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É hora do espetáculo da perversidade: o aprisionamento da 
subjetividade dentro dos realities shows  

Regina P. Christofolli Abeche1 
Ângela Caniato2 

Lara Hauser Santos3 

Você tem alma? Essa pergunta — filosófica, teológica ou 
simplesmente incongruente — encerra hoje uma nova dimensão. 
Confrontada aos neurolépticos, à aeróbica e ao massacre da mídia, a alma 
ainda existe? (Kristeva, 2002, p.9).  

Um fenômeno recente tem chamado a atenção de diversos estudiosos: 
os realities shows. Estes programas estão tomando conta da televisão 
mundial, em especial a brasileira neste momento. Tais programas expõem 
seus participantes a situações limites e dão margem a uma série de análises. 
O enfoque deste trabalho será no Big Brother II, veiculado pela Rede Globo 
de Televisão, já que este se manteve entre os quatro maiores índices de 
audiência da emissora4 enquanto esteve no ar, o que evidencia seu alto 
alcance populacional. Lançar-se-á um olhar microscópico, especialmente 
nos valores embutidos na estrutura e funcionamento do programa, bem 
como nas características da subjetividade dos participantes, principalmente 
do vencedor, aspectos estes que difundem uma forma de ser na atualidade.  

O Big Brother surgiu em 1999, na Holanda e foi criado pela 
produtora Endemol, uma das maiores empresas de entretenimento da 
Europa. O nome Big Brother foi inspirado no livro “1984”, do escritor 
inglês George Orwell. No livro, todos os habitantes de um país fictício são 
vigiados diariamente por câmeras que funcionam como os olhos do 
governo. O autor alerta para o perigo de estarmos caminhando para uma 
sociedade controlada por câmeras. Passados pouco mais de 50 anos da 

                                                 
1 Professora do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, 
doutoranda da Universidade Metodista de São Paulo. 
2 Professora Doutora do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. 
3 Acadêmica do curso de psicologia na Universidade Estadual de Maringá, bolsista 
PIBIC/CNPq-UEM. 
4 Este dado é da Folha de São Paulo, caderno Tv Folha, no período de maio a julho de 2002. 
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publicação do romance de Orwell, o temor ao totalismo cedeu lugar à 
sedução, através da invasão de câmeras em programas televisivos.  

Em 2000, o programa Big Brother começou a ser exportado para 
outros países, como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, 
Portugal, Suíça, Suécia e Bélgica. Em todos eles o programa foi um 
sucesso, não só na televisão, como também na Internet. Seus participantes e 
vencedores tornaram-se famosos do dia para a noite e faturaram prêmios e 
dinheiro. 

Para entender melhor a dinâmica do programa, serão expostas 
algumas de suas regras fundamentais:  

1. O número de participantes foi 12, previamente selecionados pela Rede 
Globo de Televisão. Estes permaneceram confinados em uma casa com 
38 câmaras, sendo vigiados 24 horas por dia por um período de 60 dias. 
O número de dias poderia sofrer pequenas alterações no decorrer do 
programa; 

2. Antes de iniciar o programa os 12 participantes ficaram reclusos por 7 
dias em um quarto de hotel e não mantiveram nenhum tipo de contato 
entre eles, nem com o mundo externo;  

3. A cada semana dois participantes eram indicados para o “paredão”,5 
sendo um escolhido pelo líder e o outro eleito via votação sigilosa por 
parte de grupo. Apenas um era eliminado, conforme votação feita pelos 
telespectadores;  

4. A votação para o paredão era realizada no confessionário, espaço este no 
qual cada participante tinha privacidade em relação aos outros membros, 
uma vez que o que diziam ali não poderia ser revelado ao grupo durante 
a permanência na casa. O confessionário era utilizado também, para a 
direção se comunicar individualmente com os participantes;  

5. Depois da eliminação semanal de cada participante, teve-se uma final 
com 2 pessoas. O telespectador, via telefone e/ou internet, escolheu o 

                                                 
5 Termo utilizado pelo programa como local no qual os participantes aguardam para serem 
excluídos ou não da casa. Em uma alusão a ideia de presos que aguardam o 
fuzilamento/exclusão. 
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vencedor que levou a quantia de 500 mil reais, sendo que o segundo e 
terceiro colocados ganharam 30 e 20 mil, respectivamente.  

