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Q
uatro décadas atrás, durante todo
o ano de 1972, o produtor Craig
Gilbert e sua equipe na WNET, ca-
nal 13, emissora de TV pública de

Nova York, trabalharam para transformar
300 horas de filmagem numa série de 12
episódios de um novo programa que ela ha-
via concebido, chamada “Uma Família
A m e r i c a n a”, transmitida a partir de 11 de
janeiro de 1973 pela rede PBS.

A série é o marco inicial de um gênero
que atualmente tem hegemonia sobre a
programação televisiva em quase todo o
mundo: o “reality show”. O que Gilbert dizia
ter como objetivo quando concebeu o pro-
jeto era registrar uma crônica da vida coti-
diana do americano típico em seu lar.

Margaret Mead, uma das mais renoma-
das antropólogas do século XX, saudou a
experiência com um laudatório artigo de
três páginas na revista “TV Guide”, no qual
dizia que [a experiência] “pode ser tão im-
portante para nossos tempos como foram a
invenção do romance e do teatro para gera-
ções anteriores: um novo modo para ajudar
as pessoas a entenderem a si próprias”.

É improvável que algum cientista social
atualmente seja tão elogioso em relação ao
tipo de espetáculo que se desenvolveu a

partir da ideia original de Craig Gilbert.
Mas muitos certamente continuam se de-

dicando a estudar o que significa esse fenô-
meno, que se tornou universalmente popu-
lar, em países tão díspares como Estados
Unidos e Rússia ou Brasil e China.

A proposta da PBS não era, claro, quebrar
recordes de audiência nem arrecadar mi-
lhões de dólares em publicidade com “Uma
Família Americana”, ao contrário do que
veio a ocorrer com a maioria de seus suces-
sores. Tratava-se de algo próximo de experi-
mento etnográfico mesmo, o que levou “TV

A experiência “pode
ser tão importante
para nossos tempos
como foram a
invenção do romance
e do teatro”, disse
antropóloga na época

G u i d e” a encomendar o artigo para nin-
guém menos do que Margaret Mead.

Bill e Pat Loud e seus cinco filhos, cujo coti-
diano íntimo em sua casa num bairro de clas-
se média na Califórnia durante maio e dezem-
bro de 1971 foi gravado em vídeo pelas câme-
ras de Gilbert, não eram, como realçou a an-
tropóloga, “nem atores nem figuras públicas
[...], mas sim membros de uma família real”.

O programa fez sucesso (a audiência mé-
dia foi quatro vezes superior à da série mais
vista da PBS) e teve enorme repercussão.

Um importante teórico da comunicação,
S.I. Haikawa, logo chamou a atenção para
um dos pontos de criou mais celeuma: “A ra-
zão por que tantas pessoas falam tanto so-
bre essa série, acho eu, não é só porque ela
toca na vida de pessoas reais, mas porque
faz muita gente tomar consciência de que
num programa de TV ocorre uma interação
entre quem o faz e o seu objeto”.

De fato, ficou claro para vários espectado-
res que muito provavelmente a entrada das
câmeras, microfones, refletores na casa dos
Loud havia alterado por completo o cotidia-
no que se pretendia retratar com fidelidade.
Os membros da família se transformaram
em celebridades e é muito possível que eles
logo tenham começado a agir diante dos

T E L E V IS Ã O

Há 40 anos, equipe nova-iorquina criou “Uma Família
Americana”, primeiro programa de um gênero hoje hegemônico.
Por Carlos Eduardo Lins da Silva, para o Valor, de São Paulo
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Família real: Bill e Pat
Loud e seus cinco
filhos, cujo cotidiano
íntimo, em sua casa
num bairro típico de
classe média na
Califórnia,
t ra n sfo r m o u - s e
numa série de TV

documentaristas de modo artificial, como
se construíssem papéis para si próprios di-
versos de sua personalidade real.

