
Reality prova singularidade do ser humano 
Davi Brandão e Marcel Andrade Paulo 
 
O que a biografia de Steve Jobs, a minissérie de Dercy Gonçalves, os grandes personagens da 
história do Brasil retratados em livros, e os reality shows, têm em comum? Pode não parecer, 
mas existe uma familiaridade tênue entre estes exemplos, no tocante do cidadão pós-
modemo, que busca a singularidade das pessoas, muito mais do que ideologias. Este 
pensamento faz parte da análise do psicanalista Jorge Forbes. 
 
Para explicar a grande audiência dos reality shows, ele segue neste raciocínio e mostra que a 
atual sociedade está muito mais interessada no que acontece na realidade do que na ficção, 
como, por exemplo, os grandes romances, muito lidos outrora, que têm cada vez mais 
concedido espaços nas prateleiras paras as biografias. "Estamos frente a um fenômeno que 
são os reality shows, que vieram antes do show da ficção. Existe uma tendência mundial para 
o show da realidade, que fez diminuir o interesse pela ficção. A primeira coisa que queria 
chamar a atenção é a tendência destes produtos, que para uma massa intelectual pode ser 
uma grande "porcaria', mas que existe algo em comum com a biografia de Steve Jobs, a 
minissérie de Dercy Gonçalves e a história do Brasil contada através de personagens e não 
fatos históricos. Isso se reflete através do chamado Novo Humanismo, que é uma organização 
social a partir do humano", conta Forbes, que segue a corrente de Jacques Lacan (1901-1981), 
considerado um dos principais psicanalistas freudianos. 
 
Esta nova faceta social é além de tudo uma quebra de paradigmas, que começa com o 
movimento francês do século XVIII, denominado de Iluminismo, que passa a orientar os 
cidadãos através da razão e não mais sob a égide da pátria, das religiões ou revoluções. "Hoje 
o ser humano ocidental não se sacrifica mais por estes três elementos, mas sim pelo outro ser 
humano", explica Forbes, em entrevista ao Shopping News. 
 
Este ponto está ainda mais avançado e de fácil compreensão nos dias de hoje por conta da 
globalização. Se antes as ideias e o que seguir estava verticalizado, ou seja, quanto mais alto 
maior a influência sobre a massa, este fenômeno horizontalizou as novas maneiras de ser, e 
de se expressar. "Destaco isso para dizer que as pessoas querem exemplos comuns a elas. 
Quer saber como estas pessoas resolvem problemas, por isso biografias fazem grandes 
sucessos", continua. "A pessoa de hoje precisa expor sua singularidade, e muitas fazem isso, 
por exemplo, com o Youtube, onde um vídeo gravado em um porão de uma casa, de repente 
se torna um grande sucesso." 
 
É esta singularidade, prossegue Forbes na análise, é que aproxima o telespectador dos reality 
shows. São nestes programas que elas podem ver e analisar o cidadão,e não um movimento 
como um todo. "Que o BBB [Big Brother Brasil] é um idiota todo mundo sabe. Ele é abaixo da 
crítica. Mas o que este tipo de programa faz é promover o debate, algo como 'eu jamais faria 
isso', 'essa pessoa é idiota', desta forma o telespectador se organiza e se orienta no confronto 
com o outro. Estou dizendo que as pessoas que assistem o reality não devem ser tratadas 
como de péssimo gosto ou ignorantes. O que os cientistas estão insistindo é o que o que 
interessa nas pessoas são as próprias pessoas", reflete o especialista. 
 
E isso se dá conforme alguém se vê representado de certa forma em uma mostra da realidade, 
como é o caso destes tipos de programas. "O que quero dizer é que o que importa ao ser 
humano hoje em dia é o debate de sua singularidade, aquilo que escapa a qualquer ideia 
geral. Eu vou me interessar por situações que me deem possibilidades para fazer este debate, 
e os reality shows tendem a fazer isso", diz. 
 