6. Cada participante recebeu um microfone, o qual devia estar 
constantemente ligado durante a permanência na casa;  

7. Era proibido o uso de qualquer meio de comunicação entre os 
participantes que não pudesse ser capturado pelas câmeras ou 
decodificado pelo público (escrita, gestos, etc.);  

8. Os participantes não tinham acesso às notícias do mundo externo, pois na 
casa não havia telefone, rádio, televisão, jornal, revista, internet e etc.; 

9. A cada semana era eleito um líder através de uma prova, estabelecida 
pela direção do programa;  

10. O líder tinha algumas regalias tais como: imunidade, quarto privativo, 
uma sessão de cinema, um frigobar abastecido e também o direito a 
conversar com internautas;  

11. A cada semana ocorria a prova da comida que devia ser cumprida em 
grupo, para que recebessem o Kit de alimentação. No caso desta não ser 
realizada com sucesso, não recebiam o Kit e passavam a semana apenas 
com sal, arroz, carne seca e doce de leite;  

12. No caso de agressão física o participante seria excluído da casa;  

13. Entre 10:00 e 12:00 horas ocorria o “toque de despertar”, onde todos os 
participantes eram obrigados a acordar e levantar;  

14. Os participantes tinham obrigações com a manutenção da rotina 
doméstica, tais como, cozinhar, lavar, passar, limpar a casa, etc.;  

15. Apesar de não ser uma regra, vale a pena destacar que durante todo o 
programa havia festas proporcionadas pela direção com frequência de 
pelo menos uma vez por semana e recebiam ainda, visitas esporádicas de 
artistas, jogadores de futebol e apresentadores de programas de 
televisão. 

O programa Big Brother Brasil foi exibido diariamente, em horário 
nobre, sendo que nas 2ª, 4ª, 5ª e 6ª feiras havia apenas edição. Na 3ª feira, 
sábado e domingo o programa era transmitido ao vivo intercalado com 
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edições. Nestes dias o programa era conduzido por um “animador” que 
interagia com os participantes da casa e com o telespectador.  

Este estudo tem como base a constatação empírica e de autores como 
Thompson (1998), Guareschi (2000) e Ramonet (1999) entre outros. Todos 
estes mostram que vivemos hoje, uma “cultura midiática”, de modo que é 
impossível entender qualquer fenômeno fora do grande capítulo da 
comunicação. Segundo Guareschi (2000), as pessoas adultas dos países 
ocidentais gastam entre 25 a 30 horas por semana olhando a televisão. Isto, 
sem contar o tempo que elas empregam lendo jornais, livros, revistas e 
consumindo outros produtos das indústrias de comunicação de grande 
escala transnacionais. Há poucas sociedades no mundo de hoje que não 
foram atingidas pelas instituições e mecanismos da comunicação, 
consequentemente, que não estejam abertas às imagens e formas simbólicas 
mediadas pelos meios de comunicação de massa.  

Desde o início das sociedades modernas, os meios de comunicação 
contribuíram decisivamente para a construção da subjetividade dos seres 
humanos. Sempre em sintonia com o surgimento e consolidação das 
sociedades capitalistas. modernas, os meios de comunicação desenvolveram-
se de forma espantosa. E impossível pensar o mundo contemporâneo, sem 
levar em conta o papel da mídia. Um dos traços fundamentais deste mundo 
contemporâneo é exatamente o inesgotável fluxo de imagens e de 
conteúdos simbólicos, disponibilizados pelos meios de comunicação a um 
número cada vez maior de pessoas, e que de certa maneira, conformam a 
realidade, as relações sociais e a subjetividade individual.  

Chomsky6 apud Guareschi (2000) afirma que os meios de 
comunicação de massa servem como sistemas de comunicação de 
mensagens e símbolos para a população em geral, cuja função é divertir, 
informar, distrair, como também influenciar os indivíduos com valores, 
crenças e códigos de comportamento.  

Atualmente o individuo é visto quase que exclusivamente no seu 
papel de consumidor. Em decorrência disso, as mercadorias da indústria se 
orientam segundo o princípio de sua comercialização e não segundo seu 

                                                 
6 CHOMSKY, Noam. Propaganda Model. In: Herman, E. CHOMSKY, N. Manufacturing 
concert. The Political Economy in the Mass Medic. New York: Pantheon Books, 1988 (p.1-
35). 
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próprio conteúdo e figuração adequada. No conceito de Indústria Cultural, 
Adorno (1986) esclarece sobre os produtos adaptados ao consumo das massas 
e que em grande medida determinam esse consumo. O consumidor não é o 
senhor, como a Indústria Cultural gostaria de fazer crer. Ele também não é o 
sujeito dessa indústria, mas sim seu objeto. A Indústria Cultural é importante 
como formadora da consciência de seus consumidores. Segundo Adorno,  

as ideias de ordem que ela inculca são sempre as do status quo. Elas 
são aceitas sem objeção, renunciando a dialética. Através da 
ideologia da Indústria Cultural, o conformismo substitui a 
consciência, a ordem por ela transmitida não é confrontada com o 
que ela pretende ser ou com os reais interesses dos homens (1986, 
p.97).  