Por qualquer motivo, apesar de “Uma Famí-
lia Americana” ter sido um êxito, levou quase
20 anos até o gênero que inaugurou começar
a pipocar pelo mundo. Em 1992, a MTV ameri-
cana lançou “O Mundo Real”, em que um gru-
po de jovens que não se conheciam entre si
eram colocados juntos numa casa e suas inte-
rações eram registradas em vídeo.

Foi só neste século, no entanto, que a coi-
sa explodiu, primeiro com a série “Big Bro-

ther ”, inicialmente de uma emissora de TV
holandesa, depois com “Survivor ”, original-
mente sueca, que provou ser possível fazer
filmes de ação sem precisar contratar atores
caríssimos. As altas margens de lucrativida-
de da fórmula do “reality show” é uma das
razões essenciais para sua disseminação.

Margaret Mead dizia em seu famoso texto
que era preciso criar um nome para definir o
gênero que surgia. O nome é “reality show”,
mas não são muitos os que agora acreditam
que esses programas retratem mesmo o real,
como propôs Gilbert há 40 anos.

O gênero assumiu variedades quase infini-

tas e não tem mais nada a ver com a proposta
etnográfica original. Na época, ele pretendia
ir além da TV, cujo conteúdo era considerado
pelos intelectuais como algo degradante.

Agora, como disse o jornalista inglês Ke-
lefa Sanneh na revista “The New Yorker”, ele
se transformou “na televisão da televisão”. A
maior parte dos “reality shows” está na lista
dos programas que ninguém com alguma
pretensão intelectual pode admitir que as-
siste, quase exatamente o que ocorria com a
TV em si nos seus primórdios.

Um dos livros recentes sobre o tema exami-
na exatamente a relação entre a audiência e
esse gênero de TV. Chama-se “Reality Bites Ba-
ck: The Troubling Truth About Guilty Pleasure
TV ”, de Jennifer Pozner, que assistiu a mais de
mil horas de programas de TV sem roteiro
(“unscripted programming”, que é uma outra
forma de definir o gênero para escapar da ób-
via contradição nos termos de “reality show”).

Jennifer argumenta que quase todas es-
sas séries são construídas para reforçar nor-
mas sociais específicas e conservadoras, co-
mo a de que mulher precisa se casar, de pre-
ferência com um homem materialmente
bem de vida, para ser feliz. A autora se con-
centra especialmente em programas em
que mulheres são o grande personagem.

Parece não haver sociedade nenhuma no
mundo contemporâneo em que os “reality
shows” não tenham enorme audiência em al-
guma de suas múltiplas formas. A série britâ-
nica “Who Wants To Be a Millionaire”, por
exemplo, está presente em 117 países e é líder
na Índia, no Afeganistão e na Costa do Mar-
fim. A exportação dessas fórmulas é atual-
mente uma das mais importantes fontes de
receita da indústria da TV no Reino Unido.

Muitos países não recorrem à importação
de receitas europeias ou americanas. Na Rús-
sia, o grande sucesso atual é um programa
chamado “Sogras”, em que 12 moças e 7 rapa-
zes, todos solteiros, são postos em uma casa,
mas vão acompanhados de suas mães. O con-
flito entre as possíveis sogras e noras é tão in-
tenso, que já houve casos de pesadas agres-
sões físicas, que — logicamente — geraram os
maiores índices de audiência da série.

À maneira de Margaret Mead há quatro
décadas, há analistas na Rússia que acham
esse programa comparável a romances como
“Anna Karenina” de Tolstoi e um instrumento
importante para a sociedade russa compre-
ender seus problemas pessoais e domésticos
criados com o fim da era soviética.

Carlos Eduardo Lins da Silva é livre-docente e
doutor em comunicação pela USP, mestre em
comunicação pela Michigan State University e
editor da revista “Política Externa” �
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 jan. 2012, Eu & Fim de Semana, p. 12-13.




