políticos extremistas e totalitários 

que legitimam e incentivam atos de violência e discriminatórios – podemos afirmar que o BBB 

 
34 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/anti-herois-competitivos-resgatam-formula-original-e-

popularidade-do-bbb/ . Acessado em: 02/07/2019 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/anti-herois-competitivos-resgatam-formula-original-e-popularidade-do-bbb/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/anti-herois-competitivos-resgatam-formula-original-e-popularidade-do-bbb/
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é um espelho e uma representação oficial, midiática e espetacularizada do que acontece na 

sociedade.  

Muitos foram os casos de agressão e desrespeito ocorridos dentro da casa entre os 

participantes do programa, ou mesmo relatos, durante suas conversas, de tais atos cometidos 

antes de sua entrada – e o que mais assusta: como se fossem práticas normais. Também assusta 

a normalidade com que os temas são noticiados pela revista Veja, quase como se fossem 

atrativos a mais para a audiência de cada edição do programa e, muitas vezes, dando uma 

tratativa irônica aos fatos. O que de fato, o são, pois recordes de audiência são registrados e 

noticiados sempre que algum desses episódios é veiculado, como podemos verificar nas notícias 

abaixo, que dividem em tópicos e relatam com riqueza de detalhes os absurdos de cada edição 

do BBB: 

‘BBB16’ começa nesta terça. Relembre os maiores podres da edição anterior (19 de 

janeiro de 2016)35 

(...) é preciso preparar o estômago para ouvir algumas das besteiras proferidas no 

reality show, já que, a julgar pela edição anterior, elas podem ser bem graves. No BBB15, os 

comentários foram de agressão às mulheres a homofobia e racismo. 

1. Agressão às Mulheres 

(...) Depois, em uma conversa descompromissada, diante a uma plateia composta 

apenas por sisters (Amanda, Angélica e Tamires), o motoboy admitiu ter agredido fisicamente, 

em duas ocasiões distintas, a sua namorada. Para piorar, ele relatou a história com orgulho, 

como se fosse o macho alfa do pedaço.(...) “Eu dei um soco nela que ela desmaiou”, disse. 

2. Racismo 

Durante um almoço, Luan, um dos participantes negros do programa, proferiu frases 

racistas. O carioca pediu para o amigo Douglas, também negro, para que ele lhe passasse a 

concha do feijão. O pedido corriqueiro tornou-se uma conversa cheia de absurdos: “Rouba 

essa concha aí. Dá uma de ladrão mesmo. Sabe que preto é f*”. Furiosa com o acontecimento, 

Angélica deu um recado ao rapaz: “Você está em rede nacional. Defende a sua raça” 

 
35 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb16-comeca-nesta-terca-relembre-os-maiores-

podres-da-edicao-anterior/ . Acessado em: 02/07/2019. 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb16-comeca-nesta-terca-relembre-os-maiores-podres-da-edicao-anterior/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb16-comeca-nesta-terca-relembre-os-maiores-podres-da-edicao-anterior/
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3. Homofobia 

Antes mesmo de se mudar para o Projac, Rafael, em uma conta do Twitter, postava 

com frequência mensagens homofóbicas. A postura se manteve durante sua participação no 

reality. Durante um almoço, Aline indagou a falta de participantes gays na casa. Como 

resposta, Rafa disse: “Graças a Deus, né?” 

4. Assassinato 

Logo na noite de estreia, o Big Brother Brasil já contou com controversas. O ex-

militar Luan decidiu confessar seus pecados ao teólogo Marco. O rapaz revelou ter sido 

responsável pelo assassinato de um jovem durante uma operação do exército no Complexo do 

Morro do Alemão, em 2010. “A primeira vez que eu matei alguém, eu balancei”, relatou. “Eu 

fiquei na linha do tiro. Rasgou a cabeça dele. O sargento olhou para mim e disse: ‘Ou era você 

ou ele’”. O brother ainda narra que se tratava de um menor de idade. A Polícia Cível do Estado 

do Rio de Janeiro fez um alarde e avisou que iria invadir o Projac para interrogar o assassino 

confesso. Mas, como era de se esperar, nada aconteceu. 

5. Sexo sem Proteção 

Não é de hoje que os confinados do Big Brother Brasil movimentam os edredons 

durante a noite. Porém, nesta edição, o casal Rafael e Talita abriu mão de utilizar 

preservativos, que são disponibilizados pela produção do programa. A dupla precisou recorrer 

duas vezes à pílula do dia seguinte, acreditando que o medicamento sanaria qualquer problema 

que aparecesse — desde um bebê até uma doença sexualmente transmissível. Como boa parte 

dos espectadores da atração é formada por adolescentes, as atitudes do gaúcho e da goiana 

podiam ser interpretadas da maneira errada e dar aval para o sexo desprotegido. 

6. Produção barraqueira 

Após a saída de Tamires, que pediu para deixar o programa, a “voz da consciência”, 

como é apelidada a produção pelos participantes, proibiu veementemente que os confinados 

remanescentes se entristecessem pela escolha da moça. Assim que os brothers demonstraram 

um pingo de tristeza pela paulista, foram avisados: “Vocês devem enterrar esse eliminado”. A 

bronca da produção acabou dando mais repercussão do que a própria saída de Tami. O 

sermão, compartilhado diversas vezes, escancarou a falsidade da “realidade” vendida pela 
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atração. “Sumiu da nossa vida, sumiu da nossa história. Morreu pra gente. E se vocês 

quiserem, morreu pra vocês também.” Saudades, livre arbítrio. 

Muitos são os pontos de análise que chamam a atenção nesta matéria: a banalidade e 

a ironia com que a violência e o preconceito são tratados, tanto no programa, como pela revista; 

o reconhecimento de que atitudes dos participantes podem influenciar o comportamento do 

público, sobretudo o adolescente – o que vai ao encontro de nossa hipótese que tais programas 

corroboram para a (de)formação cultural da sociedade; a simbologia da morte (não ser mais 

visto é o mesmo que morrer em uma sociedade das “tiranias da visibilidade”) e a repressão à 

demonstração de emoções por parte dos participantes, o que revela um esforço em representar 

na televisão figuras frias, desumanas, capazes de tudo para vencer uma competição, 

descaracterizando-os como seres dotados de sentimentos e de compaixão, estes últimos, 

sabemos, considerados muitas vezes como fraqueza em uma sociedade capitalista marcada pela 

barbárie e pela concorrência. 

Por fim, mas não menos importante, destacamos e questionamos como pode ser 

possível a direção do programa permitir a entrada de um participante que já declarava 

anteriormente e abertamente nas redes sociais atitudes de homofobia. Não fariam os produtores 

uma triagem minuciosa e uma pesquisa acerca da vida e personalidade dos candidatos, 

escolhendo cuidadosamente os integrantes de cada edição? Tal informação, tão facilmente 

identificada pelo público e pelos jornalistas em pesquisas na internet passa despercebida pelo 

programa ou é ignorada? Ou, conscientes de tais fatos, esta foi mesmo a escolha dos produtores? 