A Indústria Cultural, de acordo com Adorno (1986), impede a 
formação de indivíduos autônomos, independentes, capazes de decidir 
conscientemente. Também está intrinsecamente ligada aos elementos do 
mundo industrial, na qual exerce um papel específico de portadora da 
ideologia dominante. Esta, atribui sentido a todo o sistema unido à 
ideologia capitalista, a qual, contribui para falsificar as relações dos homens 
com outros homens, bem como dos homens com a natureza.  

Todos estes aspectos têm forte influência no processo de 
padronização (Adorno, 1986) dos indivíduos, que é a eliminação total da 
diferença, com a uniformização de todos as pessoas. Assim, a Indústria 
Cultural é a ferramenta utilizada para se alcançar esta padronização. Haja 
visto que, todos nós assistimos aos mesmos programas, consumimos os 
mesmo produtos, usamos as mesmas roupas. Há também uma padronização 
do homem no aspecto do mundo interno, porque até a forma de pensar, 
sentir, desejar, vivenciar, relacionar-se está seguindo aos padrões, ou seja, 
até o âmago da vida interna está sofrendo a influência opressora da mídia. 
Todos seguem cegamente o que ela nos coloca como certo, tornando-nos 
exatamente iguais, com a total eliminação da diferença. Este processo tem 
como consequência o sofrimento psicossocial.  

Outro aspecto dessa padronização, é a ilusão de liberdade a qual 
estamos submetidos (Adorno, 1986), porque acreditamos que somos livres 
para escolher. Este mecanismo da Indústria Cultural é tão perverso que 
além de nos tornar todos iguais, exige que sejamos “diferentes”. Assim, 
temos uma infinidade de marcas para escolher, o que nos faz acreditar que 
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estamos livres para tal escolha. Mas isso não é real, porque em sua essência 
todos os produtos são iguais, haja visto que uma sociedade que é guiada 
pelos princípios de comercialização, faz com que os produtos percam a 
importância de conteúdo e fiquem restringidos à aparência. Esta falsa 
liberdade só vem fomentar o individualismo exacerbado no qual vivemos, 
sob o constante bombardeamento de slogans como “você é único”, “você 
deve ser diferente” e outros.  

Costa (1984) ao discutir sobre a educação psicológica, introduz a 
ideia de que esta, atinge seu objetivo quando consegue formar um Tipo 
Psicológico Ordinário (p.73), que é a resposta ao que a sociedade pede em 
determinado momento. Portanto, cada contexto histórico terá o seu próprio 
Tipo Psicológico Ordinário.  

Tipo Psicológico Ordinário é a normatização dos indivíduos, em que 
todos devem corresponder à norma, sendo ela mesmo, um conjunto de 
atributos relativos à subjetividade padrão que existe na sociedade. Esta é a 
universalização de particularidades emocionais previamente definidas como 
saudáveis (Costa, 1984, p.72), ou seja, elimina-se toda diferença em busca 
de uma padronização. Todo esse processo se dá a partir de uma violência 
simbólica, que de acordo com Costa, é a “imposição de enunciados sobre a 
realidade que leva o indivíduo a adotar como referencial exclusivo de sua 
orientação no mundo, a interpretação fornecida pelo detentor do saber” 
(p.75). Em outras palavras, é através da intimidação ideológica dos 
indivíduos, que se alcança a adaptação dos mesmos. Sobre isto Guinsberg7 
apud Caniato (1995, p.244), diz:  

Uma violência que não se apóia na força das armas e da repressão 
aberta e sim, apela à interiorização de suas premissas, normas, leis e 
ideias na subjetividade dos casualmente chamados “sujeitos sociais” 
(...) [A garantia do funcionamento da sociedade fica mantida pela] 
internalização das suas concepções ideológicas em cada um dos seus 
sujeitos: quando assim ocorre, a repressão direta se exerce só contra 
o transgressor, isto é, sobre os que violam as normas.  

                                                 
7 GUINSBERG, Enrique. Médios Masivos, Salud Mental y Derechos Humanos. Trabalho 
apresentado na Plenária da III Conferência Salud, Represión Política y Derechos Humanos. 
Santiago do Chile, 24-29 novo 1999. 
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Com isso, podemos coadunar o que vimos em Adorno, com o que 
vimos em Costa e chegar à conclusão de que a formação do Tipo 
Psicológico Ordinário em qualquer momento, se dá pela padronização, a 
qual tem como principal ferramenta, a Indústria Cultural.  

