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Resumo 

 

Em 2015 o reality show Shark Tank (Negociando com Tubarões) passou a ser transmitido 

no Brasil no canal TLC. Esse reality show espetaculariza a relação entre empreendedores-

investidores, tendo como enfoque o momento de negociação que ocorre após o 

empreendedor apresentar o seu projeto de empresa, e ofertar uma porcentagem acionária do 

mesmo para o consumo dos investidores. Esse trabalho tem como objetivo realizar uma 

aproximação teórica entre as teorias estéticas do realismo e do realismo maravilhoso, 

investigando a aplicação das mesmas para a análise contemporânea de um reality show no 

qual a “pessoa comum” é convidada a utilizar-se de estratégias publicitárias para alcançar 

seus interesses – no caso o empreendedor buscando persuadir/seduzir o investidor. 
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Introdução 

 

Ao compreender o fenômeno estético como algo que acompanha os seres humanos desde a 

sua origem enquanto animais, e que adquire novos contornos na medida em que a cultura se 

faz presente na humanidade (MORIN, 1973), têm-se, na história da humanidade, 

manifestações estéticas diversas que dizem respeito ao espirito de uma época e a uma 

determinada forma de organização social. Compreendemos hoje que vivemos numa 

sociedade “pós-moderna”, onde o processo de globalização e as novas tecnologias 

facilitaram a troca de informações, possibilitando o intercambio não apenas de conteúdos 

culturais, mas de perspectivas estéticas. Obras estéticas que antes tinham uma relação 

espacial-temporal muito bem delimitadas, e que diziam respeito a uma determinada 

época/sociedade, hoje transitam com maior facilidade, inspirando novas formas de criação 

por todo o globo. O antigo estabelece um diálogo constante com o novo na sociedade 
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contemporânea, sendo apropriado de maneiras diversas pelos mais diferentes campos 

sociais. 

Ao compreender que esse cenário pós-moderno é o mesmo cenário no qual a cultura da 

mídia e a cultura do consumo se manifestam como lógicas culturais dominantes, temos 

como particular interesse observar o fenômeno dos reality shows, visto que é um produto 

midiático que adquiriu grande destaque na contemporaneidade, e que estabelece diálogos 

diretos e indiretos, com a estética do realismo, que teve sua primeira manifestação na 

literatura do século XVIII. Esta estética literária reflete o modo de sentir e de pensar de uma 

sociedade que passou por transformações significativas nas suas estruturas sociais e 

culturais, sendo que algumas dessas transformações influenciam até hoje o modo como 

lidamos com a sociedade contemporânea. 

Decidimos, no entanto, investigar mais afundo um reality show em específico, chamado 

Shark Tank (Negociando com Tubarões). Trata-se de um seriado que espetaculariza a 

relação investidor-empreendedor, tendo como principal enfoque o momento em que o 

empreendedor oferece para os investidores uma porcentagem acionária da sua empresa (ou 

futura empresa), em troca de um determinado valor financeiro. Esse seriado foi escolhido 

pois, além de assumir uma estética reality show, coloca em evidencia sujeitos 

empreendedores que utilizam-se de estratégias comunicacionais diversas visando convencer 

os investidores quanto a probabilidade do seu negócio se tornar, no futuro, um fenômeno 

sociocultural de consumo. Dentre as estratégias comunicacionais utilizadas pelos 

empreendedores, nota-se uma aproximação estética com o gênero “maravilhoso”, o que 

possibilita fazer uma aproximação do fenômeno reality show, não apenas com o realismo 

literário do século XVIII, mas também com o realismo “maravilhoso” do século XX. 

 

Do realismo literário ao reality show 

Em seu estudo sobre o romance e a estética realista do século XVIII, Watt (1997) aponta 

como pertencendo a mesma geração, três autores ingleses que foram considerados os 

primeiros a utilizarem-se da estética realista – Defoe, Richardson e Fielding. Tal fato indica 

ao autor, que as condições da época foram favoráveis para o surgimento dessa nova forma 

literária, que se distinguia significativamente das que eram produzidas até aquele momento. 

Por causa disso, em seu estudo, Watt não se atem apenas as transformações estilísticas do 

gênero, mas também propõe-se a investigar as modificações filosóficas e sociais que foram 

mobilizadas na época, principalmente em torno daquilo que era dito sobre a percepção da 

realidade e sobre a produção do realismo. 
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Entre as principais modificações que observou no espirito do tempo daquela 

época/sociedade, tem-se o amadurecimento do enfoque antropocêntrico como forma de 

compreensão do mundo e da realidade, em oposição ao teocentrismo, que poucos séculos 

antes direcionava toda a percepção da realidade na Idade Média. Esse enfoque 

antropocêntrico – embasado nas contribuições dos pensadores Descartes e Locke – afirma 

que o indivíduo tem que descobrir a sua verdade através dos sentidos, do olhar crítico e da 

experiência individual, que teria, portanto, maior probabilidade de êxito quando não 

contaminada pela tradição. 

