
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1 

A descartabilidade dos relacionamentos humanos em programas televisivos: Uma 

análise crítica dos quadros de namoro na TV
1
 

André Araújo da SILVA
2
 

Francisco José da Silva ROCHA
3
 

Jeniffer de Souza ROCHA
4
 

Renata Gabriela de Melo COSTA 
5
 

Sebastião Guilherme Albano da COSTA 
6
 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN 

 

 

RESUMO 

 

Interessa-nos analisar criticamente o consumo e a descartabilidade dos relacionamentos 

humanos nos programas de namoro na TV brasileira. Não é de hoje que a televisão 

brasileira instiga o consumo das relações em programas de namoro. Em nosso artigo, 

fazemos um breve histórico desde o surgimento até os atuais programas desse gênero, 

através de pesquisa teórica, observação e análise do objeto a partir das ideias dos autores 

estudados, tendo como recorte o Programa da Eliana, mais especificamente o quadro “Rola 

ou Enrola”, no qual mulheres e homens vão em busca de um relacionamento sólido em 

plena a modernidade líquida. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação audiovisual; análise; programa de televisão; 

relacionamentos; modernidade líquida. 

 

Namoro na TV: Uma leitura introdutória 

Os programas de namoro na televisão, geralmente, possuem auditório, como é o 

caso do programa da Eliana, isso para que as pessoas possam incentivar os casais na união, 

e até mesmo motivar as pessoas de casa a assistirem o produto midiático. Tendo em vista 

que quando existe a participação da plateia nos programas, a proximidade que se cria com o 
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público imprime um sentido peculiar. Arochi fala justamente dessa proximidade criada 

entre o público e o programa de TV gerada pelos auditórios: 

Os programas que mais aproximam o telespectador da realidade da 

produção em televisão são os de auditórios, pois permitem a entrada do 

público nos estúdios ou nos locais preparados para gravação. Neles, o 

público é frequentemente convidado a participar do programa. (AROCHI, 

2004. p. 93)  

Os programas de auditório prendem mais a atenção dos receptores das mensagens 

emitidas pela televisão, pois o público presente no estúdio pode interferir na gravação do 

programa seja aplaudindo, vaiando ou até mesmo cantando. Essa interferência poderá ser a 

mesma que as pessoas de casa queiram expressar. Com isso, o vínculo que se cria entre 

quem assiste e quem participa do programa é muito intenso. 

Ainda segundo o jornalista, radialista e professor José Carlos Arochi, os programas 

de auditório foram reclassificados como de variedades, pois quando se falava em programa 

de auditório se tinha uma visão muito popular do gênero e não ficaria comercialmente 

vendável, afirmando que “os programas de auditório pós-modernos (Denominados agora 

como de variedades) promovem uma guerra de audiência com prejuízo para o telespectador, 

que vê, ri, chora e se espanta com tudo que é apresentado” (AROCHI, 2004, p. 139).  

O SBT, canal aberto da televisão brasileira, canal que veicula o programa da Eliana, 

desde o ano de 1992, que começou a inserir em sua grade de programação programas de 

namoro.  Os programas pretendem a união de casais, que possivelmente estarão se vendo 

pela primeira vez no estúdio de gravação. O apresentador e dono do canal SBT, Silvio 

Santos, já tinha apresentado outros dois programas deste gênero, na TV paulistana, durante 

a década de 60, que foram os programas Namoro no escuro e Namoro na tv.   

Os programas de namoro apesar de visarem objetivamente à união dos casais, cada um 

possui sua particularidade interativa para facilitar essa união. Por meio de perguntas, danças 

e outros artifícios os participantes se transformas em objetos de audiência. Por ordem 

cronológica apresentaremos alguns dos programas exibidos no canal da SBT: 

 QUER NAMORAR COMIGO?: Após a inscrição no programa, uma pessoa que 

pretendia encontrar seu parceiro formulava perguntas para os seus pretendentes. 