Outros aspectos a serem considerados, são os valores implícitos no 
programa. Pode-se perceber estes valores através de sua estrutura e 
funcionamento, tais como: confinamento, vigilância, exclusão, fama, 
dinheiro, esforço, sorte, culto ao herói, salve-se quem puder, negação do 
sofrimento psicossocial, ficar com, cada um por si e Deus por todos.  

O eixo principal a ser abordado será mais especificamente a 
vigilância, a fama e o confinamento, uma vez que estas características 
conferem o caráter inédito do programa e ficam em maior evidência para o 
telespectador. 

Vigilância  

A pergunta que se faz é: o que ocorreu, para que saíssemos do horror 
da vigilância, para imergirmos na apoteose voyerista, de contemplar 
supostamente em tempo integral, um grupo de indivíduos exibicionistas 
confinadas em um espaço marcado por câmeras e microfones?  

A melhor forma de implantar o horror é vesti-lo, mascará-lo para que, 
glamourizado pelo poder hegemônico, seduza através da indústria cultural, 
indivíduos que se conformem às leis de mercado e à vigilância.  

O controle, na sociedade contemporânea, é exercido de modo 
glamourizado pela Indústria Cultural. Assim, substituiu-se a guilhotina e a 
violência física por técnicas de controle social formadas dentro das ciências 
humanas e sociais, pela psicologia, psiquiatria e mais recentemente, pelos 
meios de comunicação de massa (Guinsberg (1991), Costa (1984) e 
Foucault (1983). No lugar de usar a força física para fazer corpos indóceis 
padecerem em razão de não se ajustarem, o que ocorre é a internalização 
através de uma intimidação ideológica exercida pelos meios de 
comunicação de massa, que produzem uma certa forma de ser, de viver, de 
pensar e de sentir.  

A estratégia atual é constituir subjetividades, de forma que estas se 
enquadrem no modo de vida oferecido pelo social, pois de acordo com o 
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filósofo francês Michel Foucault (1983), o poder moderno se exerce na 
produção e na repressão. Isto confirma o pensamento do pesquisador Costa 
(1984), quando discorre sobre a violência simbólica, em que os indivíduos 
encontram-se submetidos na ideologia da sociedade de consumo da 
atualidade. 

Hoje, os vigias do “Grande Irmão”, são todos os indivíduos, que 
auxiliado pela edição da mídia, ficam extasiados, fascinados diante da 
televisão, vigiando e controlando através de votos (programa interativo), os 
passos dos 12 participantes anônimos. O que, antes era temido — o controle 
e o vigiar — e também o que era protegido — a privacidade e a intimidade 
tornaram-se objetos de fascínio. Isto se evidencia no primeiro imperativo 
para participar do show de realidade — big brother — que é a imposição de 
restrição do privado. Oferece-se aos participantes uma casa bem equipada 
com 24 horas por dia de vigilância para que se tornem famosos, todavia, 
caso sejam excluídos e não ganhem o prêmio máximo de 500 mil reais, já 
tiveram a oportunidade de conquistar a fama. Troca-se desta maneira, a 
privacidade pela fama.  

Acrescenta-se, que a sociedade contemporânea é descrita por Debord 
(1994), como a sociedade do espetáculo, que substitui o lema: “Penso, logo 
existo”, por um outro ditado: “Sou visto, logo existo”, Quinet (2002). Ainda 
segundo este autor, é a sociedade dominada pelo olhar, que é onividente sob 
diversas formas, que vão desde a proliferação dos programas televisivos de 
voyerismo e exibicionismo explícitos, até a difusão epidêmica da vigilância, 
que multiplicam as câmeras encontradas a cada passo do indivíduo. Vive-se 
hoje, numa sociedade escópica que tem como espetáculo, a disciplina e o 
controle. O olho que vigia e pune, é o mesmo que possibilita a fama. A 
visibilidade na atual sociedade de consumo sobre valoriza o mercado. 
Coelho (1999) ao discorrer sobre fama cita uma frase do filme Nasce Uma 
Estrela: “Você conseguiu mais do que queria. Mais fama, mas também, 
mais infelicidade pessoal” (p.49). A fama parece inseparável de um outro 
vínculo, a dor de ter que se separar do privado, de sua vida rotineira para se 
lançar rumo à ser objeto do olhar do outro, desgarrado e desenraizado de 
sua forma de ser.  

