
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

O reality show na sociedade do consumo: uma análise de discurso do programa 

Dicas de Imagem com Clinton Kelly1 

Amanda Almeida PASSOS2 

Rosilene Moraes Alves MARCELINO3 

Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM, São Paulo, SP 

Resumo 

O presente artigo visa elucidar as discussões a respeito do conceito de capital humano e 

do consumo de pessoas como uma mercadoria a partir de Bauman (2008) e Bakker (2012) 

tendo como objeto o reality show americano Dicas de Imagem com Clinton Kelly. 

Refletimos sobre o contexto do surgimento dos reality shows, bem como a influência de 

um discurso persuasivo e sedutor presente nos episódios do nosso objeto de estudo, o que 

promove, inescapavelmente, a capitalização dos indivíduos, a fim de que se construam 

como bons produtos a serem consumidos no mercado de pessoas no contexto da sociedade 

do consumo. 

Palavras-chave: sociedade do consumo, capital humano, self empreendedor, reality 
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Introdução 

“Ajudar mulheres a se tornarem a melhor versão de si mesmas de dentro para fora 

e on-line.”4 Essa é a promessa do programa americano Dicas de Imagem com Clinton 

Kelly, ou, em inglês, Love at First Swype, veiculado no Brasil pelo canal de tevê por 

assinatura Discovery Home&Health. Nele, o consultor de moda Clinton Kelly e a guru 

de namoro on-line Devyn Simone prometem ajudar “mulheres a melhorar sua imagem, 

tanto na vida real como nas redes sociais”, adaptando a sua aparência para encontrar o 

parceiro ideal. Nas palavras do site oficial,  

A cada episódio, uma participante é o centro das atenções da dupla – 

Clinton e Devyn vão além das aparências e descobrem as dificuldades 

que fazem estas mulheres publicarem representações que estão aquém do 

que elas realmente são. [...] Clinton comanda uma transformação de 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante de Graduação 7º. semestre do Curso de Comunicação Social na ESPM-SP, e-mail: 

amanda.passos.sw@gmail.com 
3 Orientadora do artigo. Professora nos cursos de Comunicação Social e de Ciências Sociais e do Consumo, e-mail: 

rosilene.marcelino@outlook.com  
4 Trecho retirado do website do programa. Traduzido do inglês: “Clinton Kelly and on-line dating guru Devyn 

Simone help women become their best self, inside and out and on-line.” Fonte: https://www.tlc.com/tevê-shows/love-

at-first-swipe/ 

mailto:amanda.passos.sw@gmail.com
mailto:rosilene.marcelino@outlook.com
https://www.tlc.com/tv-shows/love-at-first-swipe/
https://www.tlc.com/tv-shows/love-at-first-swipe/
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estilo, enquanto Davyn auxilia a participante a ajustar a autoimagem, 

livrando-se das críticas excessivas, e a redigir um perfil que demonstre o 

seu melhor. [...] Em um exercício de recuperação da autoestima, elas 

percebem que reconhecer as próprias qualidades é o ponto de partida para 

o sucesso de qualquer relacionamento.5  

O programa, não só em sua exibição, mas também em seu conteúdo, possui grande 

interface com o mundo on-line. Apesar de ser transmitido primeiramente por um canal de 

tevê, disponibiliza seus episódios também on-line no Brasil por meio de vídeos no 

Discovery Mulher e apresenta alguns trechos no Youtube para a divulgação do programa. 

Além disso, a própria oferta do programa não se restringe a um só meio. O programa está 

a todo momento trazendo em seu conteúdo prints de postagens on-line de suas 

participantes, abordando regras de etiqueta nas redes sociais, discutindo o perfil 

construído pela participante nessas redes e contrapondo a todo momento a vida real com 

a vida virtual da mulher escolhida para o episódio. Isso parece demonstrar uma tentativa 

de rejuvenescer o meio televisivo tentando integrá-lo cada vez mais com o virtual. Jenkins 

(2009) atenta para a convergência dos meios e a narrativa transmídia: “No mundo da 

convergência das mídias, toda história importante é contada, toda marca é vendida e todo 

consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de mídia” (JENKINS, 2009, p. 29). 

Em Cultura da Conexão, Henry Jenkins (2014) propõe que tudo aquilo que não se 

propaga morre. Dessa forma, é possível que um reality show que se restringe ao meio 

televisivo esteja fadado ao fracasso. Dicas de Imagem com Clinton Kelly parece estar 

buscando seu consumidor em outros meios e adaptando seu conteúdo de forma a estender 

seu discurso para além da tevê com um movimento em direção à narrativa transmídia, já 

que há um esforço atual para reinventar velhos modelos de reality shows, adaptando-os 

ao novo público que se está mais presente em diversos meios e busca consumir o 

programa, também, em várias frentes. 

