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Resumo 

 

 

Este trabalho tem como objetivo trazer os resultados iniciais da pesquisa etnográfica realizada 

no início de 2008 junto à comunidade online de fãs do programa Big Brother Brasil (BBB), 

conhecida como Net.BBB. Após uma breve discussão abordando desafios enfrentados pelos 

estudos etnográficos televisivos ao longo das últimas décadas, o presente artigo apresentará 

algumas das principais características constituintes deste emergente espaço social. Ao final, 

um episódio ocorrido naquela edição do reality show será relatado como forma de ilustrar de 

que forma o BBB consegue ativar discussões que dizem respeito ao programa em si, à própria 

comunidade de fãs e a questões de caráter mais amplo que transcendem o reality show. 

 

Introdução 

 

Desde a sua primeira transmissão em 1999, o programa de reality show 

Big Brother tem atraído grande atenção tanto da audiência televisiva, quanto 

de acadêmicos ao redor do mundo. Estes últimos produziram, por exemplo, 

trabalhos associando este formato à criação de subjetividades neoliberais 

(Andrejevic 2002, 2004; Couldry 2008), ao crescente apagamento das 

fronteiras modernas “que dividem o público e o privado burguês” (van Zoonen 

2001, p.675), ou mesmo à busca pela autenticidade na televisão não ficcional 

(Hill 2002, 2005). 

Juntamente com tais reflexões, responsáveis por leituras reveladoras 

do seu papel na sociedade contemporânea, o Big Brother também gerou uma 
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lista longa de controvérsias em praticamente todos os países onde foi exibido. 

Desde as primeiras reações negativas à idéia da vigilância permanente de 

indivíduos “trancafiados” numa casa, este reality show deu origem a uma série 

de escândalos, sempre conectados aos valores e morais da cultura local onde 

ele foi produzido. Relacionamentos inter-raciais, disputas de classe social, 

reuniões familiares, promiscuidade sexual na TV e conflitos religiosos são 

somente alguns exemplos de eventos que contribuíram para a popularidade 

do Big Brother mundo à fora, seja de forma positiva ou negativa (Bazalguette 

2005). 

No Brasil, país aonde o Big Brother vem conseguindo sustentar 

elevados índices de audiência desde seu lançamento em 2002, a produção se 

utiliza de diversos elementos da tradição nacional da telenovela. Após a 

primeira série, a Rede Globo começou a operar mudanças na maneira de 

apresentar a rotina dos participantes no resumo diário do programa preparado 

para a televisão aberta. Ao invés de mostrar um simples resumo dos eventos 

diários ocorridos na casa, como é feito – pelo menos na teoria – em outras 

partes do mundo, os produtores brasileiros desenvolveram uma linguagem 

híbrida que misturou televisão realidade com novela. De acordo com Boninho, 

diretor local do programa,  

“aqui dá certo [o Big Brother] pelo tipo de edição que a gente faz, que é 
diferente de tudo. Nos outros países eles simplesmente mostram o que 
acontece. Nossa equipe bola vídeos, desenhos animados, clipes com 
piadas, vinhetas... Fazemos uma mistura da cultura que temos da 
teledramaturgia, que aplicamos bem no programa, com o lado bem 
humorado e escrachado do brasileiro.”1 

 
A adaptação brasileira do Big Brother provocou um impacto que vai 

muito além do significativo resultado financeiro que ele gerou para a Rede 

Globo. O reality show também inspirou a criação de uma grande comunidade 

de fãs, composta por diversos espaços de debate. No início de 2008, cinco 

anos após o desenvolvimento do primeiro blog de um fã do Big Brother Brasil 

                                                 
1 Entrevista com J.B. Boninho de Oliveira para O Globo em 08/01/2007. 
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(BBB), a comunidade já era composta por vinte e cinco blogs e um fórum. O 

Tevescópio2, um dos mais influentes blogs da comunidade de fãs, recebeu 

uma média de seis mil comentários por dia, enquanto que o blog De Cara Pra 

Lua3 registrou um recorde de doze mil comentários em um só dia nesta 

mesma edição. O fenômeno online acima descrito é o objeto da pesquisa 

qualitativa que originou este artigo. O propósito deste último é, portanto, 

apresentar alguns resultados preliminares deste trabalho, além de examinar 

algumas discussões levantadas por ele. Ao final, são feitas reflexões acerca 

das novas possibilidades abertas por este espaço social de discussão. 