Seguindo o padrão de listar a barbárie de cada edição, observamos que a Veja publicou 

mais tarde no mesmo ano (2016), uma matéria que comprova que novamente o modelo do 

programa foi repetido, apenas agora com diferentes pessoas, e que o BBB seguiu sendo palco 

de grandes absurdos transmitidos ao vivo pela Rede Globo de Televisão em horário nobre como 

forma de entretenimento, absurdos estes que o jornalista da revista se limita a descrever como 

“podres”. Separamos alguns trechos: 

 

Os sete maiores podres do BBB 16 (3 de Abril de 2016)  

Edição do reality teve expulsão por agressão, barracos estimulados pelo álcool e 

acusações de pedofilia 
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Acusação de pedofilia 

Logo após o anúncio da lista de participantes do ‘BBB16’, uma mulher usou as redes 

sociais para acusar Laércio de dar bebida alcoólica e abusar de uma amiga sua de 15 anos. A 

acusação não foi comprovada. Na casa, o curitibano disse para Ana Paula, em uma conversa 

sobre relacionamentos, que gosta de uma “novinha”(...) Ana Paula explodiu quando o flagrou 

dormindo só de cueca no quarto. Muito nervosa, ela o acordou aos berros, o chamando de 

“velho nojento” e “pedófilo”. 

Bebedeiras 

Beber nas festas é a solução mais fácil e eficiente para extravasar todas as emoções 

que os participantes experimentam durante o confinamento. No ‘BBB16’ não foi diferente.  

Barracos 

Reality show sem atrito não tem a menor graça aos olhos do público. Nesse quesito, 

o ‘BBB16’ foi um prato cheio. 

Expulsão por violência 

(...) durante a madrugada do dia 5 de março, a jornalista abusou do álcool e das 

provocações contra os seus desafetos. Ao ser impedida por Renan de se aproximar de Adélia, 

que tinha derramado bebida em seus cabelos, Ana Paula perdeu as estribeiras e acabou dando 

dois tapas na cara do modelo. 

Racismo 

Um boneco-esponja com cabelo estilo black power desapontou o público, que viu no 

utensílio de cozinha um sinal de racismo. O objeto virou até motivo de diversas representações 

contra a Rede Globo no Ministério Público Federal, sob a alegação de que reforça um estigma 

de comparação entre o cabelo crespo e uma esponja de aço e contribui para ofender a imagem 

do negro no país. Mais recentemente, Munik foi alvo de várias críticas nas redes sociais por 

usar o termo “nega” para se referir a quem realiza as atividades domésticas na casa. 

Machismo 

Ana Paula, logo de cara, irritou as feministas ao opinar que o mundo deve ser 

machista e que o papel do homem é prover. Juliana, por sua vez, afirmou que existem mulheres 

que merecem, sim, apanhar. 
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Mais uma vez, percebemos nos discursos dos participantes, bem como nas situações 

vivenciadas dentro da casa, relatadas pelo jornalista, a presença da distorção de valores 

humanos que compõem a ideologia vigente em nossa sociedade, e situações delicadas que 

motivam tantas lutas sociais em busca de respeito, reconhecimento e valorização de direitos 

básicos, sendo reproduzidas no contexto do programa de TV: tais como a desigualdade de 

gênero, o alcoolismo como enfrentamento de angústias, a naturalização do racismo e da 

violência. Também chama o fato de a publicação admitir que os “barracos” são parte 

fundamental da programação do BBB e que, inclusive, agradam ao público.   

 

3.2.3 A violência sexual e a negligência  

 

O mesmo questionamento que fizemos no tópico anterior foi feito também por parte 

de espectadores do reality show que realizaram na internet uma grave denúncia sobre um 

participante da edição de 2016 - denúncia esta que foi investigada, apurada e constatada como 

verdadeira pela polícia, e que levou o “brother” (como são chamados os participantes) a ser 

expulso do programa, preso e condenado a 12 anos de prisão por pedofilia e pornografia infantil. 

O caso foi tema de diversas notícias na revista Veja, dentre as quais publicamos algumas a 

seguir: 

‘BBB16’: Laércio vira alvo na internet e ganha site com acusações (01 de fevereiro 

de 2016)36 

Página reúne relatos de que o curitibano, de 53 anos, se envolveu com menores de 

idade 

A página Um Perfil de Laércio, criada no último fim de semana, começou as postagens 

com a seguinte descrição: “Apenas um acumulado de posts, curtidas, comentários, vídeos para 

todo mundo analisar um pouco quem seria Laércio de Moura. Afinal, foi desleixo do programa 

colocar alguém com esse perfil ou vocês acham tudo ‘inofensivo’?”. Em seguida, aparecem 

diversas publicações, em sua maioria feitas no Facebook pelo próprio Laércio, com 

 
36 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb16-laercio-vira-alvo-na-internet-e-ganha-site-com-

acusacoes/ . Acessado em: 02/07/2019. 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb16-laercio-vira-alvo-na-internet-e-ganha-site-com-acusacoes/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb16-laercio-vira-alvo-na-internet-e-ganha-site-com-acusacoes/
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comentários racistas e machistas, além de curtidas em páginas de conteúdo agressivo. Outros 

posts do site reúnem acusações de pessoas anônimas contra o designer de tatuagens. 

O site também divulgou uma publicação feita por Laércio em sua página pessoal no 

Facebook em setembro de 2013, que continha a foto de uma jovem seminua. Nos comentários, 

um conhecido do designer de tatuagens escreve: “Seu pedófilo! Rsrs”. Laércio responde: 

“Efebófilo kkk”. Efebófilo é o adulto que sente atração sexual por adolescentes e pré-

adolescentes. 

 

‘BBB16’: Perfil de Laércio no Facebook é apagado (02 de fevereiro de 2016)37 

Página do designer de tatuagem tinha fotos de adolescentes seminuas e curtidas em 

páginas nazistas e de armas 

 

No ‘Mais Você’, Globo ameniza imagem ruim de Laércio: ‘pedofilia não é crime’ 

(03 de fevereiro de 2016)38 

Curitibano de 53 anos, eliminado do reality show nesta terça-feira, se defendeu da 

acusação e revelou triângulo amoroso com jovens de 19 e 17 

 

Ex-BBB Laércio é preso por estupro de menor (16 de maio de 2016)39 

Foi preso na manhã desta segunda-feira, em Curitiba, o ex-BBB Laércio de Moura, 

que se notabilizou por propalar, na última edição do reality show da Globo, seu gosto por 

meninas mais novas. As investigações sobre Laércio tiveram início há três meses, a pedido do 

Ministério Público do Paraná, que acolheu denúncias feitas por espectadores do Big Brother 

Brasil. 

 
37 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb16-perfil-de-laercio-no-facebook-e-apagado/ . 

Acessado em: 02/07/2019. 

38 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/no-mais-voce-globo-ameniza-imagem-ruim-de-

laercio-pedofilia-nao-e-crime/ . Acessado em: 02/07/2019. 

39 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/ex-bbb-laercio-e-preso-por-estupro-de-menor/ . 

Acessado em: 02/07/2019. 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb16-perfil-de-laercio-no-facebook-e-apagado/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/no-mais-voce-globo-ameniza-imagem-ruim-de-laercio-pedofilia-nao-e-crime/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/no-mais-voce-globo-ameniza-imagem-ruim-de-laercio-pedofilia-nao-e-crime/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/ex-bbb-laercio-e-preso-por-estupro-de-menor/
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Tiago Leifert sai em defesa do ex-BBB Laércio (16 de maio de 2016)40 

Apresentador criticou alvoroço nas redes sociais e disse que somente a polícia e o 

Ministério Público devem julgar o curitibano, acusado de abusar de uma menina de 13 anos 

O que mais chama a atenção nas notícias acima é o esforço da emissora em tentar 

amenizar a situação e se prevenir quanto à má publicidade que ela poderia gerar, inclusive 

tirando o foco de qualquer responsabilidade quanto a permitir que um criminoso fizesse parte 

do elenco do programa. 

Infelizmente o caso citado acima não foi o único. Na edição de 2019, mais um 

“brother” foi expulso do programa e investigado por acusação de estupro e abuso sexual.  