Esta sociedade escópica impõe uma existência vinculada à 
visibilidade e consequentemente à celebridade, mas por outro lado, amplia 
cada vez mais a vigilância e o controle sobre cada indivíduo. Não é mais 
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possível sair de casa sem se deparar com os dizeres “sorria você está sendo 
filmado”. Verdade ou mentira, não importa, pois a frase faz existir um olhar 
invisível pousado no indivíduo. A instância desse olhar atribuído ao outro, é 
chamada por Freud de superego, que tem como um dos seus atributos, 
vigiar e punir o indivíduo. A sociedade escópica, ao utilizar esta estrutura 
subjetiva, multiplica seus dispositivos de vigilância eletrônica e transforma 
a todos, em objetos vistos’ e controláveis. A Transparência, vira um ideal. 
Ainda, de acordo com Foucault, em “Vigiar e Punir” (1983), o panóptico 
(prédio circular com uma torre central) idealizado para melhor vigiar os 
prisioneiros, é o modelo de nossa sociedade disciplinar, em que os 
indivíduos são tornados transparentes para um “olho invisível”.  

Confinamento  

A vida se converte em ideologia da reificação. E, a rigor em máscara 
mortuária (Adorno, 1986, p.87).  

Um dos meios utilizados pela mídia para apresentar o programa “Big 
Brother” como um show de realidade, é afirmar que o confinamento deve 
traduzir sentimentos verdadeiros, pois não dá para protelar nem para 
recalcar emoções ou indisposições com os companheiros de cela. Na 
verdade, o confinamento sob esta perspectiva mantém uma tensão. De um 
ângulo, poderia ser considerado um grande embuste, pois como consta nas 
regras do programa os participantes são vigiados 24 horas por dia. Como 
nos diz Sodré (1994), “as pessoas uma vez observadas pela câmera 
começam a fazer poses, construindo um real próprio encenado” (p.36). A 
partir desta frase, o real próprio encenado pode ser entendido como 
idealizado. Portanto, de outro ângulo, o desejo pela fama, entendido a partir 
do conceito elaborado por Coelho (1999), “como a construção da auto 
imagem pela projeção de uma imagem para os outros”, já produz uma 
amputação da subjetividade, trazendo como um dos resultados, o 
impedimento de acionar instâncias psíquicas superiores. Desta forma, a razão 
é substituída pela fama. Para confirmar, nas palavras de Debord (1994):  

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social 
acarretou, no modo de definir toda realização humana, uma evidente 
degradação do ser para o ter. A fase atual, em que a vida social está 
totalmente tomada pelos resultados acumulados da economia, leva a 
um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do que todo ter 
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efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao 
mesmo tempo, toda realidade individual tornou-se social, diretamente 
dependente da força social moldada por ela. Só lhe é permitido 
aparecer naquilo que ela não é (aforismo 17, p.18).  

Assim, o que se mostra, não é fingimento ou teatro, pois a 
subjetividade sem a restrição da lei, basta para conformar-se às regras 
impostas pelo programa e representar sua identidade ideal, já capturada e 
ávida pela fama. Portanto, a vigilância já é um confinamento que determina 
uma forma de ser, uma vez que, sob vigilância, no palco, com os holofotes 
que potencializam a fama, há a transmutação de um ser pensante para um 
ser da imagem. É bom lembrar, que a situação dos participantes dos 
realities shows, expostos a uma câmera 24 horas por dia e cientes de que 
sua performance vai desembocar na sua exclusão ou permanência, tanto 
pelos seus parceiros como pelos telespectadores, são os elementos que 
confirmam a prisão do ser.  

A seguir será apresentada uma listagem de privações provenientes do 
confinamento/vigilância, pré-requisito do programa Big Brother: de ir e vir; 
do cigarro, já que recebiam uma cota diária, previamente definida com os 
participantes que não poderia ser alterada durante o programa; da comida, a 
cada semana havia a prova da comida e em algumas não obtiveram sucesso 
recebendo apenas 1/2 kit de alimentação e em uma semana especificamente 
passaram apenas com arroz, doce de leite e sal; da família; dos amigos; do 
banho privativo; do sexo; do estudo; do trabalho; do sono; dos meios de 
comunicação; de assistir a Copa do Mundo (julho/2002).  

Com isto, observa-se, que inexiste a autodeterminação dos 
participantes, sendo que o controle/comando vem através da direção do 
programa e dos pares, no que concerne a escolha de quem vai ser indicado 
para o paredão. Este controle/comando, também vem dos telespectadores, que 
são os juízes, os quais decidem quem é eliminado da casa a cada semana. 