Veja abaixo os principais trechos da entrevista, concedida em seu consultório, no bairro do 
Jardim Paulista, na capital paulista. 
 
Você disse em"morrer pelo ser humano". Isso explica o porquê das pessoas 
discutirem a vida dos participantes de realities, e por vezes tomarem partido por um 
o outro? 
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Não. Não é neste sentido. É mais abstrato do que isso. Quando se toma partido, quando se 
monta um BBB,tem a seleção de pessoas para representar o tecido social, e os telespectadores 
se sentem representados, dado o sucesso do programa. Todo mundo precisa debater sua 
singularidade. Onde antes se seguia algo, agora eu tenho que inventar algo a fazer. O que 
quero dizer é que o que importa ao ser humano hoje em dia é o debate de sua singularidade, 
aquilo que escapa a qualquer ideia geral Eu vou me interessar por situações que me dêem 
possibilidades para fazer este debate, e os reality shows tendem a fazer isso. 
 
No tocante aos realities, na visão do telespectador, existe diferenças entre os 
participantes vistos como anônimos, como o caso do BBB, para as celebridades, 
como foi A Casa dos Artistas ou A Fazenda? 
 
Existe hoje em dia um fascínio pela celebridade, que é uma pessoa que consegue manter seu 
nome em evidência. Vamos diferenciar uma celebridade de um notável. A celebridade busca 
ser celebridade, e uma pessoa notável pode vir a ser celebridade, mas quer ser notável por 
algo grandioso que fez. A celebridade busca no mundo de hoje fazer a verticalidade perdida. 
Revistas de celebridades, livros de auto-ajuda e pastores da madrugada se equivalem, pois 
buscam vender um cardápio para um mundo que eu chamo de "desbussolado", ou seja, sem 
rumo. O pastor da madrugada quer vender uma religião, o livro de auto ajuda quer dizer o que 
você precisa ser, e a celebridade. Quando se faz um reality quer despertar no receptor a 
sensação "eu quero ser igual a esta pessoa". Do ponto de vista do jogo da pós-modernidade 
eu diria que é mais interessante um programa com pessoas comuns do que com celebridades, 
porque a identificação é maior. 
 
O outro detalhe é que estes programas podem alavancar ou derrubar a carreira de 
um participante visto como celebridade. 
 
Isso é uma discussão incrível porque ao grande artista não interessa expor sua vida particular, 
e sim o que ele faz, a sua obra. Freud [Sigmundo Freud, criador da Psicanálise] dizia "minha 
vida interessa pela Psicanálise", e não se ele teve ou não um caso com a cunhada dele, como é 
o que se discute hoje. 
 
Os realities também apresentam pessoas estereotipadas, como homens malhados, 
loiras de olhos azuis, etc. Qual a influência deste perfil de pessoa no comportamento 
social do cidadão comum?  
 
Nestes programas existe uma seleção que alguém disse "eu fotografo a sociedade desta 
forma, então é este tipo de pessoa que vai entrar".E quando se tem a legitimação da televisão, 
eu posso sim estar gerando, por um lado, o debate, e do outro a identificação. Se eu gerar 
mais identificação do que debate, do ponto de vista do valor humano, eu estaria fazendo um 
desserviço, por outro lado vende-se mais alienação do que debate, aí é uma equação 
complicada. Vende-se mais alienação, por outro lado é mais entediante, quer dizer, se se 
vender mais alienação eu posso cansar as pessoas.  
 
Esta questão do reality estaria ligada ao voyeur do brasileiro. As pessoas comprarem 
o payperview e ficarem ligadas 24 horas em um programa exalta algum tipo de 
fetiche? 
 