 

Questões Ligadas aos Estudos de Audiência 

A pesquisa foi baseada em um estudo etnográfico que buscou 

transcender uma simples recepção do Big Brother, onde se mapearia os seus 

possíveis sentidos simbólicos, para também passar a incluir o estudo da 

“cultura do quotidiano” deste ambiente virtual, numa tentativa de capturar a 

maneira como esta é vivida pelos fãs. Janice Radway (1988) reconhece que 

este objetivo seria melhor realizado através de um projeto colaborativo; 

possivelmente, como aquele conduzido alguns anos depois por Roger 

Silverstone, Eric Hirsh e David Morley (1991). Estes pesquisadores desejavam 

ir além dos estudos tradicionais de audiência que se concentravam 

unicamente na recepção televisiva no ambiente doméstico. Eles também 

queriam compreender as implicações do crescente número de tecnologias de 

comunicação e informação dentro “do contexto social e cultural do domicílio” 

(Silverstone et. al 1991, p.207). Depois de alguns ajustes iniciais, eles 

decidiram estender a pesquisa por muitos meses. Esta “longa conversa”, 

baseada em entrevistas, observação participativa e um diário, foi conduzida 

com um grupo de famílias nucleares britânicas como forma de investigar 

                                                 
2 http://tevescopio.blogger.com.br/ 
3 http://decarapralua.zip.net/ 
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algumas das preocupações associadas a este grupo no que diz respeito à sua 

relação com a tecnologia.   

É natural que a restrição de recursos da minha etnografia na 

comunidade de fãs do BBB tenha significado uma limitação considerável 

quando comparada com o exemplo acima. Afinal, a impossibilidade de fazer 

uma observação participativa dentro do ambiente doméstico dos fãs do 

programa se traduziu na minha incapacidade de prestar uma maior atenção ao 

consumo privado do conteúdo televisivo. Sonia Livingstone corretamente 

considera essa questão como a fonte de “ansiedades morais” para o 

observador, levantando perguntas, tais como: 

“A pessoa assistindo televisão sentada quieta em seu sofá é parte de 
uma audiência respeitável, que presta cuidadosa atenção e se 
concentra em entender e se beneficiar do entretenimento oferecido, ou 
ela é um ‘parasita de sofá’4 passivo, dependente da mídia para os seus 
prazeres, e influenciável?” (Livingstone 2004, p.85) 

 

Livingstone nos lembra que estas ansiedades têm a sua origem no 

início do século vinte, período no qual a divisão entre as mídias vistas como 

bens, e a recepção das mídias como textos se tornou mais pronunciada. A 

invisibilidade do momento do consumo, conseqüência de um processo de 

privatização midiática, tornou mais difícil para os observadores a “leitura” das 

reações da audiência em relação aos produtos culturais. Anteriormente, por 

outro lado, era muito mais fácil ter acesso às reações das pessoas às peças 

de teatro, aos concertos musicais ou eventos carnavalescos, na medida em 

que estes aconteciam a olhos nús, em espaços públicos (Butsch, 2000 in 

Livingstone, 2004, p.84). 

Porém, o período pós-segunda guerra mundial testemunhou a 

aceleração do que Raymond Williams chama de “privatização móvel”, ou seja, 

a possibilidade oferecida pela televisão de deslocar o sujeito aos mais 

distantes pontos do planeta sem que este seja obrigado a deixar o lar para tal 

(WILLIAMS, 1990, p.26-27).  
                                                 
4 couch potato no original em inglês 
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Entretanto, esta “privatização móvel” começa a se transformar a partir 

do momento em que as novas plataformas digitais, especialmente as 

miniaturizadas, passam a permitir a privatização de novos ambientes. A 

crescente ubiqüidade de dispositivos tais como telefones celulares, iPods etc., 

são uma indicação do sucesso daquilo que David Morley chama de 

“tecnologias privatizadoras” (Morley, 2003, p.451). 

O significado dessas mudanças para os estudos da audiência, em 

particular para a etnografia televisiva, não deve ser subestimado. Afinal, muito 

mais do que a incorporação de novas tecnologias, este movimento significou a 

necessidade de criação de conteúdos que fossem capazes de transitar nestas 

diversas mídias (Roscoe, 2004). 