 

‘BBB19’: Vanderson será intimado a depor após acusação de estupro (22 de janeiro 

de 2019)41 

Participante do reality show da Globo foi denunciado por três mulheres à Polícia do 

Acre, seu Estado de origem. 

O participante do Big Brother Brasil 19 Vanderson Brito, 35, será intimado nesta 

semana a prestar depoimento após ser acusado de lesão corporal no âmbito da violência 

doméstica, estupro e importunação ofensiva ao pudor. 

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá vai essa semana ao 

Projac para intimar o participante do programa para que ele preste depoimento”, afirmou a 

assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio de Janeiro. 

De acordo com a delegada, as denúncias foram feitas por três mulheres diferentes. A 

acusação de violência doméstica foi registrada em abril de 2018, e a de estupro e importunação 

ofensiva ao pudor em 2016. 

 
40 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/tiago-leifert-sai-em-defesa-do-ex-bbb-laercio/ . 

Acessado em: 02/07/2019. 

41 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb19-vanderson-sera-intimado-a-depor-por-casos-de-

estupro-e-agressao/ . Acessado em: 02/07/2019 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/tiago-leifert-sai-em-defesa-do-ex-bbb-laercio/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb19-vanderson-sera-intimado-a-depor-por-casos-de-estupro-e-agressao/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb19-vanderson-sera-intimado-a-depor-por-casos-de-estupro-e-agressao/
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Novamente levantamos o questionamento, se as denúncias eram antigas e precediam 

a seleção do participante ao programa, como pôde passar despercebida pelo canal de televisão? 

É importante observarmos que, ao o acusado tornar-se subitamente uma pessoa famosa, tem 

então início o andamento de investigações que estavam paradas e muitas vezes, este é o estímulo 

para que vítimas se pronunciem e realizem suas denúncias. 

E mais uma vez a reação omissa do canal de televisão foi a mesma: expulsar o 

participante do programa sem dar ao público muitas informações e amenizar a gravidade da 

situação: 

Globo expulsa participante do BBB 1942 (23 de janeiro de 2019) 

 

‘BBB19’: Leifert anuncia saída de Vanderson por ‘problemas pessoais’ (24 de 

janeiro de 2019) 

Biólogo deixou o programa após ser intimado a depor; ele é acusado de estupro, lesão 

corporal no âmbito da violência doméstica e importunação ao pudor. 

Tiago Leifert anunciou na noite desta quarta-feira, 23, a eliminação de Vanderson do 

Big Brother Brasil 19. Ao público, de forma muito rápida, o apresentador afirmou que o 

participante teve “problemas pessoais” e contato com notícias do mundo exterior. Leifert 

esclareceu que os outros participantes foram comunicados durante o dia. “Vida que segue”, 

disse o apresentador em pronunciamento na hora do almoço. 

Uma outra notícia publicada pela revista Veja em 2018 traz informações a respeito de 

uma possível tentativa da emissora de televisão de silenciar denúncias de uma acusação de 

estupro durante a edição do BBB de 2012: 

Monique sugere que Globo ‘abafou’ possível caso de estupro no BBB (26 de 

fevereiro de 2018) 

Em 2012, espectadores disseram ter visto Daniel Echaniz fazer sexo com Monique 

desacordada. A gaúcha foi contratada por dois anos, mas nunca atuou na Globo. 

 
42 Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/radar/globo-expulsa-participante-do-bbb19/ . Acessado em: 

02/07/19. 
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A gaúcha Monique Amin sugeriu, em participação no quadro Jogo das 3 Pistas, do 

Programa Silvio Santos, de domingo 25, que a Globo tentou comprar seu silêncio a respeito 

do possível estupro sofrido por ela no Big Brother Brasil de 2012. Numa madrugada no 

confinamento, depois de uma festa em que ela havia bebido um pouco a mais, o modelo Daniel 

Echaniz se aproximou dela sob o edredom. Para muitos que acompanharam a cena ao vivo 

pela internet ou pelo pay-per-view, os movimentos de Echaniz eram característicos de um ato 

sexual. À época, ambos chegaram a ser ouvidos pela polícia, mas negaram qualquer relação 

não consentida. Mais tarde, o caso foi arquivado. Antes, porém, o modelo foi expulso do reality 

show. Monique, ao sair do programa, foi contratada pela Globo, mas apenas para passar dois 

anos na chamada geladeira. 

 

3.2.4 O incesto e a recompensa 

 

Ainda a respeito dos escândalos relacionados a abusos sexuais, a edição de 2018 do 

BBB intrigou o público com o tema do incesto. O programa selecionou toda uma família (pai, 

mãe, filha e sobrinho) para participar da competição. No entanto, o comportamento do pai para 

com a filha foi considerado por vezes inapropriado e abusivo, levantou debates entre os 

espectadores do programa na internet e, apesar de tudo, pai e filha seguiram sendo escolhidos 

pelo público para a permanência no jogo até a sua fase final, quando a filha foi eleita a vice-

campeã da edição, com milhões de votos e um grande prêmio em dinheiro. Na edição seguinte, 

a de 2019, a mesma se tornou apresentadora do canal do programa na internet, uma espécie de 

garota-propaganda durante o processo seletivo dos próximos participantes.  

 

‘BBB18’: Pai abre toalha da filha após banho e público critica (26 de janeiro de 

2018)43 

Nesta semana, a direção do BBB convocou os integrantes da família para conversar 

sobre a repercussão negativa que o comportamento dos familiares está recebendo fora da casa. 

O apresentador Tiago Leifert ainda questionou um selinho prolongado que Ayrton e Ana Clara 

 
43 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb18-pai-abre-toalha-da-filha-apos-banho-e-publico-
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deram durante a primeira festa do reality. Outra cena que incomodou o público do programa 

foi o episódio em que Ayrton aparece deitado sobre a jovem em uma das camas do 

confinamento. 

Na terça-feira, Ana Clara pediu a ajuda do pai para colocar o microfone, depois de 

sair do banho. Após ajudá-la, Ayrton perguntou se a filha já tinha colocado a calcinha. A jovem 

respondeu que sim e Ayrton, então, começou a abrir a toalha que estava enrolada no corpo de 

Ana Clara para checar. 

 

O comportamento da Família Lima do BBB18 é normal ou doentio? (27 de janeiro 

de 2018) 44 

Como líder da Família Lima, ele detém o monopólio das narrativas e assim cria as 

regras que quiser no âmbito familiar, incluindo as regras que lhe permitem tocar a filha como 

se tudo estivesse muito bem, obrigado. 

Tenho impressão de que as pessoas não se chocaram tanto com as cenas em si, mas 

com a naturalidade com que são aceitas pela filha e especialmente pela mãe. Julgá-las? Nada 

mais inútil. Tudo indica que há muito as duas participam de uma fábula em que “essas coisas” 

são normais porque provavelmente não conhecem os outros pontos de vista da mesma história. 

Se faz muito necessário esclarecer que a matéria acima, com seu teor crítico 

evidenciado no trecho que trazemos, embora tenha sido publicada na seção intitulada 

“Entretenimento” no site da revista Veja, como todas as demais, não se encontrava  aberta e 

gratuita para a leitura do público em geral; mas sim com acesso restrito apenas para assinantes. 