Para Freud (1981) o ser humano é o ser da impotência e do 
desamparo. É um animal que para sobreviver e diferenciar o seu “eu” do 
“não eu” precisa da presença de um outro, principalmente, para desenvolver 
posterior interrelações em grupo e ao mesmo tempo preservar sua 
integridade individual (eu — não eu).  
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Freud, ainda neste texto, menciona a existência de um sentimento 
oceânico, no qual o bebê, não é capaz de distinguir-se do mundo exterior, 
um “Sentimiento que lhe agradará designar ‘sensacion de eternidad’ , um 
sentimiento como de algo sin limites ni barreras” (p.3017). No 
desenvolvimento do indivíduo, no sentido da construção de sua 
individualidade/autonomia, a separação é uma árdua tarefa, que inclui a dor 
da renúncia. A renúncia à ilusão de fusão com o outro, de satisfação 
constante e absoluta e de um mundo sem perdas. Quando não ocorre esta 
separação, aquele sentimento oceânico domina, metaforicamente falando, 
todos os espaços e mantêm um sentimento de fusão com o outro, típico do 
vínculo simbiótico do bebê com a mãe. Freud cita ainda, a viabilidade do 
adulto também se encontrar em condições regressivas semelhantes àquelas 
vivenciadas pelo bebê.  

O programa Big Brother não se constrange em fundir a vida com 
espetáculo (Quinet, 2002), transformando os participantes em celebridades, 
tornando-os famosos. Esta fama só pode ser conquistada pela potência 
tecnológica da mídia, independendo dos atributos subjetivos de cada 
participante, pois estes foram banalizados pela proposta do programa, que 
foi organizado sob as bases da vigilância, do confinamento, da exclusão, da 
fama e do dinheiro. Assim, o produto apresentado para o telespectador é um 
show que já não é de realidade. O script do programa gera um vazio, onde é 
colocada a fama. Uma das propostas do programa é a de transformar a 
privacidade em espetáculo. Importante observar, que o apresentado na tela, 
não é a privacidade nua e crua de ninguém, pois a direção do programa 
seleciona alguns fragmentos de seu interesse. A partir disto, a intimidade é 
construída com músicas de fundo que sublinham ou criam climas, 
maquiados com lentes inusitadas que transformam o banal em inusitado. A 
intimidade exposta, é limitada não só pelas mudanças de comportamento já 
produzidos, via mudanças de valores da sociedade espetacular, regida pelos 
princípios do mercado, pelas regras do programa, como também pelos 
recursos da mídia. Assim, estes programas produzem uma nova experiência 
da fama, que transcende uma expressão artística e é sustentada pela própria 
mídia. Portanto, o espetáculo é a própria mídia.  

Com isso, pode-se compreender a fama com o conceito de prótese 
oferecido por Freud (1930):  
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El hombre ha llegado a ser, por así decirlo, un dios con prótesis: 
bastante magnífico cuando se coloca todos sus artefactos, pero éstos 
no crecen de su cuerpo y a veces aun le procuran muchos sinsabores 
(p.3034). 

Compreende-se assim, a fama como uma prótese que substitui parte 
do corpo humano que está morta.  

Pode-se coadunar a este fato, o estado regressivo no qual os 
indivíduos se encontram na cultura atual (Adorno, 1986; Caniato, 1997), 
que propicia a fusão do indivíduo com a fama, onde esta vem substituir uma 
parte do humano. E assim, pode-se concluir que a possibilidade de 
felicidade oferecida a estas pessoas é o uso de uma prótese que vem 
substituir os atributos inerentes ao humano, neste caso, a fama.  

Ainda em Freud (1981) temos: “Pero que olvidemos, en interes de 
nuestro estudio, que tampoco el hombre de hoy se siente feliz em su 
semejanza com Dios” (p.3034), onde fica claro a ilusão e a perversidade de 
tudo isso, já que essas pró teses não pertencem verdadeiramente ao 
indivíduo e não podem lhe trazer a felicidade.  

Em um depoimento, o sociólogo italiano Domenico de Masi (Veja, 
março 2002) declara que “o único verdadeiro beneficiado é o empreendedor 
da televisão, o sistema midiático”. Descreve ainda, como um participante 
italiano de um reality show caiu em depressão depois de viver “uma fase de 
assédio incrível” e esquecer-se de que na verdade não era nada além de um 
produto descartável, artificial. A depressão foi desencadeada em nome da 
paixão obstinada pela fama que depois de um período esvaneceu-se. Assim 
o participante que teria feito um investimento libidinoso excessivo na fama, 
com o declínio desta, “é preso na contínua mistura de fantasia e realidade” 
(Coelho, 1999, p.49).  