Estes novos produtos multiplataforma expandiram significativamente as 

possibilidades de consumo. Como conseqüência, o estudo dos usos das 

mídias enfrenta agora o desafio de ultrapassar as fronteiras do ambiente 

doméstico para chegar aos novos lugares onde estes textos estão sendo 

significados e discutidos. A eventual ansiedade do pesquisador midiático, 

descrita acima por Sonia Livingstone, ganha cores frescas neste novo cenário. 

Em teoria, seria necessário o desenvolvimento de uma etnografia mais 

complexa e “multilocalizada” para que pudéssemos responder às perguntas 

apresentadas pela autora. 

Contudo, esta transformação digital também oferece outro tipo de 

promessa: a promessa da interatividade. Diferentemente das mídias de 

massa, onde a audiência é limitada a ler o texto – mesmo que de variadas 

maneiras – as digitais permitem a ela criar o seu próprio conteúdo. De um 

modelo “um para um”, temos agora acesso a um “muitos para muitos”. 

Convém reforçar, assim como o faz David Morley (2003, p.439), que esta 

constatação não significa que os usuários das novas mídias sejam, por 

definição, mais ativos que a audiência das mídias tradicionais, esta 

freqüentemente retratada por “tecno-entusiastas” como composta de 

“parasitas de sofá”. Freqüentemente, os usuários de internet se restringem a 
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interações prosaicas, enquanto que pesquisas de recepção têm muitas vezes 

se deparado com uma audiência televisiva articuladora de interpretações 

inesperadas de textos midiáticos. O que deve ser salientado, porém, é a nova 

possibilidade de uma interação onde as perspectivas do usuário a respeito de 

um determinado assunto podem ser instantaneamente compartilhadas com 

outras pessoas, independente de suas localizações físicas. 

 

Fazendo a Etnografia 

De acordo com Manga1, um pioneiro da comunidade online de fãs do 

Big Brother Brasil, os primeiros blogs de discussão foram criados em 2003, 

não somente para debater as ações dos participantes do programa, mas 

também a forma como a Rede Globo realizava as edições para o resumo 

diário na televisão aberta. A idéia destes blogueiros era criar um canal onde as 

pessoas podiam discutir diferentes aspectos de um formato televisivo 

considerado revolucionário. Com o passar dos anos, um número crescente de 

fãs se juntou a esta iniciativa, seja pela criação de seus próprios blogs, ou 

pela simples participação nestes espaços como comentaristas, formando 

assim uma comunidade que ficou conhecida entre eles como Net.BBB. Apesar 

da falta de interações face a face, estes espaços oferecem ao observador a 

possibilidade de acompanhar as reações e interpretações de uma parcela da 

audiência do Big Brother, dando assim, contornos ao momento “invisível” do 

consumo. Mais do que isso, o fato destas trocas ocorrerem em um ambiente 

virtual traz implicações tanto para o observador, quanto, principalmente, para 

a maneira como estas articulações são moldadas dentro da comunidade de 

fãs. 

Tal intangibilidade foi claramente responsável por alguns dos desafios 

iniciais encontrados. A pesquisa foi conduzida durante a edição do Big Brother 

do ano de 2008, entre os meses de janeiro e março. Três diferentes técnicas 

foram utilizadas: entrevista presencial, observação participativa e questionário. 

Ao final da edição, eu havia conduzido quinze entrevistas com blogueiros e 
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comentaristas, compilado dez questionários e realizado centenas de horas de 

interação online. Mesmo tendo alcançado um resultado bastante satisfatório, o 

processo inicial de recrutamento de voluntários se mostrou mais complexo do 

que eu poderia antecipar. 