Logo após, ocorriam eliminações de acordo com o grau de afinidade gerada entre os 

participantes do programa. No final, quando só sobrasse apenas um pretendente, o 

casal decidia se iniciaria um romance. O programa foi exibido entre 1992 e 1994. 

 EM NOME DO AMOR: Foi um verdadeiro sucesso do gênero de programas de 

namoro. Foi apresentado por Silvio Santos no ano de 1994 até 2000. Um fato 
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curioso é que o programa ficou famoso pela frase do apresentador, que perguntava 

aos participantes se era “Namoro ou amizade?”. Após perguntas que ocorriam, para 

que os participantes se conhecessem melhor, os casais eram submetidos a dançarem 

juntos. Logo após a dança, o apresentador, Silvio Santos, fazia a pergunta famosa e 

tão esperada pelo público de casa (“É namoro ou amizade?”).  

 SE ROLAR, ROLOU: Alguns programas de namoro envolviam o dinheiro, como 

era o caso do programa Se rolar, rolou também apresentado por Silvio Santos. 

Prêmios de até R$2.000 poderia ser alcançado pelo participante que procurava seu 

pretendente de olhos vendados. 

Os programas de namoro possuem um público cativo, tendo em vista a tradição de 

algumas emissoras manterem em sua grade programação este tipo de produto durante 

muitos anos. O público alvo dos programas desse gênero é majoritariamente feminino. 

Os programas deste gênero ficam inseridos na categoria de programas de 

entretenimento - ou de variedades -, que por muitas vezes são considerados por algumas 

pessoas, programas desnecessários e até mesmo banais, ou seja, que não acrescentam 

nada nas pessoas que assistem as produções. Tendo em vista que a televisão é um meio 

de comunicação com um poder de influência muito significativo, onde a apropriação 

que se faz da mensagem é muito intensa. 

O conceito de apropriação auxilia na reflexão de pensar uma televisão mais crítica 

sobre o que emite para os receptores das mensagens. Além de fazer com que os 

verdadeiros objetivos na comunicação sejam revisados pelos profissionais da área. 

Chartier trabalha o conceito de apropriação dentro do contexto da leitura que os 

indivíduos fazem das mensagens emitidas: 

No ponto de articulação entre o mundo do texto e o mundo do sujeito 

coloca-se necessariamente uma teoria da leitura capaz de compreender a 

apropriação dos discursos, isto é, a maneira como estes afetam o leitor e o 

conduzem a uma nova norma de compreensão de si próprio e do mundo. 

(CHARTIER, 1990, p.24). 

Ou seja, Após a leitura, ou recepção de uma mensagem, o leitor modifica e amplia 

sua forma de pensar podendo interferir no seu universo de significação, isto devido à 

apropriação que ele faz da mensagem. Por isso, que o papel da mídia dentro da 

sociedade deve ser repensado e o conteúdo analisado mais criteriosamente, para que não 

haja uma banalização dos produtos veiculados nas emissoras.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

 “O fenômeno da banalização é resultado de uma apropriação industrial da cultura e 

pode ser hoje estendido a toda e qualquer forma de produção intelectual do homem” 

(MACHADO, 2005, p. 09), afirma o professor. Com isso, não apenas a televisão, mas 

outros meios de produção intelectual são vítimas da indústria cultural. As livrarias são 

por muitas vezes transformadas em locais especializados nas vendas de best sellers, por 

exemplo. 

Relacionamentos na TV: Programas de sucesso [?] 

O melhor do Brasil é um dos programas de auditório com maior audiência nos 

sábados, exibido pela Rede Record desde novembro de 2005. A princípio, a atração que era 

comandada por Márcio Garcia, apresentava o formato de game show, mas aos poucos foi 

ganhando o formato atual, com quadros sobre namoros e reportagens. Em 2008, Márcio 

passou o bastão para Rodrigo Faro, que desde então tem tornado o programa um dos 

maiores sucessos da emissora, conquistando a audiência do grande público. 