Os participantes entram no programa anônimos e saem famosos, 
porém, esvaziados de sua subjetividade, pois aprisionado o desejo; fica a 
imagem e o estilo de vida editado pelo programa. Os participantes tornam-
se próteses e celebridades, reduzidos a objetos de fofoca, bisbilhotagem, 
torcida e apostas. Tornam-se também, garotos propaganda com cachês 
baixos, mais sobre a égide de uma ilusão, pois de fato a fama aqui é 
passageira, descartável e efêmera como é a proposta do mercado do 
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consumo. Pode-se acrescentar, para melhor elucidação, os dizeres de 
Debord (1994, aforismo 30, p.24):  

A alienação do expectador em favor do objeto contemplado (o que 
resulta da sua própria atividade inconsciente) se expressa assim: 
quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita 
reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos 
compreende sua própria existência e seu próprio desejo. Em relação 
ao homem que age, a exterioridade do espetáculo aparece no fato de 
seus próprios gestos já não serem seus, mas de um outro que os 
representa por ele. É por isso que o espectador não se sente em casa 
em lugar algum, pois o espetáculo está em toda parte.  

Por fim, esse trabalho traz uma descrição das características da 
subjetividade desejada, difundidas pelo programa através de seus 
participantes, principalmente do vencedor, que padroniza um modelo de ser 
na cultura atual. O vencedor é aquele que perde a intimidade e a identidade; 
aquele que se afasta dos seus e submete-se a uma experiência de “prisão-
show”; é julgado e sentenciado a cada comportamento e apresenta maior 
tolerância à privação. Enfim, aquele que muito perde e no final é 
referenciado como vitorioso.  

Subjetividade do vencedor  

Como já ficou claro no processo de seleção dos participantes, o 
modelo identificatório não é um indivíduo real, mas uma imagem forjada 
pela Rede Globo. Em outras palavras, não é que ela cria, mas sim, que ela 
escolhe previamente a imagem que atende às suas expectativas, pois quando 
a emissora citada, utiliza “olheiros” que procuram e indicam a imagem de 
um caubói, entende-se que a sua atenção não é com a constituição psíquica 
ou com os elementos da sua subjetividade, é com a sua fotografia-imagem. 
Somando-se ainda a estas contingências, temos os elementos já discorridos, 
tais como, confinamento, vigilância, exclusão e fama.  

A intenção deste trabalho não é a de criticar ou censurar os 
participantes por terem aderido a este tipo de programa e sim, fazer uma 
análise de algumas características valorativas, impregnadas/imantadas de 
ideologia, já internalizadas pelos participantes. Entende-se que quanto mais 
se avança no estudo, tanto melhor se compreende que aqueles que dele 
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participaram, são tão manipulados — via industria cultural — quanto 
manipuladores, conforme o conceito de cumplicidade discorrida por Adorno. 

Ressalta-se, que a análise do programa foi efetuada a partir de um 
olhar crítico/investigativo sobre as edições veiculadas pela Rede Globo. 
Para tanto, utilizou-se como referencial teórico a psicanálise, uma vez que 
esta possibilita o acesso ao inconsciente, via atos falhos, mecanismos de 
defesa, chistes e atitudes que não se podem mascarar por um tempo 
indeterminado. Estes elementos são realidades psíquicas, que já capturadas 
por um modo de ser, interpõem-se nas relações interpessoais e no modo de 
ver e pensar o mundo. Estes são subsídios ricos para se pensar quais são os 
valores vivenciados a partir de uma sedução da sociedade de consumo, 
através da ideologia veiculada pela Indústria Cultural, via direção do 
programa e que, ao mesmo tempo, visa seduzir, conquistar novos adeptos a 
partir do telespectador, a um modo de ser.  

A mídia tem como propósito, segundo Munoz (2002), criar 
mentalidades que se integrem à ideologia do sistema da sociedade de 
consumo. Para tanto, é necessário construir subjetividades que reiterem a 
fusão simbiótica e a não individuação, bem como, a destruição do laço 
social entre os diferentes para se tornarem facilmente capturados pela 
publicidade. Para conseguir isso, ela se utiliza dos modelos identificatórios.  