Antes dessa modificação na percepção, os sujeitos assumiam a premissa comum de sua 

época de que a Natureza era essencialmente completa e imutável e que os “relatos – 

bíblicos, lendários ou históricos – constituem um repertório definitivo da experiência 

humana” (WATT, 1997, p.15). Por outro lado, desde o Renascimento havia “uma tendência 

crescente a substituir a tradição coletiva pela experiência individual como árbitro decisivo 

da realidade; e essa transição constituiria uma parte importante do panorama cultural em 

que surgiu o romance ” (idem). 

Essa modificação de percepção também impactou os sentidos em torno da própria palavra 

“original”, que estabelece um paralelo com a mudança do sentido da palavra “realismo”. Se 

antes, na Idade Média, o termo “original” dizia respeito “ao que existiu desde o início”, no 

século XVIII, essa palavra passou a designar o “não derivado, independente, de primeira 

mão” (WATT, 1997, p.16). Dessa forma, para Watt, todas essas transformações dizem 

respeito a: 

[...] vasta transformação da civilização ocidental desde o 

Renascimento que substituiu a visão unificada de mundo da Idade 

Média por outra muito diferente, que nos apresenta essencialmente 

um conjunto em evolução, mas sem planejamento, de indivíduos 

particulares vivendo experiências particulares em épocas e lugares 

particulares. (idem, p.30) 

Foi nesse contexto de transformação da sociedade, que noções como o da temporalidade, da 

identidade e o da espacialidade foram modificadas. Na Grécia e em Roma, a partir de uma 

concepção platônica, acreditava-se que por trás dos objetos concretos do mundo temporal, 

havia Formas/Ideias que permaneciam atemporais e imutáveis. Desse modo, acreditava-se 

que o sentido fundamental de qualquer coisa não sofreria a influência do tempo. Tal 

concepção da temporalidade modificou-se completamente a partir do Renascimento, 

tornando o tempo uma dimensão crucial para compreensão do mundo físico, bem como 

para a compreensão das transformações da história dos sujeitos e da sociedade. Por outro 
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lado, observa-se que essa temporalidade também modificou o modo como os sujeitos 

compreendem a sua identidade. Conforme Watt (1997, p.21), no Renascimento, “Locke 

definiu a identidade pessoal como uma identidade de consciência ao longo do período no 

tempo; o indivíduo estava em contato com sua identidade contínua através da lembrança de 

seus pensamentos e atos passados”. Para o autor, a individualização conforme Locke 

ocorria num local especifico do espaço e do tempo e, portanto, tornar-se-iam particulares 

apenas quando essas duas condições fossem especificadas. 

Todas essas características que se faziam presentes no espírito do tempo do século XVIII 

influenciaram o modo de ver e de pensar da população, tornando propício o surgimento de 

um novo produto literário, o romance, bem como a manifestação nele da estética realista. 

Tal estética tinha como características o afastamento das convenções formais e tradicionais 

que região as outras formas de escritas, como por exemplo a tragédia ou a epopeia clássica, 

para buscar enredos não tradicionais, que narrassem a experiência de “pessoas específicas 

em circunstâncias específicas, e não, como fora usual no passado, tipos humanos genéricos 

atuando num cenário basicamente determinado pela convenção literária adequada” (WATT, 

1997, p.17). Procura-se, dessa forma, construir com a estética realista uma narrativa que se 

aproximasse do modo como os sujeitos daquela época compreendiam a realidade. 

Para tanto, temos as seguintes características que se fizeram presentes no romance e no 

realismo de XVIII: as histórias retratavam a particularidade das pessoas e das situações. Os 

personagens eram nomeados com nomes próprios, o que possibilitava o leitor identificá-lo 

como um ser único. As noções de uma temporalidade e uma espacialidade particulares 

estavam presentes nas histórias. Os acontecimentos, os cenários e as personagens eram 

descritos com detalhes o que aumentava o efeito de realidade da narrativa. Observa-se em 

algumas narrativas a presença do efêmero, do vulgar e do cotidiano, abordagens que não 

costumavam a se fazer presentes em narrativas de épocas anteriores. Algumas narrativas 

estabeleciam diálogos com personalidades famosas, acontecimentos, localidades e 

temporalidades, externas a obra, aumentando assim o efeito de real da mesma. E por fim, 

diversos escritores de romances exploravam a personalidade dos seus personagens 

“conforme é definida na interpenetração de sua percepção passada e presente” (WATT, 