Um dos principais quadros do programa é o “Vai dar namoro”, que atualmente 

chega a durar mais de duas horas. Podem participar homens e mulheres solteiros(as), que 

tenham entre 18 e 30 anos e residam próximo a cidade de São Paulo. 

O formato do quadro é basicamente igual ao dos demais programas do gênero, 

geralmente as mulheres inscritas ficam sentadas no palco esperando pelos homens, que um 

a um, vão adentrando ao estúdio. Com a entrada de Rodrigo no programa, todos os rapazes 

inscritos passaram a fazer parte de um “cardápio”, termo utilizado pelo apresentador ao 

escolher o próximo candidato ao julgamento das mulheres, exibindo na tela a imagem de 

partes dos corpos dos pretendentes que estão nos bastidores. Passado isso, o candidato ao 

entrar faz uma breve apresentação de si para que então, o apresentador comece a perguntar 

a cada inscrita se há interesse em uma conversa mais reservada, no “xaveco’s bar”. Os 

homens que não forem escolhidos por nenhuma pretendente é levado ao “toco”. 

Durante a apresentação do quadro vão acontecendo algumas intervenções que não 

passam de brincadeiras para incrementar a atração. O objetivo é que no final vários casais 

se formem, e assim entra em cena mais uma brincadeira do programa, o “Dança gatinho”, 

idealizado pelo apresentador Rodrigo Faro que acaba fazendo performances homenageando 

artistas conhecidos do grande público após eventuais beijos que ocorram nos minuto finais 

de exibição. De acordo com Faro, o “Dança gatinho” começou com uma homenagem feita 
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ao cantor Michael Jackson, logo após a sua morte em junho de 2009, e não parou mais 

graças ao apelo dos telespectadores. 

A MTV também tem apostado nas produções do gênero, desde 2000 programas 

como o Fica Comigo, Beija Sapo, A Fila Anda e LUV MTV são assistidos por milhares de 

jovens em todo o país. O diferencial da emissora é que em seus programas, o casal a ser 

formado se conhece apenas no último bloco. A escolha do pretendente é feita baseado no 

que o participante ouve e sente através de provas, ou seja, ele só vê fisicamente o seu 

selecionado na hora do beijo. 

A juventude tem um enorme apelo na cultura contemporânea. É quase uma 

identidade central, e, por isso, a problemática juvenil pode indicar aspectos do momento 

histórico, representando uma espécie de lente de aumento sobre a crise cultural que 

caracteriza o mundo contemporâneo. O que é atribuído ao jovem parece assumir conotações 

de apelo significado da cultura, “a convergência dos discursos contemporâneos sobre 

juventude, sobre cultura de mídia e sobre o pós-modernismo” (GRREN e BIGUN, 1995, p. 

209). O que esses programas fazem é abrir espaços de encontros e desencontros amorosos e 

afetivos entre jovens e isso implica em se pensar juventude e sexualidade em um contexto 

contemporâneo. 

O Fica Comigo foi apresentado pela VJ (abreviação de video jockey) Fernanda 

Lima, estreou no dia 2 de outubro de 2000. Durante a sua existência, todas as semanas um 

jovem se tornava o querido da atração e escolhia um entre os três participantes interessados. 

O objetivo era que no final rolasse um beijo, selando assim a escolha do querido e a 

promessa de um futuro relacionamento. 

Em agosto de 2001 foi ao ar a versão gay da atração, o que, aliás, já é marca 

registrada da emissora nos programas de namoro. Segundo Rick Ostrower, que na época era 

o diretor do programa, a motivação para tal versão correspondeu à expressiva audiência gay 

da emissora, aliada ao seu estilo, polêmico e ousado. O programa chegou ao fim em 2004, 

com a saída de Fernanda da emissora. 