Para recrutar voluntários, eu escrevi um texto onde me identifiquei 

como pesquisador e introduzi um breve resumo da pesquisa. Enviei este texto 

por email para os blogueiros mais importantes, e o postei com regularidade no 

fórum de discussão BBB.Lua5 e em alguns blogs. Entretanto, a maior parte 

das pessoas que se prontificaram a respondê-lo demonstrou algum tipo de 

dúvida em relação à minha identidade e à própria pesquisa. Diferentemente 

das etnografias tradicionais que ocorrem dentro da experiência física do 

campo, as virtuais são mediadas por tecnologias de informação e 

comunicação (TIC). Conseqüentemente, a tarefa de ganhar confiança entre os 

possíveis informantes unicamente através do contato online se apresenta 

como um desafio ainda maior. Grande parte dos fãs que lá interagem usa 

apelidos e avatares que deliberadamente escondem traços de suas 

identidades reais. Como motivo para tal, alguns alegaram o estigma do 

programa na sociedade brasileira. O fato de que os voluntários da pesquisa 

eram, para minha surpresa, profissionais com perfil sócio/econômico elevado, 

incluindo duas professoras de pós-graduação, uma psicóloga, um publicitário, 

uma atriz, uma consultora em informática, um dono de jornal local, uma 

gerente de banco, e até mesmo um diplomata, somente para fornecer alguns 

exemplos, foi muitas vezes utilizado como desculpa para a não divulgação de 

detalhes pessoais. 

Como forma de ganhar a confiança dos fãs, passei a inserir na 

mensagem de convocação um link para o meu curriculum Lattes (onde 

também anexei uma fotografia pessoal). Apesar de trazer alguns resultados 

positivos, esta iniciativa não parecia suficiente para vencer a resistência inicial. 

Somente após algumas semanas de interações diárias no fórum BBB.Lua, 

                                                 
5 http://bbb.lua.com/ 
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consegui convencer os fãs que eu era confiável. Possivelmente, mais do que 

isso, este comprometimento tenha sido necessário para tornarem visíveis 

minhas próprias opiniões sobre os assuntos discutidos naquele espaço. Era 

importante que eu fosse visto como um sujeito com percepções e idéias 

próprias sobre o Big Brother. Eu conscientemente escolhi o fórum de 

discussão com esta intenção. Os fãs do Big Brother geralmente consideram 

este o local onde ocorrem as mais articuladas discussões a respeito do 

programa. Além do mais, ao contrário dos blogs de fãs, onde o blogueiro – ou 

grupo de blogueiros – é responsável pela publicação de posts expressando 

pontos de vista sobre variados tópicos relacionados ao show, que serão 

posteriormente comentados por outros fãs, o fórum é unicamente composto de 

comentários dos seus visitantes. Ele não tem qualquer tipo de “linha editorial” 

a ser contestada, ou defendida. Isto não significa que o ADM, como é 

conhecido o seu proprietário, não expresse suas opiniões de tempos em 

tempos. Mas quando o faz, costuma ser de maneira bastante econômica, e 

freqüentemente usando um apelido que não é facilmente reconhecido pelos 

usuários do fórum.  

As diversas interpretações do reality show feitas pelos blogueiros são 

uma importante característica desta comunidade. Os seus posts são vistos 

como reflexo de suas personalidades, e considerados fundamentais para o 

sucesso do blog. Os fãs costumam comentar em blogs onde se sentem mais 

conectados aos pontos de vistas dos seus proprietários. Com alguma 

freqüência, os comentaristas mais regulares de um dado blog desenvolvem 

laços afetivos com o blogueiro, que muitas vezes duram por anos (embora 

sejam raras as vezes em que eles se encontram pessoalmente). Durante as 

entrevistas, muitas vezes os blogueiros se referiram a estes fãs como “seus 

comentaristas”. Inclusive, a quantidade de comentaristas regulares em um 

blog é um importante indicativo do seu prestígio dentro da comunidade, e, de 

acordo com Susan – uma importante blogueira – fonte de ciúmes e disputas. 
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A linguagem híbrida adotada pela Globo é outra fonte de tensão dentro 