Não é coincidência que justamente a única publicação que permite ao leitor fazer uma análise 

crítica da situação e o leve a refletir sobre o assunto, tenha seu acesso livre vetado. A mãe da 

família em questão, quando questionada do comportamento de seu marido em um outro 

programa de TV acusou novamente a “normalidade”: 
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Eva defende selinho entre pai e filha no BBB: ‘Muito comum’ (29 de janeiro de 

2018)45 

Mãe da família Lima não esperava repercussão negativa sobre postura do pai e da 

filha: 'Nós tomamos um susto com isso', afirmou 

Diante da tratativa para com a barbárie como sendo a da normalidade, ao final, recebe-

se uma espécie de recompensa social por todo o protagonismo que contribui para o crescimento 

da audiência e a geração de lucro, típicos dos valores da meritocracia da sociedade do 

espetáculo:  

Depois de polêmica, pai e filha são escolhidos para ficar no BBB (29 de janeiro de 

2018)46 

Pela primeira vez, a TV Globo colocou quatro pessoas da mesma família para 

participar do Big Brother Brasil. Ao final da primeira semana, coube ao público escolher dois 

dos quatro para seguirem na casa – e o resultado, anunciado pelo apresentador Tiago Leifert, 

foi a permanência de Ayrton (o pai) e Ana Clara (a filha), com a eliminação de Eva (a mãe) e 

Jorge (o sobrinho). 

 

BBB18: Ana Clara é a mais pop nas redes, apesar da campanha — e do pai (27 de 

março de 2018)47 

A participante carioca se tornou a mulher mais seguida da casa, com mais de 1,4 

milhões de seguidores no Instagram. 

Depois de uma entrada controversa na casa, por sua relação peculiar com o pai, com 

direito a bitocas na boca, a estudante carioca Ana Clara consolidou a sua popularidade do 

Big Brother Brasil 2018. 
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Ana Clara ainda foi a primeira mulher a atingir a marca de mais de 1 milhão de 

seguidores no Instagram dentro da casa. 

 

3.2.5 O machismo e a violência contra a mulher 

 

Outras notícias destacam acontecimentos que reforçam estigmas sociais como o 

machismo, ainda tão presente na sociedade contemporânea e que resulta em frequentes casos 

de feminicídio e agressão contra a mulher. 

Mulheres e sexo são o assunto principal no quarto do líder do ‘BBB16’ (21 de janeiro 

de 2016)48 

Tamiel, Alan, Ronan e Daniel elegeram as mais belas da casa; abstinência (sexual) é 

motivo de especulação. 

Ao trazer como assunto principal o fato de o diálogo de um grupo de homens ser sobre 

as mulheres como objeto sexual, a revista e o programa reiteram uma imagem social contra as 

quais as mulheres vêm lutando há décadas. 

Mulheres se unem contra homens no ‘BBB16’ – e redes sociais vibram (25 de janeiro 

de 2016)49 

Na contramão do machismo, a notícia acima apresenta a necessidade do público de 

representação feminina, não sem deixar de acentuar a divisão entre gêneros de forma 

competitiva. De todo modo, sabemos que, justamente a disseminação de valores machistas na 

sociedade e a repressão à mulher ao longo de toda a nossa história ocidental reverbera ainda 

hoje, no século XXI. E uma das lamentáveis formas com que se configura é através da agressão 

física e psicológica contra mulheres, principalmente no âmbito dos relacionamentos afetivos. 

Não é surpreendente que também isto tenha acontecido na casa do BBB e sido transmitido em 

rede nacional pelas suas câmeras, o que fortalece estereótipos machistas. 

 
48 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/mulheres-e-sexo-sao-o-assunto-principal-no-quarto-
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Na edição de 2017 o programa filmou o momento em que um casal de participantes 

discutia e a mulher foi encurralada no canto de uma parede, teve seu punho torcido, enquanto 

ouvia os gritos de seu companheiro que apontava o dedo no seu rosto. A revista Veja 

acompanhou e noticiou o caso: 

Público pede expulsão no BBB 17 por agressão contra mulher (09 de abril de 2017)50 

Redes sociais são tomadas pela hashtag #marcosexpulso depois de briga com Emily 

na noite de sábado; fãs cobram Globo por campanha de defesa das mulheres. 

 

Delegacia da Mulher vai investigar possível agressão no ‘BBB’ (10 de abril de 

2017)51 

Depois de a estudante Emilly reclamar de dor no pulso, por ter sido segurada com 

força pelo namorado, Marcos, na madrugada de sábado para domingo no Big Brother Brasil 

17, da Globo, a Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher (DPAM) do Rio de Janeiro decidiu 

investigar o caso. Em entrevista a VEJA, a diretora da DPAM, Marcia Noeli, disse ter 

instaurado um procedimento para pedir as imagens do reality show e apurar se houve agressão 

física de Marcos contra Emilly. No Twitter, a irmã gêmea da estudante, Mayla, afirmou que o 

pai, Volnei Alves, também entrou em contato com a Globo para pedir que intervenha na relação 

do casal. 

Globo erra ao tratar agressão de Marcos como parte do jogo do BBB (10 de abril de 

2017)52 

Polícia já anunciou que vai investigar a conduta do médico com a namorada, Emilly, 

enquanto canal se limita a se declarar ‘preocupado’ e festeja audiência. 
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Família de Marcos culpa ‘estresse’ por atitudes no ‘BBB’ (10 de abril de 2017)53 

“O Marcos que vocês estão assistindo não é esse ser humano agressivo. Temos certeza 

que esse desvio de comportamento é consequência do estresse causado pelo confinamento. Dr. 

Marcos, como é conhecido, sempre foi um ser humano dócil, amável e querido por todos, tanto 

por seus familiares como amigos e pessoas que lida diariamente. Esse relacionamento com a 

Emilly, não é o tipo de relação amorosa que ele costuma ter, e acreditamos que o que vem 

acontecendo dentro da casa entre os dois, e responsabilidade de ambos e não apenas do 

Marcos”, diz o texto. 

No texto divulgado pela família do participante percebe-se clara a tentativa de redimi-

lo da responsabilidade por suas atitudes e de justificá-las pela intensidade emocional à qual os 

participantes são submetidos durante o jogo do programa, que, sabemos, é real, assim como a 

intensidade do stress cotidiano a que estamos submetidos na vida em sociedade durante todo o 

tempo, e nem por isso a violência de qualquer forma (física, psicológica ou verbal) torna-se 

passível de tolerância. Ainda no texto publicado pela revista Veja, identificamos a usual prática 

de atribuir à vítima a culpa pela agressão à qual ela mesma foi submetida.  

De imediato, o programa de televisão não tomou nenhuma atitude, até que as cenas 

começaram a repercutir na internet, a família da participante entrou em contato com os 

produtores exigindo providências e um inquérito contra o homem teve início mesmo sem que 

houvesse uma denúncia por parte da vítima, tomando as imagens do programa como prova 

suficiente para indiciá-lo. 

Globo anuncia expulsão de Marcos do ‘BBB 17’ (11 de abril de 2017)54 

“Desde que tudo aconteceu, a Globo agiu firmemente” em busca de uma decisão 

justa, afirmou o apresentador ao comunicar a expulsão ao público. Muitos criticaram a 

emissora por não ter expulsado Marcos já no domingo, após a briga do médico com Emilly. 

Durante toda a segunda-feira, internautas cobraram nas redes sociais a expulsão do 

médico com base em seu comportamento com Emilly. A campanha ganhou o apoio de atrizes 
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da Globo, como Fernanda Lima e Camila Pitanga, que postaram um texto repudiando a 

conduta do médico. “É preciso que fique claro aqui que as atitudes de Marcos Harter são de 

truculência e violência, principalmente psicológica, contra Emilly Araújo”, escreveram. 

No entanto, apesar de tanto esforço por parte do público telespectador para que a 

emissora se pronunciasse a respeito, o caso parece ter divertido a audiência e terminou por 

render lucro ao canal de televisão: 

Expulsão de Marcos rende melhor audiência ao ‘BBB’ em 2 anos (13 de abril de 

2017)55 

Desde março de 2015, o programa Big Brother não marcava 34 pontos na Grande 

São Paulo. 