No ano seguinte a MTV deu continuidade ao gênero com o Beija Sapo, programa 

apresentado pela modelo Daniela Cicarelli. Além do nome do programa e da apresentadora, 

mudaram também o cenário, as provas e a denominação dos participantes, agora chamados 

de “príncipes” ou “princesas” e os interessados de “pererecas” ou “sapos”. Foi sucesso na 

emissora de 2005 a 2007 e caracterizava-se pelo lado do descompromisso, o objetivo era 

não sair do programa sem beijar ninguém, tanto que a cada eliminação, Cicarelli chamava 
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algumas pessoas da plateia para disputar no grito, com a frase “Socorro, Cicarelli”, a chance 

e beijar o participante excluído. 

A versão gay do programa foi ao ar em 2006. No mesmo ano estreou na emissora o 

programa A Fila Anda, apresentado pela VJ Penélope Nova e posteriormente, em 2008, 

pela modelo Carol Ribeiro. A atração apresentava um formato um pouco diferente dos 

programas anteriores, com um visual mais moderno e um número maior de participantes. 

Ao todo eram doze “guerreiros(as)” disputando o coração da “desejada(o)”. 

Após três anos sem uma nova atração para ocupar o espaço do A Fila Anda, a MTV 

decidiu lançar em 2011 o programa LUV MTV, comandado pela bela Ellen Jabour. O 

participante agora se transformou no “alvo”, e essa denominação é percebida desde a 

vinheta de abertura até o cenário. 

Olhando de cima, percebemos os círculos em vermelho que fazem alusão ao alvo do 

jogo de dardos. O participante fica sentado exatamente no centro, enquanto que os seus 

pretendentes, quatro no total, estão posicionados em cadeiras ao redor do grande círculo. 

Assim como os programas extintos do gênero, o LUV MTV vai eliminando por etapas cada 

pretendente que não conseguir atingir o objetivo de conquistar o “alvo”. Essas eliminações 

vão ocorrendo ao final de cada prova. Uma das novidade trazidas pelo programa é o “like”, 

famoso “curtir” do Facebook. O alvo pode colocar “likes” nos pretendentes ao longo do 

programa, ajudando assim na decisão final. Cada “like” contabilizado é revelado aos 

telespectadores. E no último bloco, assim como os ex-colegas de programação, o casal 

formado se beija. 

Do conjunto de programas analisados, é possível observar o estabelecimento de 

alguns padrões nas formas de apresentar os/as jovens: num primeiro momento, são 

evidenciados os dados de identificação do/a participante, como nome, idade, signo, 

formação referente aos estudos, aspirações e/ou profissão; depois, são informados os gostos 

relacionados aos esportes ou atividades que têm a ver com o cuidado do corpo, lazer, 

aptidões e/ou características pessoais que poderíamos considerar genericamente como 

qualificações do/a candidato/a; e, por último, são feitas referências ao relacionamento 

amoroso/sexual. 

As apresentações sugerem que os/as participantes, em geral, fazem parte de uma 

categoria juvenil que tem direito a uma “moratória social” ou seja, são jovens que têm 

oportunidade de estudar, aspirar a cursos universitários com direito a investimentos na sua 

formação e postergar sua entrada no mundo do trabalho. São jovens que estão se 
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preparando para um futuro profissional, estão investindo para a obtenção de maior sucesso 

no mundo do trabalho, o que tem se tornado uma exigência cada vez maior num mundo 

competitivo e de crise social. 

Visto essa perspectiva histórica dos programas que abordam o namoro na TV, faz-se 

necessário, agora, fazer-se um recorte para o objeto de estudo, o quadro “Rola ou Enrola”, 

do Programa da Eliana, veiculado no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), numa 

perspectiva sociológica comunicacional. Interessa-nos analisar criticamente, a partir de 

ideias de autores que estudam o tema, o porquê as pessoas consomem e são consumidas por 

esse tipo de programa e de que forma a mídia influencia esse consumo. 

 

“Rola ou Enrola” e a descartabilidade dos relacionamentos humanos na modernidade 

líquida 

 

“Você acha que homem é capaz de tudo pra conquistar uma mulher? Vocês não 

viram nada! Vinte homens vão ter apenas sessenta segundos pra conquistar cinco mulheres 

em cima da esteira do amor... Aqui vale tudo: fazer uma declaração, cantar, dançar, tocar 

algum instrumento... O que quiser! O importante é que pelo menos uma delas fique a fim... 