1997, p.21). Nota-se aqui, portanto, que: “todas as características técnicas do romance 

descritas acima contribuem para a consecução de um objetivo que o romancista compartilha 

com o filósofo: a elaboração do que pretende ser um relato autêntico das verdadeiras 

experiências individuais” (idem, p.27).  
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Em resumo, portanto, Watt afirma que a soma das técnicas literárias utilizadas pelos 

romancistas, visavam imitar a vida seguindo os procedimentos que eram adotados pelos 

filósofos na sua tentativa de relatar e investigar a verdade. Porém, tais procedimentos não se 

restringem apenas a filosofia, fazendo-se presente em outras situações nas quais se busca 

uma descrição fiel de um fato ou de uma realidade. Por causa disso, o autor propõe que o 

romance, e a estética do realismo, imitam a realidade adotando procedimentos de um outro 

grupo de especialistas em epistemologia, o júri de um tribunal: 

As expectativas destes, como as do leitor de um romance, coincidem 

sob muitos aspectos: ambos querem conhecer “todos os particulares” 

de determinado caso – a época e o local da ocorrência; ambos exigem 

informações sobre a identidade das partes envolvidas e não aceitarão 

provas relativas à gente chamada sir Toby Belch, ou mr. Badman – 

menos ainda referentes a uma Chloe sem sobrenome e “tão comum 

quanto o ar”; e também esperam que as testemunhas contem a 

história “com suas próprias palavras”. Na verdade o júri adota a 

“visão circunstancial da vida”, que segundo T. H. Green, é a 

característica do romance. (WATT, 1997, p.31) 

Nos reality shows contemporâneos, temos um contexto diferente do apresentado no século 

XVIII, porém, observa-se que todas as características descritas por Watt, permanecem de 

certa forma na nossa época. Nossa sociedade confere uma grande atenção ao sujeito 

individual, e a sua trajetória de vida. Sibilia (2008), por exemplo, demonstra o interesse 

exacerbado que nossa sociedade tem em consumir relatos biográficos e autobiográficos. 

Tais relatos costumam situar o sujeito numa temporalidade e numa espacialidade 

específicas, além de serem construídos a partir de uma perspectiva particularizada do 

sujeito, que visa apresentar a autenticidade de uma vivência pessoal. Tais relatos assumem 

um compromisso com a realidade, adotando de técnicas de verossimilhança para gerar a 

sensação de veracidade. 

Para Arfuch (2010), os reality shows também são espaços biográficos, onde os sujeitos 

participantes compartilham suas histórias de vida, assumindo-se como um personagem para 

si próprio e para o espectador. Os reality shows, por mais complexos que sejam, assumem 

como característica em comum o fato colocarem a “pessoa comum” – aquela que possui 

suas próprias particularidades e trilha uma trajetória de vida única – como o protagonista da 

sua trama. Conforme Mitraud (2012, p.58): 

Nos reality shows, a vida privada torna-se pública. Pessoas reais 

tornam-se personagens de si mesmas. O cotidiano banal vira 

espetáculo e ao aprovar e reprovar determinados comportamentos 

adquire caráter didatizante. É uma arena, um teatro, que 

paradoxalmente, quer encenar a realidade, mas a realidade editada, 
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recortada, selecionada de acordo com critérios comerciais. Não é 

simplesmente um jogo, mas uma forma de narrar que invoca a 

otimização do desempenho. 

O realismo literário presente no século XVIII traz como uma de suas características o fato 

de ser uma obra ficcional, que adquire um efeito de real, a partir do modo como é 

construída a narrativa, bem como do conteúdo que é por ela abordada. Difere-se, portanto, 

de uma narrativa que pretende ser puramente histórica. As “narrativas do eu”, conforme 

Sibilia (2008), por mais que tenham a ambição de abordarem a “realidade” do sujeito, nada 

mais são do que uma “ficção de si” que o sujeito elabora a partir dos fatos selecionados da 

sua memória. Os reality shows, por outro lado, são narrativas em parte documentais, mas 

que passam por uma edição da “realidade” registrada, o que também lhes atribui um caráter 

ficcional. 

 

O realismo maravilhoso e a publicidade 

Por volta da década de 1940 e 1950, alguns autores da literatura começaram a produzir 

romances realistas que traziam inovações a esse formato, narrando histórias que buscavam a 

verossimilhança com o real, porém, que possibilitavam momentos de flexibilidade, nos 

quais o sobrenatural, o mágico e/ou o inexplicável se faziam presentes. Tais narrativas, 

nomeadas como realismo mágico (ou realismo maravilhoso), foram fortemente 

influenciadas pelas vanguardas europeias, em especial o expressionismo e o surrealismo.  