Dentro dos moldes da Indústria Cultural não é surpreendente que a barbárie seja 

assistida como espetáculo. O que mais impressiona é o seu efeito sobre as pessoas que assistem: 

A que ponto chega o circo em torno do BBB (13 de abril de 2017)56 

Investigado por suposta lesão corporal contra a estudante Emily Araújo, e expulso 

por isso do Big Brother Brasil 2017, o cirurgião plástico Marcos Härther foi recebido por um 

grupo de cerca de quinze mulheres ao chegar esta tarde para depor na Delegacia de 

Atendimento à Mulher, na Zona Oeste do Rio. Elas não estavam lá para condenar sua conduta. 

Eram fãs empenhadas em apoiá-lo. Algumas choravam. Até um insólito “Me bate, Marcos” foi 

ouvido. “Não quero ouvir. Isso tudo é só porque ele ia ganhar”, revoltou-se. 

Para encerrarmos a análise deste caso, em específico, trazemos uma notícia da revista 

Veja publicada em dezembro de 2017, que informa que após o participante agressor ter sido 

indiciado pelo Ministério Público, e estar respondendo ao processo em liberdade, ele foi 

selecionado e aceito por um outro programa televisivo em formato de reality show, de outra 

emissora, concorrente do BBB, no mesmo ano. Não apenas isso, como também estava na fase 

final do jogo, figurando como um dos favoritos do público. Isso confirma que o que menos 

importa à Indústria Cultural é a formação de valores humanistas. A matéria da Veja ironiza: 
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Marcos é a prova de que o mundo dá voltas – e não sai do lugar (08 de dezembro de 

2017)57 

Expulso do 'BBB' por agressão, Härter está prestes a ganhar o reality 'A Fazenda'. 

O reality A Fazenda, exibido pela Record, chega ao fim nesta quinta-feira. E, ao que 

tudo indica, Marcos Härter está perto de ser o vencedor, que levará para casa 1,5 milhão de 

reais. Aos felizardos que não acompanham o programa, vale lembrar que o competidor é o 

mesmo que em abril deste ano foi expulso do Big Brother Brasil 17 por agredir Emily, sua 

namorada no confinamento e vencedora da edição. Na ocasião, Marcos encurralou a moça em 

um canto da casa, gritou com ela, pôs o dedo em seu rosto e apertou seu pulso e seu cotovelo, 

levando-a a se queixar de dor. O laudo médico relatou hematomas no braço da jovem.  

Indiciado pelo Ministério Público, Marcos continua livre e, em breve, pode ser um 

milionário. Assim, os reality shows, quem diria, reafirmam sua função de reflexo da sociedade. 

De um mundo que gira, mas ainda não sai do lugar. 

 

3.2.6 BBB e a política  

 

Por fim, para trabalharmos nossa hipótese de que os programas de formato reality 

show, como produtos da Indústria Cultural, refletem e atuam na (de)formação cultural da 

sociedade, é importante perceber que, mesmo que a emissora de televisão que produz e 

transmite o programa apresente um histórico político e ideológico (ainda que de forma 

mascarada) em seus programas e se esforce para evitar que os participantes se pronunciem a 

respeito de tais questões,  sabemos que, se o BBB é composto de pessoas comuns  advindas de 

uma vida em sociedade, suas participações são, consequentemente, impregnadas de seus 

posicionamentos políticos, suas influências, do que pensam, como agem e o que acontece em 

suas vidas no “mundo real”. Da mesma forma, seus discursos e atitudes dentro do programa 

ganham proporções enormes ao menos temporariamente (enquanto o programa vai ao ar), uma 

vez que são transmitidos e propagados a milhões de pessoas em todo o país.   

 
57 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/marcos-e-a-prova-de-que-o-mundo-da-voltas-e-nao-
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Como o programa faz parte de um sistema cultural, social e político, é impossível 

dissociá-lo de tais questões, ao contrário: em uma relação dinâmica, em que o BBB reflete e 

traduz em imagens o mundo que o cerca e ao qual pertence, também ele reafirma, legitima e 

propaga os valores deste mundo. Assim, temas políticos e sociais importantes sempre surgem 

e ganham destaque nos episódios do programa, voluntaria ou involuntariamente, como os 

relatados pelas notícias a seguir: 

Cotas raciais e machismo são temas no ‘BBB16’ (21 de janeiro de 2016)58 

Brothers aproveitaram a manhã para curtir a piscina e conversar sobre como podem 

aprender com as diferenças entre si. 

 

Polícia investiga apologia a maus-tratos a animais no ‘BBB19’ (13 de fevereiro de 

2019)59 

 

Paula do BBB terá que depor por racismo e intolerância religiosa (13 de março de 

2019)60 

A mineira é autora de uma sequência de falas discriminatórias que deram origem a 

trend topics negativos para a Globo. 

A bacharel em direito Paula von Sperling Viana é acusada de racismo e intolerância 

religiosa. Integrante do BBB 2019, a mineira de 28 anos foi mantida na disputa, mas, assim 

que deixar o reality da Globo, terá que depor na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de 

Intolerância (Decradi) por uma sequência de declarações discriminatórias e de tom 

preconceituoso. 

A ex-miss Agropecuária de Lagoa Santa já estava incomodando o público há mais de 

um mês com suas falas sobre o cabelo encaracolado, que chamou no ar de “cabelo ruim”. Na 

 
58 Disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/cotas-raciais-e-machismo-sao-temas-no-bbb16/ . 
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sequência lembrou de quando uma amiga foi esfaqueada e ela se surpreendeu ao ver que “o 

cara era branquinho” e não “um faveladão”, como imaginou que seria o criminoso. 

Agora, a concorrente ao prêmio de 1,5 milhões de reais oferecido pela emissora disse 

ter medo do cientista social Rodrigo França, colega da casa, porque ele “tem contato com esse 

negócio de Oxum”. 

Importante ressaltar que, mesmo depois de todas as falas discriminatórias recorrentes 

ao longo do programa, e por estar respondendo a processo judicial, a participante mencionada 

na notícia acima foi a eleita pelo público como a vencedora da edição de 2019, e ganhadora de 

um prêmio de 1,5 milhão de reais. Coincidentemente ou não, esta foi a primeira edição do 

programa logo após a eleição de Jair Bolsonaro à Presidência da República do Brasil, cuja 

campanha foi marcada por declarações polêmicas e graves incidências de machismo, racismo, 

violência, homofobia e misoginia. Ainda assim, foi eleito pela maioria dos brasileiros para 

governar o país. Apontamos aqui a semelhança entre o que acontece na sociedade e os 

acontecimentos do programa de entretenimento.  

Não apenas este ano a final do BBB refletiu o que acontecia na política do país. No 

ano de 2018, após o impeachment da presidente Dilma Roussef, a vencedora do programa foi 

uma acreana, negra e militante do Partido dos Trabalhadores, o que mobilizou muitos políticos 

do partido e levou a própria Dilma a fazer declarações sobre o programa, como podemos 

acompanhar nas notícias da revista Veja a seguir: 

‘BBB18’: Ginásio com final ao vivo no AC reúne deputados e vereadores (20 de 

abril de 2018)61 

Políticos de Rio Branco tentam pegar carona na popularidade de Gleici, que é filiada 

ao PT no Estado e gritou 'Lula Livre' ao deixar o confinamento. 

Com o Ginásio Coberto, principal centro esportivo do bairro de Gleici Damasceno 

em Rio Branco (AC), a Baixada da Sobral, tomado por uma multidão, familiares e amigos da 

estudante de psicologia comemoraram a vitória na edição 2018 do Big Brother Brasil. Os 

organizadores do evento estimam que entre 2.500 e 3.000 pessoas passaram pelo local na noite 
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desta quinta-feira. Com 57,28% dos votos do público, Gleici conquistou o prêmio de 1,5 milhão 

de reais, além de um carro zero. 