Veja, acho que isso é forma negativa de falar do brasileiro, a questão do voyeurismo dele. 
Acho muito banal. Temos que ser um pouco mais sério nesta análise. Para mim não quer dizer 
nada se brasileiro é voyeur, mas sim, o que diria [o historiador] Sérgio Buarque de Holanda 
em "Raízes do Brasil": existem povos tradicionais e aventureiros. O tradicional é aquele que 
tem uma cultura e a renova, França e ltália, por exemplo. E os povos aventureiros, Espanha, 
Portugal, Inglaterra, por exemplo, que são povos muito mais interessados pelo novo e menos 
pela tradição. O brasileiro está muito mais interessado no novo do que na tradição. Vivemos 
em um país mais interessado e voltado no que vai acontecer do que no acontecido. Acho que 
isso se valida, o Brasil é o país onde todos os cientistas querem saber como funcionamos na 
globalização. Se a globalização é a perda de marcos e referências, isso nós perdemos há muito 
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tempo, e conseguimos nos reorganizar. Nós somos curiosos, mais preocupados em saber no 
que se pode mudar.  
 
Isso explica o interesse na vida alheia? 
 
Estamos falando de coisas novas, e isso não é sabido. Sem pretensão alguma da minha parte, 
não é sabido. As pessoas ficam medindo realities como uma cretinice. Isso já se sabe, mas não 
basta. A questão é: por que todo mundo vê, por que todo mundo lê sobre, o que está 
acontecendo? Seria muito fraco dizer que as pessoas assistem aos programas para torcer por 
um ou outro, isso é uma análise muito vulgar e ruim.  
 
Você acredita que a relação de sucesso deste modelo televisivo esteja associada a 
gerações? As pessoas entre 18 e 30, por exemplo, podem digerir de forma mais fácil 
um programa como este? 
 
Realmente acho que não sei opinar sobre isso. Eu não tenho esses dados, mas tenho a 
tendência a dizer que se é a moça da que está fazendo isso [audiência], essa moçada deve 
estar vendo esses shows muito mais como seus avós viam com prazer as chanchadas. Existe 
uma tendência de essa moçada vibrar com esses personagens, mas adio que eles podem estar 
achando muita graça e ridículo. Uma chanchada. Deve estar se divertindo. Acho que essas 
pessoas vêem com menos olhar de admiração, mas com mais olhar de comédia, que acham as 
pessoas ridículas no sentido de bufão. Não de menosprezo. Eu tenderia a dizer que deve ser 
mais por aí, porque esta moçada de hoje é mutante. Eles não se deixariam encarcerar numa 
bobagem tão grande. Se eles estão vendo, devem estar se divertindo. 
 
Existe alguma similaridade da globalização tornar uma sociedade homogênea, com 
mesmos gostos, mesmas características? Faço esta pergunta por que vejo que esses 
programas são importados de outros países, e fazem sucessos. 
 
Não. A globalização não é homogeneização, pelo contrário. Saímos do mundo universal que se 
quer dizer um, e fui para o mundo global, que se refere a uns. A globalização é a 
multiplicidade da diferença. O que é interessante é que estas diferenças se encontram, criam 
grupos, desfazem, de forma nova que não conhecíamos. Quanto aos programas, os modelos 
são importados, os personagens não.  
 
Qual a tendência dos realities? 
 
A escolha dos padrões vai cansar. Quem poderia imaginar que o Orkut que foi importante, 
deixou de ser importante. Os realities são plataformas que devem esgotar o seu modelo. Ele 
necessariamente deverá ser menos diretivo do que estão sendo. As televisões terão que se 
arriscar a ser menos diretivas, se conseguirem, elas vão ter uma oportunidade maior.  
 
Seria o início de uma nova reinvenção na televisão? 
 
Sim. Outra coisa, que esqueci de comentar, são as novelas que são ficcionais, têm reality 
shows dentro delas. Na novela "Viver a Vida" [Globo] sempre tinha um depoimento no final de 
cada capítulo. A tendência é que em breve não conseguimos distinguir o que é verdadeiro do 
que é ficcional. Quebrar a diferença do real com o virtual, porque esta topologia está com os 
dias contatos. 
 

Fonte: DCI, São Paulo 13 jan. 2012, Shopping News, p. 5-6. 
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