Para Telles (1983, p.104), o expressionismo enquanto movimento artístico buscava 

construir uma arte a partir da expressão, esta entendida como “expressão da vida interior, 

das imagens que vêm do fundo do ser e se manifestam pateticamente”. O expressionista 

buscava estabelecer uma relação entre o mundo interior do artista e o modo como ele 

manifestava sua arte, de forma que: “se o mundo interior era obscuro e alógico, assim 

também devia ser a sua expressão” (idem). O pós-expressionismo – movimento que viria a 

ser chamado, por alguns críticos, de “realismo mágico” – adotou uma proposta que era o 

reverso da do expressionismo: “representar as coisas concretas e palpáveis, para tomar 

visível o mistério que ocultam” (CHIAMPI, 2012, p.21). Dessa forma, o artista do realismo 

mágico teria como papel: “associar objetos específicos; conferindo-lhes um estatuto 

paradigmático, pelo controle da sua subjetividade deformadora" (idem, p.22). O ato de 

percepção do artista seria o responsável em conferir o aspecto mágico da obra, mantendo a 

qualidade essencial do mundo objetivo ali representado. 

Já o surrealismo enquanto movimento artístico buscou a emancipação total do homem, “o 

homem fora da lógica, da razão, da inteligência crítica, fora da família, da pátria, da moral e 
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da religião [...]. Daí a recorrência à magia, ao ocultismo, à alquimia medieval na tentativa 

de se descobrir o homem primitivo, ainda não maculado pela sociedade” (TELLES, 1983, 

p.170). O surrealismo colocou em evidencia os aspectos mágicos e irracionais do real, 

“sobrenaturalizando” a realidade. Tal proposta do surrealismo influenciou fortemente o 

realismo mágico: se, como vimos antes, o realismo de XVIII buscava constituir-se como 

um relato autêntico das experiências individuais, com o surrealismo agora temos uma nova 

percepção do real, que em alguns momentos deixa vacilar o seu compromisso com a 

verdade para se deparar com o maravilhoso e o inexplicável da vida cotidiana.  

Compreendemos o realismo maravilho como um movimento artístico que mantém diversas 

características do realismo literário de XVIII, mas que as atualiza para o espírito da sua 

época/sociedade, quando insere o maravilhoso como algo pertencente à noção cotidiana da 

realidade. Trata-se de um movimento literário de grande repercussão na américa-latina, que 

dialoga com o modo como os povos latino-americanos da época, observavam e narravam a 

sua realidade. Sobre a relação entre o elemento maravilhoso e a realidade, Chiampi (2012, 

p. 33-34) comenta que:  

De um lado, o maravilhoso aparece como produto da percepção 

deformadora do sujeito, de outro aparece como um componente da 

realidade. Os pontos de vista fenomenológico e ontológico vêm 

entrelaçados de tal sorte que se resolve a contradição (aparente) entre 

o deformar e o mostrar. 

Para explicar o sentido de maravilhoso, Chiampi (2012) traz duas definições, na primeira, o 

autor concebe o maravilhoso como sendo algo que se difere radicalmente do humano, tudo 

aquilo que é produzido por meio da intervenção de seres sobrenaturais. Nessa concepção, a 

ordem natural da realidade continua, mas compreende-se a natureza dos fatos e objetos 

como sendo originários ou influenciados por esses seres sobrenaturais. Tal concepção 

possui, portanto, um traço fortemente ontológico, por explicar a origem dos 

acontecimentos.  Já a segunda concepção é lexical, e de certa forma, densamente 

fenomenológica, pois indicam modos como o maravilhoso pode ser experimentado pelos 

personagens em uma narrativa realista: 

Maravilhoso é o "extraordinário", o "insólito", o que escapa ao curso 

ordinário das coisas e do humano. Maravilhoso é o que contém a 

maravilha, do latim mirabilia, ou seja, "coisas admiráveis" (belas ou 

execráveis, boas ou horríveis), contrapostas às naturalia. Em 

mirabilia está presente o "mirar": olhar com intensidade, ver com 

atenção ou ainda, ver através. O verbo mirare se encontra também na 

etimologia de milagre – portento contra a ordem natural – e de 

miragem – efeito óptico, engano dos sentidos. O maravilhoso recobre, 

nesta acepção, uma diferença não qualitativa, mas quantitativa com o 
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humano; é um grau exagerado ou inabitual do humano, uma 

dimensão de beleza, de força ou riqueza, em suma, de perfeição, que 

pode ser mirada pelos homens. Assim, o maravilhoso preserva algo 

do humano, em sua essência. A extraordinariedade se constitui da 

frequência ou densidade com que os fatos ou os objetos exorbitam as 

leis físicas e as normas humanas (CHIAMPI, 2012, p.48). 