Senão, eles vão rodar! Mas alguns vão se dar bem... Porque no final, nenhuma das garotas 

vai poder voltar sozinha pra casa! Esqueça a vergonha alheia e se divirta nessa azaração: 

Rola ou Enrola?”. É assim a chamada do quadro “Rola ou Enrola” do Programa da Eliana, 

estreado no dia 6 de novembro de 2011 no Programa da Eliana, do SBT. 

O quadro “Rola ou Enrola” surge com a [falsa] proposta de ser um espaço para os 

participantes encontrarem sua cara metade, transformando e dando novos sentidos aos 

relacionamentos pessoais, ressignificando nossos valores. Os interessados em participar, 

devem efetuar cadastro no site do programa. Posteriormente, seguindo um critério de 

seleção não esclarecido no formulário de cadastro, os participantes são convocados a 

participar. No desenrolar do quadro, cinco mulheres, sentadas em poltronas colocadas no 

meio do palco, propondo ser o ponto de poder da atração, no qual elas detêm a liberdade de 

escolha, pois “todo esse aproximar-se e afastar-se para longe torna possível seguir 

simultaneamente o impulso de liberdade e a ânsia por pertencimento” (BAUMAN, 2003, p. 

51). 

O cenário possui muitos elementos a serem analisados, porém, vamos nos deter em 

conflitar as ideias de Zygmunt Bauman no tocante à fragilidade dos relacionamentos 

humanos. Os homens que participam chegam ao palco através de uma esteira rolante, uma 
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espécie de vitrine, que coloca os corpos que ali estão em destaque para serem visto pelas 

mulheres que estão sentadas logo à frente. A esteira para quando o participante chega ao 

meio, onde tem uma escada que ele desce, tendo um minuto para apresentar algo que 

desperte a atenção e o desejo das participantes presentes. Cada mulher possui uma placa 

que contém a expressão “Eu quero!” de um lado e “Não quero!” do lado oposto. Ao fim de 

cada apresentação, a apresentadora Eliana pergunta às participantes quais delas se 

interessaram pelo que fora apresentado e vão querer um “rolo” com o parceiro. Há situações 

que duas ou mais participantes levantam a placa “Eu quero!”, quando isso acontece o poder 

de decisão fica na mão do homem “cobiçado”, que escolherá a quem irá “pertencer” por 

determinado momento até que termine o quadro ou seja trocado por outro. Formado o par, a 

mulher cola no homem escolhido um adesivo contendo seu nome, uma espécie de marcação 

para mostrar que aquele “produto” pertence a ela, pois “o que caracteriza o consumismo 

não é acumular bens [...] mas usá-los e descarta-los em seguida a fim de abrir espaço para 

outros bens e usos” (BAUMAN, 2003, p. 67). Além disso, o participante dirige-se para o 

lado direito do cenário onde há vários púlpitos com os nomes das mulheres, subindo no 

correspondente à sua “dona”.  

Posteriormente, outro participante surge na esteira e executa o mesmo ritual do 

anterior, apresentando algo em um minuto para ser escolhido por uma das participantes. 

Nesse momento, os homens já escolhidos e que estão em cima dos púlpitos de cada 

participante, poderá ser trocado por outro homem caso a mulher se interesse pela nova 

proposta que surgiu no palco, uma vez que “a escolha, diferentemente da sina de 

parentesco, é uma via de mão dupla. Sempre se pode dar meia-volta, e a consciência de tal 

possibilidade torna ainda mais desanimadora a tarefa de manter a direção” (BAUMAN, 

2003, p. 45). Assim sendo, o participante trocado tem seu adesivo retirado e colado no novo 

escolhido pela participante. O trocado sobe na esteira e se despede da plateia. Quando todos 

os candidatos são apresentados e os pares são formados, o quadro finaliza e os casais sairão 

durante a semana, a fim de engatar um relacionamento de bolso, doce e de curta duração 

(BAUMAN, 2003, p. 36). No programa seguinte, os casais que não deram certo, por algum 

motivo, justificam-se e as mulheres retornam em busca do “par perfeito”. 