da comunidade. A “ficcionalização” do resumo diário, descrito anteriormente 

por Boninho, implica no desenvolvimento de tramas e na caracterização de 

participantes de maneiras que se mostram algumas vezes controversas. O 

participante pode, por exemplo, ser retratado de maneira a parecer um 

conspirador de caráter questionável, ou, ao contrário, uma vítima inocente da 

inveja dos seus companheiros, sem que, no entanto, ele se encaixe em 

alguma destas categorias de maneira clara quando analisado com atenção. A 

exibição ininterrupta de imagens da casa do BBB através do pay-per-view e da 

internet deu aos fãs a possibilidade de acesso ao material bruto usado pela 

Globo na produção do resumo diário. Embora estes novos canais de exibição 

tenham inaugurado fontes adicionais de receita – permitindo uma 

aproximação entre o fã e o produto midiático – eles, simultaneamente, criaram 

possibilidades para controvérsia. A maior parte das tentativas do fã de se 

posicionar de maneira “independente” dos outros está relacionado à maneira 

como este avalia a Rede Globo, e a sua condução do BBB. Aqueles mais 

críticos aos interesses econômicos da emissora, e como estes tendem a 

resultar numa hibridização no gênero do resumo diário, tendem a 

posicionarem-se de maneira diferenciada dentro da comunidade. Eles 

condenam qualquer tentativa em transformar o Big Brother em uma novela 

baseada em realidade, independente se isso é feito de fato pela produção, ou 

por outros blogueiros, através de suas leituras que privilegiariam a 

interpretação do programa usando como base as estruturas narrativas da 

telenovela6. 

Porém estas contendas representam somente um dos aspectos que 

diferenciam um blog do outro. Afinal, são vários os tipos de perspectivas 

adotadas por eles. Alguns fazem questão de parodiar o Big Brother, outros 

                                                 
6 Naturalmente, é sempre difícil definir em que momentos existiriam manipulações intencionais 
realizadas pela Rede Globo, tanto das interações entre os participantes, quanto de tracos de 
suas personalidades. Diversas vezes me deparei com intensos debates dentro da comunidade 
de fãs tentando avaliar se tais interferencias aconteciam de fato, ou não. 
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focam suas análises nas supostas estratégias de jogo dos participantes do 

programa, existem aqueles que se notabilizam pelas suas posições mais 

‘apaixonadas’ em relação ao reality show – fazendo campanhas contra ou a 

favor determinados participantes – sem falar no grupo, descrito logo acima, 

dos que se mostram mais preocupados em refletir sobre a condução do 

programa pela Rede Globo e até mesmo sobre a própria Net.BBB. Para todos 

eles, o Big Brother tem diferentes significados. Ele pode ser um simples 

programa de entretenimento, um jogo de estratégia, um concurso de 

popularidade, ou uma desculpa para começar discussões criticamente 

engajadas.  

Opiniões a respeito dos participantes do programa também refletem 

uma grande diversidade. Os fãs se baseiam em uma variedade de fatores no 

momento de escolher os seus preferidos. Carisma, determinação, 

autenticidade, aparência, sociabilidade e comportamento ético são alguns dos 

atributos levados em conta no momento de eleger o participante predileto. 

Entretanto, estas diferentes preferências são responsáveis pela criação de 

divisões dentro da comunidade. Aqueles fãs mais interessados em discutir as 

estratégias e ações dos participantes freqüentemente demonstram um certo 

desdenho em relação àqueles mais interessados num suposto culto à 

personalidade. Tal é o sentimento, que estes últimos costumam ser chamados 

de “povo gado”. De acordo com Xexéu, um dos mais respeitados 

comentaristas, “povo gado” se refere àqueles que tomam suas decisões 

dirigidos pela emoção, ao invés da razão7. De acordo com esta visão, eles 

apoiariam um participante pelo seu carisma, aparência, ou mesmo classe 

social (para, por exemplo, praticar um tipo de justiça social pelo voto), ao invés 

de levarem em conta o conteúdo de sua conversa ou sua articulação na 

dinâmica do jogo8. A própria origem deste rótulo reflete uma crença que a falta 

                                                 
7 Povo Gado também é a expressão usada para se referir àqueles que não possuem acesso à 
versão 24 horas do programa. Pois dessa maneira, estes seriam incapacitados de fazer um 
julgamento fiel do que ocorre na casa.  
8 Estas diferenças refletem distintas visões do papel da meritocracia dentro do BBB. 
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de racionalidade do “povo gado” os torna mais suscetíveis a influências 

externas, ou seja, eles seriam autênticos fanáticos, no sentido negativo do 

termo. Entretanto, durante minhas interações no fórum, foi impossível 

encontrar algum fã que admitisse encaixar-se nesta categoria. Mesmo aqueles 

que mostravam um apoio mais contundente à um participante em particular, 

sempre tentavam racionalizar a sua decisão através de algum argumento 

lógico. 