Todorov (1975) é um autor que também se propôs a investigar o maravilhoso. A princípio, 

a, perspectiva que o autor toma na definição do maravilhoso é mais ontológica do que 

fenomenológica, visto que sua preocupação está nas explicações dos acontecimentos que 

ocorrem nas narrativas, o como eles se originam e não no ponto de vista a partir do qual os 

acontecimentos são apresentados. Conforme o autor,  existem narrativas que convidam os 

leitores/espectadores a considerarem o mundo dos personagens como sendo o mundo das 

pessoais reais. Porém, em algumas dessas narrativas acontecimentos extraordinários 

acontecem, quebrando com o realismo e a verossimilhança ali construídas. Para Todorov, se 

tais acontecimentos não possuem uma explicação científica ou realista, elas pertencem ao 

gênero maravilhoso, se possuem uma dessas duas explicações, elas pertencem ao gênero 

estranho, e se ficam na ambiguidade, sendo impossível para o leitor descobrir a verdadeira 

origem desses acontecimentos, a narrativa passa a pertencer ao gênero fantástico. Logo, 

toda explicação sobrenatural, ou a simples ausência de uma explicação para o que acontece 

de extraordinário numa história que pretende ser realista, pode resultar na construção do 

maravilhoso dentro de uma narrativa. 

Todorov (1975) propõe, no entanto, que o maravilhoso também pode manter-se, de certa 

maneira híbrido com o gênero fantástico. Isso ocorre quando “relatos que se apresentam 

como fantásticos [...] terminam com a aceitação do sobrenatural” (idem, p.29), mas também 

ocorre no caso em que os eventos do sobrenatural recebem ainda uma certa justificação. 

Esse é o caso, por exemplo, do maravilhoso exótico, nele, conforme Todorov (idem, p.30), 

relatam-se “acontecimentos sobrenaturais sem apresentá-los como tais; supõe-se que o 

receptor implícito dos contos não conhece as regiões nas que se desenvolvem os 

acontecimentos; por consequência, não há motivo para pô-los em dúvida”. Também é o 

caso do maravilhoso instrumental, onde “aparecem aqui pequenos gadgets, adiantamentos 

técnicos irrealizáveis na época descrita, mas depois de tudo, perfeitamente possíveis” (idem, 

p.31); e do maravilhoso científico, em que “o sobrenatural está explicado de maneira 

racional, mas a partir de leis que a ciência contemporânea não reconhece”. 

O realismo maravilhoso assume um compromisso com os elementos estéticos promovidos 

pelo realismo de XVIII, porém, como foi descrito acima, ele atualiza para a sua época, o 
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modo de percepção da realidade, bem como insere alguns elementos/acontecimentos que 

não podem ser explicados a partir da ciência ou do próprio realismo, gerando o 

“maravilhoso” que “encanta” o real. Conforme apontamos anteriormente, o realismo de 

XVIII é uma estética que diz respeito a uma determinada forma de conceber o real, situado 

num local e numa época bem específicos, e não abrange, portanto, todas as demais formas 

de conceber a “realidade” no mundo. Esse é o caso, de várias comunidades espalhadas pelo 

planeta, que adotam o sobrenatural como explicação (total ou parcial) dos fenômenos do 

seu cotidiano, tais como algumas comunidades da américa latina. 

Por outro lado, o realismo de XVIII também não lidou com a profusão de aparatos estéticos 

que visão reencantar o cotidiano, como é o caso da mídia e da publicidade na nossa época. 

Sobre a publicidade em específico, Miranda e John (2015, p,7-8), comentam: 

As significações adotadas pela publicidade, segundo Ribaric (2012), 

constroem um mundo idealizado em que produtos ganham vida e 

sentimentos. Contrastando com o racionalismo das pessoas, o texto 

publicitário opera em um plano mágico ao mostrar simbolismos e 

representações que expressam as carências da vida social. Segundo 

Rocha (1985), através dos símbolos que manipula, a publicidade 

mostra uma sacralização dos momentos cotidianos. Nas 

representações, em que animais falam e objetos ganham vida no 

quotidiano, ocorrem as sensações, emoções, a mágica. Ribaric (2012) 

afirma que a publicidade enaltece o imaginário e que os estados de 

fantasia são associados a uma forma de fuga da realidade ou 

libertação em que o consumidor tem o desejo de se projetar nessa 

outra dimensão, cultivado através do contato com a linguagem 

publicitária. Rocha (1985) ainda afirma que o desempenho de efeitos 

mágicos é uma constante na publicidade, onde um mundo de magias 

se produz. 