Curioso observar, dentre tantos os aspectos que o quadro possibilita, a 

ressignificação dos valores sociais, como por exemplo o de intimidade, que habitualmente 

significa manter uma relação mais densa com alguém. Em tal relação, primeiro se conhece 

características subjetivas e de personalidade do ser, para então dar um passo a frente. 
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Enquanto que em programas de namoro na TV, como é o caso do “Rola ou Enrola”, o 

processo é invertido e as participantes conhecem o íntimo dos rapazes, que mostram 

variadas partes do corpo, que o horário permite, como braços, peito e barriga torneados, que 

chamam a atenção do público presente. Esse é o primeiro passo para conquistar a 

pretendente e ganhar sua “confiança” para o passo seguinte, que seria a conquista da 

intimidade às avessas, o encontro marcado para conhecer o lado subjetivo e sua persona. 

Curtida a brevidade do encontro, os pares se separam e começa um novo ciclo, em busca de 

um novo objeto de consumo. 

 

Por que a sociedade consome este tipo de programação? 

O que leva alguém a querer expor todos os detalhes da sua vida, se em 

outras épocas lutava-se por preservar a própria privacidade de toda 

intromissão alheia? Que estratégias são utilizadas para atrair os olhares 

quando já existem tantas celebridades disputando essa atenção? O que há 

de tão atraente na vida privada de uma pessoa para despertar a curiosidade 

de outra que nem mesmo a conhece? (FELIX, 2009. Disponível em: < 
http://www.grupos.com.br/blog/plurimidia/month/9-2009.html>. 

Acesso em: 24 de abril de 2012) 

Começamos com estes questionamentos para tentar entender os dois lados da 

moeda: Primeiro, temos uma sociedade consumidora de todo e qualquer tipo de conteúdo 

que lhe é oferecido pela massmedia (lembrando que hoje a web 2.0, que não é mais estática, 

passa a fazer parte também dos meios de comunicação de massa), e segundo, temos essa 

mesma sociedade sedenta por estar inserida nesta mídia, numa verdadeira maratona pelos 

holofotes. “A curiosidade despertada pela vida cotidiana de pessoas “comuns” tem 

aumentado bastante nos últimos anos” (SIBILIA, 2008, p. 56). 

De fato, o que a autora Paula Sibilia destaca em sua obra “O Show do Eu”, está 

sendo observado nos tempos em que vivemos, mas esta realidade nem sempre esteve 

presente entre as sociedades. Muito pelo contrário. As pessoas buscavam a qualquer custo 

um momento que fosse de privacidade. Somente durante a burguesia as pessoas puderam 

ter um quarto individual, onde detinham sua privacidade. Antes disso, homens e mulheres 

de uma mesma família não possuíam uma “vida privada”, pois até mesmo todo o vilarejo 

ou povoado em que viviam tinham acesso a toda rotina das famílias, foi o que culminou na 

produção de tantos diários secretos, cujos autores precisavam esperar seus parentes 

dormirem para escrever seus relatos. E, podemos afirmar ainda, que a curiosidade pela vida 

alheia teve início partindo daí, pois muitos destes diários, às vezes descobertos após a morte 

de seus autores passaram a ser consumidos vorazmente. Até os dias de hoje. 

http://www.grupos.com.br/blog/plurimidia/month/9-2009.html
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Depois de toda a humanidade caminhar por estes dois aspectos, um onde a vida não 

tinha sentido privado, e outra onde a privacidade começou a ser valorizada, vemos a 

sociedade do terceiro milênio buscando novamente esta primeira forma de vida através dos 

meios de comunicação, principalmente pela televisão. Isso porque nossa sociedade pode ser 

considerada a “Sociedade do espetáculo”, que Guy Debord define em sua obra de mesmo 

nome. “O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu 

instrumento de unificação” (DEBORD, 1997, p. 7). 