A transmissão no bairro de Gleici contou com estrutura de som e vídeo, um banner 

gigante com uma foto da participante e um mosaico de balões que formava a bandeira do Acre. 

As arquibancadas e a quadra foram ocupadas pelo público. No local, além de amigos e 

parentes, era possível encontrar políticos locais com mandato, vereadores e deputados, além 

de outros em busca de um, na tentativa de pegar carona na popularidade da participante 

acreana do BBB. 

 

Dilma comemora vitória de Gleici no BBB: ‘Sempre esteve do lado certo’ (20 de 

abril de 2019) 62 

As comemorações pela vitória da estudante de Psicologia Gleici Damasceno no Big 

Brother Brasil 18 foram além de famosos e de seu fã clube nas redes sociais. Ela, que é filiada 

e militante engajada do PT, teve uma foto das duas compartilhada pela ex-presidente Dilma 

Rousseff (PT) em sua conta oficial no Instagram. 

Na legenda da imagem, Dilma comemorou a vitória de uma “menina acriana que é a 

cara do nosso povo e sempre esteve no lado certo da luta e da história”. “Parabéns à querida 

Gleici, jovem negra, periférica, militante dos direitos humanos e do movimento negro, atuante 

nas lutas da juventude por um futuro melhor, feminista, filiada ao Partido dos Trabalhadores”, 

escreveu a ex-presidente. 

As notícias acima corroboram com nossa tese de que o programa BBB exerce uma 

influência considerável na sociedade brasileira e, além de ser capaz de mobilizar milhões de 

espectadores, e movimentar milhões de reais aos seus produtores é também cenário de disputas 

sociais e políticas.  

Diante disso, a emissora de televisão não mede esforços para tentar barrar a abafar 

manifestações políticas no programa, muitas vezes com rispidez:  
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Leifert corta política no BBB: ‘Sem essa de representatividade’ (21 de fevereiro de 

2018)63 

Nayara, que é negra, foi eliminada com 92,69% dos votos no paredão das minorias, 

que contou com a mestiça Gleici, do Acre, e o único gay da casa, Mahmoud. 

Quando a professora Helcimara deixou o Big Brother Brasil 18, no primeiro paredão 

desta edição do reality show, fez um comentário que deixou o apresentador Tiago Leifert 

constrangido. “Estou fora do exílio. Agora posso falar: ‘Fora Temer’.” 

“Esta casa, especificamente, está com uma outra ‘noia’. Vocês não são mais vocês 

mesmos. Agora vocês representam algo. ‘Ah, eu represento a comunidade X’. ‘Fulano 

representa a comunidade Y’. ‘Eu represento sei lá o quê’. Deixa eu falar a real. Ninguém aqui 

fora deu procuração para vocês representarem ninguém aí”, afirmou Leifert. 

Percebemos na fala do apresentador do programa a rispidez, a ironia e a tentativa de 

convencer o público de que política é apenas aquela exercida por governantes profissionais em 

cargos ocupados em instâncias oficiais de poder, ou pela militância dos movimentos sociais, e 

que o programa de TV nada de tem ou deve ter de política. 

No entanto, quando ouso desta mesma política pode se tornar conveniente em 

determinadas situações, ele é liberado e se converte mais uma vez em lucro: 

Depois de cortar ‘Fora Temer’, BBB importa ‘Muro de Trump’ (07 de março de 

2017)64 

Menções a política nacional foram desencorajadas em brincadeira no início da 

temporada. Agora, falsa muralha divide a casa entre ‘EUA’ e ‘México’  

Muro de Trump dá melhor audiência ao ‘BBB17’ desde a estreia (07 de março de 

2017)65 
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Programa marcou 28 pontos na Grande São Paulo nesta segunda, um a menos que 

na chegada de Tiago Leifert. 

Aqui temos a presença forte da ideologia vigente que segue aos interesses da classe 

dominante, e que se esforça prontamente por satirizar a barbárie, transformando-a em piada, 

produto e dinheiro, enquanto reafirma dia após dia na sociedade os seus valores.  

Como mencionado no início do capítulo, mais de 240 notícias da revista Veja foram 

analisadas para a realização desta pesquisa. Seria exaustivo e repetitivo que tratássemos de 

todas aqui, por isso, selecionamos as mais significativas e representativas que melhor 

atendessem aos objetivos deste estudo. Assim, para finalizarmos esta parte, e buscarmos 

responder à questão da influência que este tipo de programa exerce na vida psíquica e objetiva 

dos indivíduos, trazemos uma última notícia que consideramos ilustrativa deste poder:  

Mulher que gastou R$1,4 mil votando em Emilly conta sua história (20 de abril de 

2017)66 

Luciane Santiago explicou que sua filha, que faleceu, é muito parecida com a 

estudante gaúcha que venceu o BBB17. 

Em entrevista ao TV Fama, Luciane revelou que investiu grande parte do orçamento 

na vitória de Emilly – chegando, inclusive, a acumular dívidas – porque sua filha, que faleceu, 

é muito parecida com a estudante gaúcha. “Minha televisão ficou 80 dias ligada”, disse 

Luciane, afirmando que investiu “por amor”. “Com a perda da minha filha, você (Emilly) me 

fez viver novamente e me trouxe uma segunda vida”, afirmou a aposentada. 
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Considerações Finais 

  

 

Estudamos as origens da barbárie, bem como identificamos a sua forte presença nos 

episódios do programa BBB, capaz de exercer influência sobre o comportamento do seu 

público, atuando na propagação de valores de uma sociedade capitalista adoecida.  

Nos resta refletir sobre como a educação e a formação cultural podem fazer frente a uma 

estrutura tão poderosa e potente como a que representa a Indústria Cultural nos dias de hoje, 

buscando contribuir para a emancipação dos indivíduos, munindo-os de ferramentas para 

fazerem melhores escolhas durante o exercício do seu tempo livre. Nesta tentativa, vamos 

recorrer a Theodor Adorno Para o autor, a educação é a única fonte de enfrentamento da 

barbárie e da busca pela real emancipação humana.  

Em um primeiro momento, conscientes da presença onipotente e irreversível da 

televisão, seria necessário, conforme nos aponta Adorno (1995, p.93), realizar um planejamento 

de longo prazo para formar o público para a arte. Inclusive porque, de acordo com o autor, no 

plano visual, as resistências são menores do que, por exemplo, na música.  

É necessário tentar ambas as coisas: por um lado, é preciso dar abrigo na televisão às 

coisas que não correspondam ao interesse do grande público, como os programas 

qualificados para as minorias. Estes, contudo, não devem ser hermeticamente 

fechados, mas, mediante uma política de programação inteligente e consequente, 

precisam ser levados ao contato das outras pessoas, no que provavelmente o meio do 

choque, o meio da ruptura será mais produtivo do que o gradualismo, embora também 

nesta questão haja a “formação da tradição” (ADORNO, 1995, p.93). 