Caso o escritor realista quisesse construir um relato autentico que buscasse se aproximar 

das verdadeiras experiências individuais dos sujeitos contemporâneos, talvez ele precisasse 

utilizar-se das técnicas estéticas do realismo mágico, para representar o consumo da 

publicidade e as demais formas de consumo. Isso não apenas por causa da dimensão mágica 

que é mobilizada pela publicidade, mas também pelo fato da nossa sociedade 

contemporânea lidar com a mercadoria a partir de uma certa “fantasmagoria” (BENJAMIN, 

2006), que oculta as relações de produção reais daquela mercadoria. Os sujeitos lidam com 

as mercadorias como se elas surgissem magicamente nas prateleiras dos supermercados e 

nas vitrines dos shoppings, esquecendo – ou simplesmente desconhecendo – a complexa 

rede de relações sociais que são travadas na esfera da produção até a mercadoria chegar a 

tal lugar. A nossa análise a seguir visa aplicar a discussão do realismo maravilhoso no 

seriado Shark Tank, com o intuito de observar as possíveis aproximações dessa teoria com 
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as situações “realistas” de consumo de publicidade; no caso, as estratégias comunicacionais 

utilizadas pelos empreendedores na divulgação/comercialização do seu negócio/futuro 

negócio.  

 

O realismo e o realismo maravilhoso no programa Shark Tank 

Lançado em 2009 nos Estados Unidos, o programa Shark Tank (Negociando com 

Tubarões), está na sua sexta temporada, sendo transmitido no Brasil em 2015, a partir da 

quinta temporada, no canal TLC. Esse programa espetaculariza a relação empreendedor-

investidor, apresentando ambos em situações de negociação. O que se está em jogo nesse 

reality show é a possibilidade do empreendedor conseguir uma boa parceria com um dos 

investidores fixos do programa, obtendo não somente auxílio financeiro, mas também 

conhecido do mercado, contatos importantes, etc. A simples visibilidade midiática que o 

programa gera ao empreendedor também é um dos grandes atrativos para a participação. 

Cada episódio do programa apresenta cerca de 3 a 4 empreendedores, que exibem seus 

negócios/futuros negócios a partir de uma apresentação pessoal que mobiliza os seguintes 

elementos estéticos: a narrativa, o corpo, a voz, o figurino, a ambientação, e algumas 

amostras do produto a ser comercializado. De vez em quando algumas apresentações fazem 

uso de recursos audiovisuais, para demonstrarem características do seu produto que são 

difíceis de serem explicadas no palco. Após feita a apresentação do produto/negócio, 

iniciam-se as negociações entre os investidores e o empreendedor. Em termos estéticos, tais 

negociações mobilizam os seguintes elementos: a narrativa, a voz e o corpo; e são 

organizadas na forma de diálogo informal entre empreendedor e investidor. O programa 

também traz nos intervalos das apresentações dos projetos aos investidores, histórias de 

vida de empreendedores que participaram do programa e, tendo conseguido realizar ou não 

uma parceria com um dos investidores, produziram mercadorias que tornaram-se um 

fenômeno sociocultural de consumo. Tais narrativas assumem o papel de histórias de vida 

exemplares, e demonstram a opinião do programa do que é ser um bom empreendedor. 

Observamos que esse reality show possui diversos elementos que dialogam com a estética 

proposta pelo realismo de XVIII. Em primeiro lugar o programa demonstra preocupação em 

situar os sujeitos participantes como pertencentes a uma temporalidade específica, e a uma 

espacialidade específica. Logo na abertura do programa, tem-se, por exemplo, a descrição 

biográfica de cada um dos investidores que participam do programa, situando os lugares de 

origem dos mesmos (um investidor ficou rico a partir de empreendimentos na internet, 

outro a partir do varejo, etc). Essa descrição bibliográfica presente no início do programa 
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também constrói a temporalidade histórica de cada um dos investidores, descrevendo o 

momento em que cada um se situa na sua trajetória de vida (no geral, a maioria trilhou uma 

jornada empreendedora no passado, e assume-se hoje como um grande empresário que 

busca para o futuro boas parcerias). Nota-se que no reality show, cada investidor é tratado 

como um indivíduo particular, e sua trajetória de vida afeta as decisões que eles tomam – a 

maioria toma decisão a partir do “expertise” que possuem no mundo dos negócios, alguns 

admiram as pessoas que não estão dispostas a abrirem mão de uma grande porcentagem da 

sua empresa durante uma negociação, pois afirmam terem tomado decisões parecidas no 

passado, outros preferem emprestar dinheiro ao invés de se tornarem sócios da empresa, 

etc. Os empreendedores também são apresentados de forma particularizada pelo reality 

show, o que resulta em dinâmicas diferentes durante a negociação: dependendo da trajetória 

de vida do empreendedor, e da trajetória financeira do seu empreendimento, o 

empreendedor pode obter sucesso ou fracasso nas negociações, obter um acordo diferente 

do que o de um outro empreendedor, etc. 