A espetacularização do que é banal, leva a criação de uma alienação entre os 

indivíduos, fazendo com que a sociedade continue neste consumo desenfreado daquilo que 

sequer lhe diz respeito, como estes programas de relacionamento que abordamos, os reality 

shows, programas de fofoca, entre outros. 

A alienação do espectador em proveito do objeto contemplado (que é o 

resultado da sua própria atividade inconsciente) exprime-se assim: quanto 

mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas 

imagens dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria 

existência e o seu próprio desejo. A exterioridade do espetáculo em 

relação ao homem que age aparece nisto, os seus próprios gestos já não 

são seus, mas de um outro que lhes apresenta. (DEBORD, 1997, p. 19) 

O grande “X” da questão está no perfil da sociedade do século vigente. Este festival 

de “vidas privadas” que surgiu junto com a ascensão da internet, e da tecnologia presente 

nas emissoras de TV levou o mundo inteiro a se acostumar com isso. É “normal” gastar 

preciosas horas da sua vida assistindo a vida de desconhecidos no reality show Big Brother, 

por exemplo. É muito simples descobrir o endereço, emprego, sobrenome e até mesmo o 

número do CPF de alguém. Está tudo disponível para o nosso consumo. 

O perfil desta sociedade mostra o culto às “celebridades”, e também a pessoas 

“comuns” que estão em evidência na mídia simplesmente por que seu trabalho é exposto a 

ela, como jornalistas, produtores de TV. E com esta febre de papparazzi, estas pessoas que 

trabalham com o veículo de comunicação mais presente aos olhos da sociedade também 

acabam sofrendo com a perda de sua privacidade. 

Com tantas celebridades em evidência, as emissoras utilizam recursos dos mais 

diversos possíveis para atrair os olhares do público para seus espetáculos. Muniz Sodré 

afirma que o “grotesco” se infiltrou nos diversos gêneros televisivos, seja em programas de 

auditório ou até mesmo o telejornalismo, uma vez que “no caso da televisão, tem-se a 

tendência recente desse veículo é testar os limites de sua audiência. Nossa TV caracteriza-

se por uma atmosfera sensorial de "praça pública", a praça como "feira livre" das 
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expressões diversificadas da cultura popular (melodramas, danças, circo, etc.)” (SODRÉ, 

2002, p. 160). 

 No quadro “Rola ou Enrola” do Programa da Eliana, por exemplo, é utilizada uma 

esteira onde os homens que participam mostram seus “talentos”, já no quadro “Namoro às 

Escuras”, do mesmo programa, os participantes ficam numa casa e só podem se encontrar 

durante a realização do quadro, num quarto totalmente escuro. Em outros programas são 

usados outros tipos de estratégias, das mais imagináveis possíveis, tudo isso para exacerbar 

ainda mais este “show do eu”. 

O mais valioso de cada sujeito é aquilo que o torna único, precisamente 

tudo que ele não compartilha com os demais membros da espécie porque 

concerne apenas a seu precioso eu: o caráter original de sua personalidade 

(SIBILIA, 2008, p. 107). 

Cada ser tem suas particularidades, e consequentemente algo a passar para o restante 

da sociedade. Algo que seja apenas seu. Afinal, a Revista Time, forte publicação norte-

americana, escolheu você como a personalidade do ano de 2006, devido ao advento da 

participação maciça da sociedade na produção de conteúdo informativo, compartilhamento 

de vídeos, da ‘ascensão da sensação de não ser mais um na multidão’. Agora, o cenário 

muda. E o povo passa a ter (mais) espaço na mídia, estando na frente dos holofotes ou 

consumindo este produto. 