Havia, contudo, uma característica quase universalmente desejada: a 

capacidade do confinado de criar situações controvertidas dentro da casa. Os 

fãs até mesmo desenvolveram um mantra que era constantemente repetido na 

comunidade: “Eliminem as samambaias primeiro!”. Samambaia é o apelido 

dado aos participantes percebidos como passivos por não se exporem dentro 

da casa, ou mesmo por evitarem expressar opiniões que podem ser vistas 

como polêmicas. Um grupo de participantes sem personalidade é o pior 

pesadelo para um fã de BBB. Por outro lado, aqueles participantes que 

conseguem criar situações inesperadas na casa, mesmo que de maneira 

contenciosa, sempre somam alguns pontos com blogueiros e comentaristas. A 

justificativa para tal encontra-se no centro da raison d’être da comunidade de 

fãs do Big Brother. Afinal, estes fóruns são usados principalmente para 

debater as ações e pontos de vista dos habitantes da casa do BBB. Se estes 

não criam material para ser debatido, a comunidade perde o seu combustível. 

A edição de 2008 trouxe uma participante, a Gyselle, que foi rejeitada 

por muitos fãs da comunidade pela sua atitude aparentemente passiva dentro 

da casa. Apesar de ter sido considerada uma “samambaia” por eles, ela 

conseguiu chegar à final, disputando o prêmio principal com Rafinha – o líder 

de uma banda Emo de Campinas – numa votação que alcançou o recorde de 

setenta e cinco milhões de votos. A maioria daqueles que a apoiaram 

justificaram suas escolhas argumentando que o fato de Gyselle ter nascido 

numa família humilde no Piauí foi responsável pelo preconceito que ela teria 

sofrido na casa. Para os seus fãs, a falta de interação com os outros 
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participantes foi o resultado de uma recusa consciente de se misturar com 

seus companheiros, de opinião supostamente tendenciosa (a maioria deles 

vindo de famílias de classe média de regiões mais ao sul). Embora ela tenha 

sido de fato preterida em alguns momentos, é difícil saber se isso foi uma 

conseqüência de sua própria apatia em relação ao reality show, ou vice versa. 

As opiniões dos fãs a respeito da Gyselle também foram influenciadas 

por um movimento na internet em seu apoio ocorrido durante o processo de 

seleção dos candidatos ao Big Brother, meses antes do início do programa. 

Naquele momento, ela lançou, juntamente com alguns blogueiros não 

relacionados à comunidade Net.BBB, uma campanha “viral” para arregimentar 

apoio à sua candidatura ao programa9. Quando aqueles fãs da comunidade 

que não tinham simpatizado inicialmente com a Gyselle descobriram a sua 

capacidade de articulação durante o período pré-BBB10, eles ficaram ainda 

mais furiosos com o seu aparente desinteresse para com os outros integrantes 

da casa. Cada vez mais ela começava a ser vista como arrogante, ao invés de 

tímida. Aqueles que a defendiam, por outro lado, enxergavam em sua 

narrativa a história de uma pessoa forte, que veio de um contexto 

sócio/econômico difícil e estava lutando para vencer na vida. Para eles, as 

suas raras intervenções junto aos seus colegas de confinamento, porém 

sempre no momento e na medida certa, sinalizavam personalidade e 

resistência. 

Independente das reais motivações por trás das atitudes da Gyselle 

dentro da casa, suas ações acabaram tornando-se fonte de interpretações 

contraditórias entre os fãs do Big Brother. Ela se tornou um símbolo para 

ambos os grupos. Seus detratores argumentavam que suas escassas 

interações com os outros confinados era um perfeito exemplo de como um 

participante do Big Brother jamais deveria se comportar: como uma 
                                                 
9 O Big Brother 2008 inaugurou a inciativa da Rede Globo de criar um sistema de votos nos 
perfis online dos candidatos como forma de ajudar no processo de seleção dos participantes 
do BBB. 
10 Nesta mesma época, os fãs também descobriram que a Gyselle havia vencido a versão 
francesa do reality show Ilha da Tentação. 
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“samambaia arrogante”. Para piorar a situação, diversas lan houses de Timon, 

a cidade onde Gyselle nasceu, começaram a oferecer acesso gratuito à 

internet para aqueles que quisessem votar em seu apoio na final do programa. 