A seguir serão descritas algumas características da subjetividade do 
vencedor — Caubói Rodrigo, as quais coadunam com os requisitos desta 
sociedade de consumo e espetáculo: Estrategista: (25/05– Rodrigo faz voto 
estratégico e manda Tarci para o paredão, 08/07– Rodrigo diz que sua 
estratégia tem 3 etapas, 13/07 – Rodrigo indica Tyrso: “Ele é forte”). 
Omisso: (22/06 – Caubói não sabe explicar o lance com Thaís, 11/06- 
Pedro Bial faz a seguinte pergunta: Quem você acha que sai hoje? Rodrigo: 
Não sei, não sei). Subserviente ao poder: (07/07– Rodrigo para Pedro 
Bial: “Se sabe que toda a hora que eu vou falar com você eu me engasgo.”). 
Culto ao herói: (14/05– Mãe de Rodrigo diz que o filho “é duro na queda”, 
10/07– Rodrigo conversa com Cida: “Foi uma adrenalina, uma coisa 
diferente, só sei que eu gosto dessa sensação”, 16/07– Pedro Bial no 
programa ao vivo: “Vamos falar sobre o nosso líder Rodrigo, solitário como 
um coiote. O nosso caubói foi atravessando as semanas, ouvindo mais do que 
falando e quem diria chegou até aqui, bem pertinho da grande final”.). 
Indiferente/não cria vínculos: (13/07 – Pedro Bial pergunta se Rodrigo 
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tomou a decisão com a cabeça ou com o coração e ele responde: “Mais com 
a cabeça, certo? Porque no estágio que a gente está aqui só nós quatro, o 
coração, acho que pra gente não funciona muito, (...) a gente tem que usar 
uma estratégia de uma forma que mais para frente eu possa ter mais chance”). 
Individualista: (21/05– Rodrigo: “Cada um lava seu prato”). Plástico: 
(18/05– Rodrigo faz strip-tease, 28/05– Rodrigo no confessionário ao ser 
questionado sobre o comportamento de Thaís: “Eu encaro numa boa também, 
apesar de ser chucro desse tanto eu sou até mais ou menos moderno”).  

Concluindo, neste momento histórico assiste-se o emergir de uma 
nova geração, cujos indivíduos não se constituem a partir de identificações 
com figuras, estilos e práticas de velhas tradições, que definiam a cultura e 
sim, a partir de um ideal de estilo de vida propiciado pelos signos de 
consumo, objeto idealizado na sociedade contemporânea. Assim, o 
indivíduo desta nova geração está dotado, de acordo com Martin-Barbeto  

(...) de uma plasticidade neuronal e elasticidade cultural que, embora 
se assemelhe a uma falta de forma, é mais abertura a formas muito 
diversas, camaleônica adaptação aos mais diversos contextos (2001, 
p.49).  

Neste sentido, o modelo identificatório desejado e espelhado pelo 
poder hegemônico através da mídia/TV, é o do indivíduo desmemoriado 
que vive o eterno presente. É o indivíduo do aqui e agora, da indiferença, da 
omissão, do culto ao herói, do salve-se quem puder. Enfim, o indivíduo 
plástico que se adapta a tudo sem questionar. Não é o sujeito comprometido 
com o seu desejo, que aceita a falta e o conflito como constitutivos da 
condição humana, nem o sujeito histórico que tem passado e projetos 
futuros e que se enlaça no tecido social com os outros. Em outras palavras, 
não é o sujeito solidário, da cooperação e do compromisso consigo próprio 
e com os outros.  
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A ética na escuta psicológica: o atendimento inicial e a fila de espera 
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Introdução  

O aumento da demanda por atendimento psicológico, os novos 
contextos e realidades que hoje se impõem à Psicologia, exigem um 
necessário e imprescindível redirecionamento das reais possibilidades de 
atendimento, no sentido da busca da eficácia e contextualização das ações 
de intervenção, principalmente nas instituições público-comunitárias e/ou 
de atendimento gratuito à comunidade.  

A finalidade desse redirecionamento é o de gerar condições para uma 
“escuta do outro” na sua alteridade, visando acolher as necessidades das 
pessoas de forma contextualizada, evitando assim, situações que se situam 
diretamente no campo da ética, no sentido de abrir demandas psicológicas 
pessoais que não as solicitadas.  

O crescimento da procura por atendimento psicológico, tanto em 
clínicas-escolas das instituições de ensino no Brasil, assim como no serviço 
público (postos de saúde, NAPS, CAPS), tem trazido à tona uma realidade 
de atuação para o psicólogo, que implica uma necessária reflexão dos 
parâmetros que sustentam o campo da produção científica, não somente na 
área da Psicologia Clínica, mas da Ciência Psicológica em si. A este 
respeito Moré (2000), tendo como referência seu trabalho de atuação em 
comunidades, afirma:  

Assim, os aspectos epistemológicos, teórico-metodológicos e a 
dimensão ética neles presentes, são níveis de análise que desafiam a 
problemática de estar repensando o fazer da Psicologia e as 
dificuldades que surgem da necessidade de satisfazer à demanda, de 
um modo mais contextualizado e eficiente (p.3).  
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