Graças a esse poderoso arsenal que hoje está à disposição de praticamente 

qualquer um, de fato agora você pode criar livremente aquilo que seria a 

sua principal obra. Isto é: a sua personalidade, que deve consistir em um 

modo peculiar de ser, impregnado com vestígios do antigo estilo artístico 

de ares românticos, mesmo que as belas artes da era burguesa tenham 

pouca relação com estas práticas. (SIBILIA, 2008, p. 234) 

 

Considerações Finais 

 

A simpatia que o público possui com este tipo de programa, que expõe a vida dos 

participantes, mostra que ‘o que’ o telespectador quer é basicamente se ver na telinha. A 

identificação com os anônimos que vão a TV participar de reality shows, ou desses quadros 

de namoro é esperada, já que os protagonistas destes momentos na mídia são pessoas como 

eu e você. “Espetacularizar o eu consiste precisamente nisso: transformar nossas 

personalidades e vidas (já nem tão) privadas em realidades ficcionalizadas com recursos 

midiáticos”. (SIBILIA, 2008, p. 197) 

 Um exemplo fictício, mas de total extremismo é o filme “O Show de Truman”, de 

1998, protagonizado por Jim Carey. A Acadêmica de Jornalismo na Universidade Federal 

de Santa Catarina, Jéssica Camargo Geraldo definiu o filme em seu artigo intitulado: O 
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Show de Truman, o Show da Vida, que o filme é “um retrato do alto grau de 

espetacularização em que vive a sociedade contemporânea. Dirigido por Peter Weir e com 

roteiro de Andrew Niccol, o filme conta a história de Truman Burbank (Jim Carrey), um 

pacato corretor de seguros, que vive, sem saber, um reality show permanente. As câmeras, e 

os olhos de milhões de telespectadores em todo o mundo, acompanham 24h por dia a vida 

de Truman, desde seu nascimento, na fictícia Ilha de Seahaven, o maior estúdio já 

construído. Seus familiares, esposa, amigos, colegas de trabalho e demais habitantes da 

cidade fazem parte de um elenco, comandado pela equipe de Christof (Ed Harris), o criador 

do show. São pequenos indícios que levam Truman a questionar a realidade harmônica e, 

de certa forma, perfeita, em que vive. O desenrolar do filme é a busca do personagem pela 

verdade sobre sua existência.” 

 As cenas que mais nos chamam atenção no filme nem são as do protagonista, e sim 

as cenas onde a população mundial está parada vendo o desenrolar da história. É curioso 

ver como a rotina de uma pessoa, como uma simples história da vida real é enaltecida por 

todos. 

 Toda essa espetacularização do eu existe porque tem quem a consuma. Lipovetsky 

afirma que a cultura de massa foi um vetor essencial do individualismo contemporâneo, 

propondo modelos de autorealização existencial e mitos centrados na vida privada 

(LIPOVETSKY, 2009, p. 222). Nossa sociedade é composta por pessoas que necessitam 

‘aparecer’, bem como de curiosos que desfrutam desses ‘shows da realidade’. Não vemos 

erros na prática, mas há erros no exagero. Os veículos de comunicação precisam levar mais 

questões relevantes para o público, assim como nós todos devemos cobrar por qualidade no 

serviço em questão. 

Houve um tempo em que construir e cultivar sentimentos duradouros era nobre. Na 

modernidade líquida, os relacionamentos tornaram-se artigo do consumo humano em 

sociedade, produtificado e com um preço a se pagar. Na hora da conquista, tudo é válido 

para conseguir agarrar a presa, como podemos perceber no quadro “Rola ou Enrola”. O 

cotidiano agitado dos centros urbanos e a nova sociedade líquida são sedentos pela 

brevidade das emoções. O amor, antes um sentimento nobre, passa a ser um objeto de 

consumo. Os programas de namoro na TV são grandes influenciadores das relações 

instantâneas, uma vez que o indivíduo, que não só busca uma experiência afetiva, consegue 

ver seu “eu” na telinha e sentir a doce e perigosa sensação do ego elevado.  
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