Washington Souza, o proprietário de uma destas lan houses justificou sua 

iniciativa afirmando que “ela é humilde, mora em Timon e é nordestina.” 11 

Naquela mesma semana, Mão Santa, senador pelo estado do Piauí, ocupou a 

tribuna do senado para pedir votos para a sua conterrânea, afirmando que 

Gyselle deveria ser a vencedora do Big Brother Brasil, pois dessa maneira “os 

humilhados serão exaltados e o Piauí deve ser exaltado com a vitória dessa 

mulher sobre esse paulista que nem de futebol entende e gosta.” 12 

Estas influências externas, percebidas por muitas como inconvenientes 

e injustas, dividiram ainda mais a comunidade. Elas foram vistas como uma 

espécie de trapaça que quebrava regras éticas básicas, sendo associadas ao 

tradicional “jeitinho brasileiro”. 

O fato de a Gyselle desconhecer completamente estes eventos, além 

de não ter qualquer tipo de controle sobre a apropriação da sua imagem fora 

da casa, não foi levado em conta por aqueles que faziam campanha contra 

ela. Para os fãs do BBB, a disputa transcendeu o campo do simples 

entretenimento. Susan, a dona do blog De Cara Pra Lua, publicou um texto 

comentando sobre o novo simbolismo que Gyselle havia adquirido para os 

seus fãs: 

“Passou a ser pouco importante se Gyselle era mal humorada ou 
realmente pobre e sofrida, ela trouxe com ela o desejo por respeito e 
reconhecimento de todo um população, esta sim, com uma história de 
luta e exclusão no cenário econômico e político do Brasil.”13 
 

Horas antes do término da votação final, o fórum BBB.Lua e todos os 

blogs da comunidade estavam tomados por uma atmosfera tensa de 

discussões entre as torcidas. Depois de ter os seus computadores 

                                                 
11http://babado.ig.com.br/ (24/03/08)  
12http://babado.ig.com.br/ (25/03/08)  
13 http://decarapralua.zip.net/ (24/03/08) 
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congestionados algumas vezes durante o dia devido ao excessivo número de 

votos, a Rede Globo resolveu estender o prazo para encerramento das 

votações em quinze minutos, argumentando que a contagem estava 

tecnicamente empatada. No final, o vencedor foi anunciado: Rafinha derrotou 

Gyselle por uma margem insignificante de 0,15%. 

Logo após a apresentação do vencedor, aqueles que torciam a favor do 

Rafinha celebraram intensamente sua vitória. Xexéu, por exemplo, publicou 

um comentário reproduzindo o hino nacional brasileiro. Dona Lupa publicou 

em seu blog uma foto com uma bandeira brasileira tremulante contendo a 

seguinte mensagem: “Brasil seja Limpo!!”. Mais do que uma vitória de Rafinha, 

para estes fãs, esta foi a derrota de alguém que além de não demonstrar 

méritos pessoais durante seu período na casa, também se beneficiou de 

práticas dúbias por parte daqueles que o apoiavam.  

Por outro lado, Simone, comentarista do blog Sociedade Brasilis e 

torcedora da Gyselle, levantou suspeitas acerca de uma possível manipulação 

do resultado final por parte da Rede Globo. Para esta fã, foi evidente o 

“preconceito contra a mulher nordestina, típica representante do povo 

brasileiro, mestiça com cabelos ‘pixaim’”14 

A transformação das discussões a respeito da participação da Gyselle 

no Big Brother em debates ligados à questões envolvendo identidade nacional 

serve como exemplo para as inúmeras possibilidades abertas pela dinâmica 

da Net.BBB. Deve-se mencionar, entretanto, que este não foi o único 

participante polêmico daquela edição. Entre outros, também podemos incluir 

um psiquiatra que, além de surpreender a audiência ao anunciar sua 

homosexualidade ao vivo, foi acusado de falta de ética ao supostamente usar 

seus conhecimentos profissionais para influenciar seus colegas; e uma 

modelo fotográfica que ficou conhecida por suas posições liberais no que diz 

respeito à sexualidade. 

 

                                                 
14
 http://sociedadebrasilis.blogspot.com/ (26/03/08) 
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Conclusão 

Debates na comunidade de fãs do Big Brother Brasil revelam um amplo 

espectro temático. Eles vão desde trocas de informações sobre a celebridade 

do momento, até intensas discussões sobre questões sociais, dilemas éticos, 

ou mesmo comportamento sexual. Entretanto, não pode-se perder de vista os 

interesses econômicos por trás da criação destas controvérsias, muitas vezes 

transformadas em verdadeiros escândalos midiáticos. Não existem dúvidas a 

respeito do enorme interesse da Rede Globo na criação de tais discussões 

como forma de atrair uma maior audiência para o programa. A edição de 

2008, por exemplo, foi rica em intervenções da emissora objetivando tais 

polêmicas e disputas dentro da casa. 