Pelo fato do programa apresentar mercadorias e negócios considerados novos para os 

investidores e também para público expectador, observa-se na apresentação dos 

empreendedores uma grande preocupação em descrever com detalhes as características do 

seu produto/negócio. Tal preocupação com a descrição detalhada reforça o realismo da 

proposta apresentada. Os investidores, por outro lado, também tem a possibilidade de 

perguntar ao empreendedor mais detalhes em torno do produto/negócio comercializado, o 

que pode impactar a decisão dos mesmos no futuro. Observa-se que as informações que são 

consideradas mais relevantes para comprovar a “real” viabilidade da proposta, são dados 

empresariais relacionados ao mercado e as transações econômicas que aquele negócio 

pretende movimentar ou já movimentou. Por exemplo: qual é o público-alvo? Quanto que o 

empreendedor obteve de vendas no último ano? Qual que é o custo de produção? Qual é o 

lucro? Etc. Empreendedores que desconhecem esses detalhes sobre o seu negócio não são 

levados a sério. É como se a narrativa que visa persuadir o investidor passasse a exigir do 

sobrenatural para ser explicada. Em um dos casos apresentados pelo programa, um 

empreendedor tenta viabilizar um “jet ski” diferente, no formato de uma prancha, onde o 

piloto navega deitado de barriga para baixo. Quando os investidores descobrem que o 

empreendedor estava a 10 anos projetando aquele produto, que, em nenhum momento ele 

havia tentado comercializar o mesmo, e que o preço de fabricação e de vendas do mesmo 
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era muito alto, todos recusaram-se a realizar uma parceria com ele. Um dos investidores 

comentou o seguinte: 

Jason, você não é um empreendedor, você é um “queredor”, sempre 

que fazemos uma pergunta empresarial você vem com “mas eu não 

sei quem quer, mais isso, mais aquilo”. Existe um grande mercado 

para isso? Você teve muitas oportunidades diferentes de montar o 

produto e vende-lo, durante 10 anos. Em 10 anos você não conseguiu 

descobrir como montar um produto e vendê-lo. Você não é um 

empresário, você é um aventureiro. Saiba quem você é, seja quem 

você é, e encontre alguém para administrar a empresa que não seja 

eu, eu estou fora.
3
 

Observa-se aqui que a falta de uma justificativa racional, realista, que situe o 

empreendimento como sendo viável, confere a narrativa persuasiva do empreendedor tom 

“maravilhoso”, no qual o sucesso não pode ser previsto de outra forma a não ser por meio 

do sobrenatural. Tal característica não é bem vista pelos investidores, que recusam a 

maioria dos projetos que não conseguem convencer quanto ao seu “realismo” enquanto 

negócio. 

Por outro lado, o maravilhoso também se faz presente de outra forma em todas as 

apresentações: por meio da publicidade. Nota-se o esforço dos empreendedores em, por 

meio de elementos estéticos disponíveis para prepararem sua apresentação, conseguir 

distanciar os investidores (e a audiência), por alguns instantes da realidade cotidiana, para 

se deixarem envolver pelo discurso em torno daquela mercadoria. Um exemplo disso é a 

apresentação de um produto alimentício que consiste em leite de caixinha com sabor de 

cereal. Na apresentação um dos empreendedores envolvidos no projeto, vestiu-se de vaca, e 

contou uma história voltada para crianças, ilustrando dessa forma, para os investidores, as 

estratégias que a sua publicidade assume para o “encantamento” do produto comercializado 

pelo empreendimento: 

Era uma vez uma fazenda de gado que ficou sem feno, então os 

fazendeiros correram para a dispensa e alimentaram suas vaquinhas 

com a única coisa que tinham sobrado, cereal. Na manhã seguinte, 

quando eles ordenharam as vaquinhas o seu leite estava doce, como 

os cereais que eles adoram comer, e fim.
4
 

Observa-se nessa narrativa a presença do “maravilhoso”, a partir dos acontecimentos que 

não tem explicações racionais ou científicas. No entanto, o “maravilhoso” que é construído 

no momento inicial da apresentação, logo é sobreposto pela realidade das negociações. Um 

movimento simbólico que marca a transição desses momentos, é o ato do empreendedor 

                                                 
3
 SHARK TANK, <https://www.youtube.com/watch?v=s6_LobYOHoU>, acessado em 07/2015. 

4
 SHARK TANK, <https://www.youtube.com/watch?v=u7fVwh6yWcE>, acessado em 07/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=s6_LobYOHoU
https://www.youtube.com/watch?v=u7fVwh6yWcE
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tirar a sua fantasia e ficar com uma roupa formal (um terno). As informações sobre esse 

produto, deixam de sustentar-se a partir do mundo “maravilhoso” da publicidade, e ganham 

detalhes empresarias, fundamentados em dados e informações racionais sobre a empresa. 

Uma outra forma do “maravilhoso” se manifestar durante a apresentação, é a partir das 

características do produto. Um empreendedor apresentou um aplicativo que permitia 

qualquer I-Phone tirar foto 360° sozinho. O empreendedor notou que o celular se movia ao 

vibrar, e portanto, configurou as vibrações de forma que o celular ficasse de pé, e desse uma 

volta de 360° sem o auxílio de ninguém. Tal façanha gerou um “maravilhamento” nos 

investidores: 

Investidor A: “A base onde ele está, você precisa ter essa base?” 