 A partir das reflexões de Adorno, podemos afirmar que, da mesma forma que a 

Indústria Cultural vem se esforçando há anos consecutivos para (de)formar um público 

espectador do BBB, tornando o ato de assistir o programa uma certa tradição no calendário 

anual da oferta de entretenimento do canal de televisão, e com isso alcançando resultados 

significativos; da mesma maneira é possível que se forme, gradualmente, um público para um 

outro tipo de programa, para a apreciação da arte, que seja crítica, formativa, reflexiva, 

emancipatória.. É possível ofertar produtos educativos e criativos às pessoas e educá-las para, 

de fato, utilizarem seus conteúdos de maneira prática e autônoma na vida em sociedade, o que 

configuraria uma verdadeira formação cultural. O autor nos traz um exemplo: 
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Lembro nesta oportunidade o que aconteceu no plano da música: Hübner desenvolveu 

em Hamburgo, já há muito tempo, um determinado programa com música de 

qualidade exponencial, a “nova obra”. Com um planejamento de longo prazo, 

gradualmente se formou um público para os concertos, inclusive frequentando o 

auditório da Rádio de Hamburgo (ADORNO, 1995, p. 93). 

O autor apresenta uma linha de orientação para o que deveria ser o rumo da televisão, a 

fim de que ela representasse um avanço e não um retrocesso ao conceito de formação cultural 

(ADORNO, 1995, p.94-95). Nele, seriam fundamentais o distanciamento frente à ilusão de 

realismo; a importância de uma interação entre pesquisa e produção; e a interação entre 

programas especiais e programação geral, que, sabemos, sempre estará presente na grande 

mídia, uma vez que a Indústria Cultural é, como já dissemos, irreversível. Importante ressaltar: 

é irreversível, mas não infalível. E justamente para que haja resistência, recorremos à educação. 

Não é que a TV seja algo abominável, completamente nociva à formação humana, ou 

100% constituída de produtos culturais alienantes. Sabemos que hoje existe, sim, uma oferta de 

programas diferenciados, que apresentam conteúdo crítico, reflexivo, artístico (como por 

exemplo o canal Art 1, da TV por assinatura, cuja programação é completamente voltada para 

a divulgação, a fruição e a formação artística do seu público). Mas, assim como na época de 

Adorno, estes programas não são acessíveis a todos, não são considerados para todos e não 

alcançam a maioria da população, se limitando quase sempre aos canais de TV paga. O grande 

desafio seria produzir conteúdo de qualidade e ofertá-lo às pessoas com a mesma intensidade, 

facilidade e importância que um BBB: em horário nobre, com grande investimento financeiro 

e na TV aberta.  

Sabemos que estas mudanças não serão passíveis de serem realizadas repentinamente, 

na medida, justamente, em que estamos submetidos ao regime do lucro e à perpetuação 

socialmente impositiva da barbárie. No entanto, conforme apontamos acima, com um 

planejamento de longo prazo seria possível abrir caminho à transformação: “seguramente não 

se poderá sem mais nem menos mudar essa situação, porém será possível gerar um clima que é 

incomparavelmente mais favorável a uma transformação do que o clima vigente ainda hoje” 

(ADORNO, 1995, p.164). 

Aqui, Adorno se refere não só às transformações no âmbito da formação cultural, como 

também da educação, que pode e deve ser lugar de atuação contra a propagação da violência: 

Com a educação contra a barbárie no fundo não pretendo nada além de que o último 

adolescente do campo se envergonhe quando, por exemplo, agride um colega com 

rudeza ou se comporta de um modo brutal com uma moça; quero que por meio do 
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sistema educacional as pessoas comecem a ser inteiramente tomadas pela aversão à 

violência (ADORNO, 1995, p.165). 

Diante disso, a emancipação e a educação para a formação verdadeiramente humana são 

urgências sociais de nosso tempo, uma vez que, no fundo, não somos educados para a 

emancipação. No entanto, nossa grande dificuldade é a de acessar a liberdade e a autonomia em 

um modelo civilizatório baseado na autoridade, definida por Adorno (1995) como:  

(...) um conceito essencialmente psicossocial, que não significa imediatamente a 

própria realidade social. Além disso existe algo como uma autoridade técnica – ou 

seja, o fato de que um homem entende mais de algum assunto do que outro -, que não 

pode simplesmente ser descartada. Assim, o conceito de autoridade adquire seu 

significado no âmbito do contexto social em que se apresenta (ADORNO, 1995, p. 

176). 

Na reflexão acerca da autoridade presente no ambiente escolar, familiar, social, na 

autoridade de um sistema que nos impõe, inclusive, o que devemos consumir em nossos 

momentos de descanso e lazer, na autoridade simbolizada pelo “Grande Irmão” do BBB que 

tudo vê; e consequentemente no seu enfrentamento, visando à liberdade do sujeito, reside a luta 

contra a barbárie.  

Reconhecemos a devida importância da autoridade neste mesmo processo civilizatório 

que nos trouxe até aqui: uma sociedade altamente desenvolvida em termos tecnológicos. No 

entanto, estas mesmas manifestações de autoridade (como a da escola e da cultura) devem ser 

reelaboradas, refletidas e tensionadas todo o tempo para assumirem “um outro significado, na 

medida em que já não são cegas, não se originam do princípio da violência, mas são conscientes, 

e, sobretudo, que tenham um momento de transparência” (ADORNO, 1995, p.167). 

É pela via da experiência que podemos reelaborar e ressignificar nosso próprio 

pensamento e nos direcionar para a autonomia. Para tanto, é preciso que experiências sejam 

oferecidas, pois, afirma Adorno (1995, p.178), as pessoas aceitam com maior ou menor 

resistência aquilo que a existência dominante apresenta à sua vista, como se aquilo que existisse 

precisasse existir desta forma. Assim, acreditam que nem o que fazem em seu tempo livre é de 

sua total escolha ou poderia ser diferente. 

  Desta forma, a emancipação não se configura como uma categoria estática, mas como 

um vir-a-ser, na medida em vivemos uma constante e grande contradição social marcada por 

uma época de esclarecimento e de barbárie simultâneos. Mas se “a sociedade forma as pessoas 

mediante inúmeros canais e instâncias mediadoras” (ADORNO, 1995, p.181), ou seja, pelo viés 
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da Indústria Cultural, podemos ver justamente aí a grande importância da relação entre a 

formação cultural e a emancipação, bem como a possibilidade de resistência em meio à própria 

Indústria Cultural. 

Assim, como poderíamos fazer frente à barbárie propagada pelo BBB na busca de uma 

emancipação de seu público telespectador? Orientando toda a nossa energia para que a 

formação cultural seja uma educação para a contradição e para a resistência (ADORNO, 1985). 

O exemplo que Adorno dá com relação ao cinema comercial serve muito bem para o nosso 

caso: 

Por exemplo, imaginaria que nos níveis mais adiantados do colégio, mas 

provavelmente também nas escolas em geral, houvesse visitas conjuntas a filmes 

comerciais, mostrando-se simplesmente aos alunos as falsidades aí presentes (...) 

assim, tenta-se simplesmente começar despertando a consciência quanto a que os 

homens são enganados de modo permanente (ADORNO, 1995, p.183) 

E continua: “A consciência de todos em relação a essas questões poderia resultar nos 

termos de uma crítica imanente, já que nenhuma democracia normal poderia se dar ao luxo de 

se opor de maneira explícita a um tal esclarecimento” (idem). 

Claro, justamente por estarmos nesta chamada “democracia normal” haveria pressão e 

repressão por parte dos grandes empresários do ramo do entretenimento audiovisual, no entanto, 

já seria possível, nos termos de Adorno, “infectar” os jovens de uma certa aversão à violência. 

Assim, a investigação que aqui empreendemos abordou a (de)formação cultural na 

sociedade brasileira contemporânea a partir da oferta de produtos televisivos padronizados pela 

Indústria Cultural e de grande alcance e audiência: os reality shows, com destaque para o Big 

Brother Brasil. Buscamos identificar a interferência que o conteúdo do programa exerce no 

processo (de)formativo do seu público espectador.  