Frau-Meigs argumenta que até mesmo posições críticas ao Big Brother, 

como aquelas encontradas em alguns blogs, são ineficazes. Mesmo que estes 

fãs tenham percepções informadas a respeito dos interesses comerciais por 

trás do reality show, eles continuam consumindo-o. Para ela, “perceber o 

truque da confiança, não significa escapar dele” (Frau-Meigs, 2006, p. 50). 

Mark Andrejevic delineia uma perspectiva ainda mais crítica ao afirmar 

que programas baseados em realidade, como o Big Brother,  

“antecipam um mundo no qual nós vamos criar valor para os 
anunciantes e ‘marketeiros’ ao permitir que sejamos vigiados enquanto 
vivemos nossas rotinas diárias, no qual a promessa de participação 
interativa serve como uma estratégia da racionalização do consumo, e 
no qual o imperativo do ‘tornar-se real’ reproduz as relações abstratas 
da sociedade de massa” (Andrejevic, 2005, p.8).  

 

Os argumentos acima nos lembra que o diálogo entre a audiência e o 

formato do Big Brother está sempre conectado à estratégias de marketing e 

novas fontes de receita. Entretanto, se por um lado os fãs não podem evitar o 

consumo do Big Brother, mesmo que de forma crítica, por outro, a restrição do 

debate quanto às articulações deste reality show pelos fãs em termos únicos 

de resistência/aceitação às forças de mercado se mostra muito limitante. De 

fato, diversos entrevistados declararam gostar mais de participar das 
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discussões nestes espaços online, do que efetivamente assistir ao programa. 

Para eles, as polêmicas envolvendo os participantes do Big Brother são vistas 

como uma maneira de exporem, e – em última análise – confrontarem seus 

próprios preconceitos e perspectivas. Mais do que isso, os fãs do BBB davam 

grande importância à maneira como eram vistos por outros fãs. Ganhar 

respeito dentro da comunidade era fundamental para as suas experiências 

dentro da mesma.  

Como fatores que determinam o status usufruído pelo fã dentro deste 

espaço social, podemos listar: o tipo de perspectiva utilizada para comentar o 

Big Brother (irônica, emotiva, jogo/estratégia, etc.), os valores morais e éticos 

usados para avaliar os confinados na casa, a percepção de como a Rede 

Globo atua no seu papel de produtora, o prestígio alcançado pela exposição 

aos meios tradicionais de comunicação (artigos em jornal, revistas de fofoca, 

etc.), e o número total de comentaristas ativos no blog (sendo os dois últimos 

fatores particularmente aplicáveis aos blogueiro). Este é um espaço onde, por 

três meses ao ano, milhares de pessoas encontram-se para discutir tanto o 

reality show, quanto questões no seu entorno. Durante este processo, eles 

trocam idéias, constroem reputações, fazem amizades, formam alianças e 

desenvolvem rivalidades. Mesmo considerando que a maioria do que é ali 

conversado se resume a trivialidades quotidianas, não é raro que estes 

debates transcendam as narrativas do Big Brother, tocando em temas 

relevantes tanto para o indivíduo (micro instâncias), quanto para a sociedade 

brasileira (macro instâncias). A Net.BBB é uma comunidade complexa, com 

interações motivadas pelas mais diversas agendas. 

Ainda precisa-se debater com mais profundidade se espaços como a 

Net.BBB fornecem um novo modelo de esfera pública, onde a troca de pontos 

de vista a respeito de questões de relevância pública pode acontecer – 

possibilitando assim a formação de uma opinião pública. É verdade que 

muitas das trocas lá encontradas têm o seu escopo limitado; sem mencionar 

que prescindem de interações presenciais, uma característica considerada 
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indispensável por Peter Dahlgren para a formação da esfera pública (2000, 

p.20). Mas é impossível negar que este é um novo tipo de fenômeno midiático 

que apresenta novas oportunidades e desafios para o pesquisador de 

audiência, e como tal, merece ser explorado em profundidade. 
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