Empreendedor: “Não não, ele funciona em vidro, granito, azulejo.” 

Investidor B: “Não não não, não a madeira, é a base que está 

girando”. 

Empreendedor: “A base não gira, é o telefone que gira.” 

Investidor C: “Como o telefone gira?” 

Investidor D: “Como ele faz isso?” 

Investidor E: “Como ele consegue se mexer? Você consegue mostrar 

isso funcionando sem a base?” 

Empreendedor (colocando o celular numa mesa próxima dos 

investidores): “Claro Claro, vejam só, ele vai dar um giro de 360°” 

Investidor A: “E não cai?” 

Empreendedor: “Não Não cai” 

Investidor D: “Legal” 

Investidor C: “Uau” 

Investidor E: “Eu quero comprar esse”
5
 

 

O “encantamento” do cotidiano que ocorre nessas falas, dialogam com gênero maravilhoso 

instrumental, proposto pelo Todorov (1975), onde os investidores encaram a funcionalidade 

daquele produto como um adiantamento técnico que seria irrealizável para aquela época, e 

se encantam ao saber que se trata de algo perfeitamente possível para o momento de agora. 

Ao conceder uma explicação científica a aquele acontecimento que a princípio parece 

sobrenatural, o gênero maravilhoso da narrativa consegue manter-se de forma hibrida, com 

o gênero fantástico, ocorrendo por instantes uma “vacilação” da percepção do real, no olhar 

dos investidores, quanto a verdadeira origem dos acontecimentos. 

Um último exemplo é a forma como um produto, – que a princípio, indica que não será um 

sucesso, por ser uma inovação simples de um objeto do cotidiano, – gera maravilhamento 

quando o empreendedor comprova com um alto número de vendas, que aquele produto é 

viável. No caso trata-se de um copo que ao ser virado ao contrário, torna-se um copo menor 

                                                 
5
 SHARK TANK, <https://www.youtube.com/watch?v=AKlnmEBZ_ds>, acessado em 07/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=AKlnmEBZ_ds
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com um espaço para tomar, por exemplo, uma dose de bebida alcoólica. Na sua 

apresentação, os investidores estão aparentemente desinteressados com o produto. No 

entanto, ao descobrir o quanto de venda já foi realizada, a atitude dos mesmos parece 

mudar: 

Investidor D: “Já vendeu algum?”  

Empreendedor: “Já, em menos de seis meses vendemos mais de 5 

milhões de copos 180º, gerando 385 mil dólares em vendas”. 

Investidor D: “Uou!” 

Investidor C: “Nossa!”
6
 

Trata-se da produção de um maravilhoso, que se aproxima da definição de Chiampi (2012, 

p.48), na qual a “extraordinariedade se constitui da frequência ou densidade com que os 

fatos ou os objetos exorbitam as leis físicas e as normas humanas”. Dessa forma, o exagero 

dos números quebra com aquilo que era esperado pelos investidores. 

 

Conclusão 

Ao aproximar-se das teorias estéticas do realismo e do realismo maravilhoso para 

compreender o programa reality show Shark Tank (Negociando com Tubarões), observou-

se que as mesmas preocupações formais do realismo do século XVIII – o de construir um 

relato das experiências de um personagem, que se apresente como autêntico – permanecem 

manifestos no reality show analisado. Como observarmos, o realismo do século XVIII 

adotava como estratégia situar narrativamente sujeitos particulares, em uma espacialidade 

particular e uma temporalidade particular, representando, dessa forma, um olhar especifico 

sobre o mundo. No reality show tais características permanecem, e todos os personagens 

envolvidos na trama pressupõe uma trajetória histórica, particular, que constitui o seu olhar 

único e individual diante da experiência compartilhada. 

A estratégia da literatura realista do século XVIII, de explicar com detalhes as situações e 

os personagens, também é apropriada pelo reality show, não apenas por meio das imagens 

da câmera documental, mas também por meio de narrativas produzidas por todos os 

participantes do programa. Essas narrativas, quando dizem respeito a apresentação de 

empreendimentos como sendo atraentes para aplicação de investimentos, utilizam-se dos 

detalhes e da descrição, a partir de um ponto de vista científico e racional, para atribuir um 

aspecto “realista” a proposta. No entanto, observa-se que o Shark Tank não é um programa 

exclusivamente realista, possuindo momentos em que o maravilhoso se manifesta.  

 

                                                 
6
 SHARK TANK, <https://www.youtube.com/watch?v=KS3MCseLb2w>, acessado em 07/2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=KS3MCseLb2w
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