Nossa análise se ancorou na concepção da Teoria Crítica, para quem a educação exerce 

papel fundamental por oferecer resistência à barbárie estimulada pelo consumo frenético de 

produtos culturais. Além disso, observamos que os processos de formação cultural e educação 

detêm a grande possibilidade de um despertar de consciências por meio da crítica social e da 

orientação do pensamento para a autonomia e a emancipação. Este é um caminho essencial a 

ser percorrido a fim de que os indivíduos se tornem aptos a fazerem melhores escolhas dos 

produtos culturais que consomem e do que fazem em suas horas de lazer e em seu tempo livre, 
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bem como para que se libertem da alienação imposta, o que possibilita reflexão. Isso é 

experiência. 

Podemos afirmar, a partir do estudo realizado, que o Big Brother Brasil se configura 

como instrumento de (de)formação do público espectador, e exerce influência direta sobre a 

constituição cultural da sociedade, em conformidade com a intenção da classe dominante, de 

modelar e homogeneizar os comportamentos e as mentes dos sujeitos, desumanizando-os. 

Assim, torna-se clara a significativa importância da cultura para os processos educacionais, bem 

como para o estabelecimento de rupturas com os padrões impostos pela Indústria Cultural.   

Os resultados obtidos na pesquisa apontam para o fato de que o discurso presente nas 

matérias noticiadas pela principal revista do país – a Veja – a respeito do BBB, que relatam os 

acontecimentos do programa, estão impregnados de valores provenientes do estado de barbárie 

social que vivemos. Dessa forma, este produto da Indústria Cultural deve ser submetido à 

análise crítica antes de ser aceito, consumido e propagado de maneira irrestrita pela população 

brasileira.  

A análise das notícias jornalísticas permite perceber que a barbárie está fortemente 

presente no conteúdo veiculado pelo BBB ano após ano de sua produção. E mesmo que os 

participantes mudem, os acontecimentos bárbaros se repetem a cada edição. Como 

consequência, também no discurso proferido pela revista Veja a respeito do programa, a 

violência e a competição estão presentes, através do uso frequente de palavras e termos que as 

representam. 

A visibilidade que acontecimentos criminosos e agressivos ganham a partir da sua 

exibição na TV aberta com altos índices de audiência, bem como com a publicação do discurso 

jornalístico possibilita a propagação de ideologias da Indústria Cultural e da sociedade 

capitalista concorrencial, tais como a meritocracia, a perseguição pela fama e pelo sucesso, a 

supervalorização do lucro, a individualidade, a agressividade, a manipulação política, a 

discriminação e o preconceito, e, talvez o mais grave, sua naturalização.   

Assim, podemos afirmar que, como resultado de nossa pesquisa, identificamos uma 

relação direta entre a (de)formação cultural da sociedade e o conteúdo veiculado pelo programa 

BBB. A oferta de programas de reality shows na televisão, como produtos da Indústria Cultural 

está diretamente relacionada com a manutenção de uma estrutura de dominação ideológica, 

partindo de aspectos históricos, e de ordem material e subjetiva. Assim, compreendemos que o 
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BBB exerce uma função social estratégica dentro dos parâmetros culturais da sociedade 

brasileira, com reflexos e impactos consideráveis. 

No entanto, entendemos que os resultados obtidos por esta pesquisa também 

demonstram o fato de que não apenas o BBB dissemina e estimula a barbárie, como também, 

em uma relação dinâmica, é fruto dela. Ou seja, uma vez que os participantes são escolhidos 

minuciosamente como representantes de uma ideologia, visando à identificação do público e à 

geração de lucro, eles provêm de uma realidade social pré-existente e, assim também, não 

passam de um reflexo da violência que já experimentamos cotidianamente na sociedade. O fato 

de haver preconceito, estupros, brigas, mentiras e manipulações dentro da casa do programa, 

significa que, diretamente, tais fatos também acontecem na sociedade, do lado de fora. O que 

se faz desnecessário, no entanto, é que se transforme cada um desses fatos em espetáculo e 

entretenimento e que se confunda este tipo de exposição com um modelo a ser seguido. 

De acordo com Adorno (1995), é necessário ensinar os espectadores a ver televisão, 

ou seja, a como ver TV sem serem iludidos, sem se subordinarem à televisão como ideologia. 

O autor, fundamental para a elaboração desta pesquisa, nos alerta que a educação, nesse sentido, 

deveria não apenas nos ensinar a fazermos melhores escolhas, em consonância com uma 

verdadeira consciência emancipada, mas a desenvolver aptidões críticas, e desmascarar falsas 

ideologias, nos protegendo de identificações falsas e problemáticas (1995, p.79).   

Mas não apenas a educação deve fazer frente à alienação e à (de)formação cultural, 

como também a própria TV. O imenso potencial de alcance e a receptividade que a televisão 

encontra dentro das casas das famílias brasileiras deveria ser explorado no sentido de ofertar 

programas e produtos culturais mais críticos e qualificados, investindo na formação de um 

público para eles próprios, em um mecanismo retroalimentado de produção, consumo e 

demanda por cultura. Uma vez que vivemos em uma sociedade imagética, a televisão guarda 

em si um potencial promissor de se associar à educação, que pouco ou quase nunca é explorado, 

conforme nos alerta Adorno (1995). 

De todo modo, não nos encontramos totalmente perdidos frente a este processo. 

Mesmo diante dos grandes índices de audiência do BBB, as reações dos espectadores que 

muitas vezes motivaram tomadas de atitudes por parte da emissora de TV que transmite o 

programa, bem como culminaram em denúncias e investigações policiais a respeito da violência 
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veiculada, são comprovações de que, apesar de consumirem o produtos, algumas pessoas ainda 

são capazes de se indignar-se mobilizar frente à barbárie.  

Também a respeito dos processos educacionais que, sabemos, são baseados e 

perpetuadores da competição, e se ocupam em moldar os indivíduos para uma vida adaptada 

em uma sociedade adoecida; apesar de todo este contexto é possível ainda se formar dentro de 

uma concepção emancipatória voltada para a autonomia e a reflexão crítica. Prova disso é que 

esta pesquisa, que visa instigar rupturas com os padrões culturais de dominação, foi produzida 

no âmago de um programa de pós-graduação da educação formal. Ou seja: há formas de 

resistência em curso. 

Finalizamos com a gratidão de ter tido a oportunidade de tecer tais reflexões e com a 

certeza de que este é apenas um primeiro e pequeno passo dentro das inúmeras pesquisas que 

este tema rende e que poderá inspirar a seguir, num sentido de aprofundarmos a discussão. 
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Anexo 1 - Mar de antenas sofistica a recepção da TV no Morro Dona Marta, no Rio de 

Janeiro. (Oscar Cabral/Abril Imagens). 

 

 

 

Fonte: A história da vida privada no Brasil, 1998, p. 487. 
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Anexo 2 - Público assiste à primeira transmissão da TV Tupi, 4/07/50 (Acervo Iconographia) 

 

 

 

Fonte: A história da vida privada no Brasil, 1998, p. 447. 
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Anexo 3 - Porcentagem de domicílios com televisão por municípios. Brasil, 1970. 

 
 

Fonte: A história da vida privada no Brasil, 1998, p. 450. 
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Anexo 4 - Porcentagem de domicílios com televisão por municípios. Brasil, 1980. 

 

 

Fonte: A história da vida privada no Brasil, 1998, p. 451. 
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Figura 5 - Porcentagem de domicílios com televisão por municípios. Brasil, 1991. 

 
 

 

Fonte: A história da vida privada no Brasil, 1998, p. 452. 
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Anexo 6 - Proporção de domicílios com televisão. 

 

 

Fonte: A história da vida privada no Brasil, 1998, p. 453. 

 