Assim, neste artigo, adota-se Dicas de Imagem com Clinton Kelly como objeto, a 

fim de entender quais discursos estão presentes num reality show que aborda a realidade 

diária de uma participante e se concentra, majoritariamente, em sua vida virtual.  

Contextualização histórica e conceituação do gênero reality show 

 O reality show encontra-se muito presente no cotidiano televisivo e social. Ele 

passa a assumir tantas diferentes versões que há uma consonância dos autores estudiosos 

                                                 
5 Descrição da página brasileira do programa no Discovery Home&Health na sessão Sobre a série.  

Fonte: http://discoverymulher.uol.com.br/beleza/dicas-de-imagem-com-clinton-kelly/  

http://discoverymulher.uol.com.br/beleza/dicas-de-imagem-com-clinton-kelly/
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do assunto em concluir que é difícil definir o termo e identificar o marco de sua gênese. 

Segundo Killborn (apud MATEUS, 2012), devido ao hibridismo apresentado pelos 

programas de realidade que acabam por misturar características de documentário, novela 

e concurso torna-se difícil sua definição como gênero televisivo, sendo necessário, 

portanto, sua contextualização histórica para melhor compreender a ascensão do gênero. 

Para Serelle (2014), o surgimento do gênero data da década de 1940, onde a tevê 

norte-americana passava a investir em programas como Candid Camera e The original 

amateur hour, na forma das “‘pegadinhas’ ou na performance de amadores ou de 

celebridades deslocadas de sua atividade costumeira” (ibid., p. 168). Para Mateus (2012), 

Candid Camera e o modelo que propõe entretenimento por meio da observação da reação 

de pessoas comuns em situações cômicas também constitui o marco zero do gênero de 

realidade televisiva. Assim, apesar de reality como Big Brother, Survivor e Top Chef 

terem alcançado sucesso que alavancou o gênero, o reality show possuía raízes bem mais 

antigas, há cerca de meio século (MATEUS, 2012).  

Segundo Killborn (apud MATEUS, 2012), o reality show ou gênero televisivo de 

realidade é aquele que grava de forma espontânea a vida de indivíduos no intuito de 

simular acontecimentos da vida real dando, a partir de sua edição cuidadosa, uma 

configuração dramática para a exibição na televisão. Essa definição, no entanto, foca em 

aspectos técnicos do estilo de programa e não se mostra suficiente para englobar os 

assuntos de cunho sociológico que podem estar presentes em um gênero televisivo que 

parece buscar a documentação da vida cotidiana. Dessa forma, Mateus (2012) propõe três 

tópicos para se pensar o reality show enquanto gênero ímpar capaz de relacionar questões 

sociológicas por meio da observação do real cotidiano. São eles a centralidade do 

cotidiano, a escopofilia e a emancipação do espectador. 

A importância do cotidiano no reality show se dá a partir de uma tentativa da 

televisão se aproximar de seu espectador acompanhando a vida diária “seja a profissional, 

pessoal ou íntima” (MATEUS, 2012, p. 283). Dessa forma, o espectador pode realizar 

suas atividades enquanto assiste os participantes de um reality fazendo o mesmo. E, mais 

do que isso, coloca-se como central um indivíduo anônimo e comum, bem como aquele 

que assiste ao programa, sem méritos prévios para reafirmar a legitimidade de sua 

participação, algo que o torna mais genuíno e autêntico. 

Dessa possibilidade de observação do outro, suas emoções, desilusões, problemas 

amorosos e profissionais é que surge a escopofilia. A definição do termo, segundo o 
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dicionário Priberam, consiste em um desejo patológico de se exibir ou ser observado 

pelos outros6. Para o autor, a escopofilia presente no reality show consiste na observação, 

e é através do olhar que o espectador se identifica, consente, avalia, partilha sentimentos 

alheios, verifica a veracidade e se torna testemunha e cúmplice do que é exibido, e é por 

meio, também, dessa observação que o participante legitima sua participação. 

Por fim, a emancipação do espectador, como terceira instância das características 

do reality show, pode ser vista em duas frentes. A primeira delas, se dá com um espectador 

atuante que se torna um agente discursivo que toma a palavra e coloca sua visão, 

sentimentos e questões mais interiores à exibição, como nos programas em que ele é 

convidado a se tornar protagonista através de chamadas telefônicas, SMSs e tweets. O 

segundo tipo de participação, e talvez esse sendo o mais relevante a colocar o reality show 

como um objeto propício para se estudar questões sociológicas, é aquele em que a 

audiência televisiva abandona sua passividade para dar lugar ao “indivíduo que faz do 

reality show uma oportunidade de empreender uma reflexão acerca de si” (MATEUS, 

2012, p. 241),  experimentando o reality show como uma atividade quase terapêutica, 

aprendendo mais sobre si por meio da narrativa da jornada pessoal experimentada pelo 

outro (participante), assistindo às aflições do outro para mitigar a sua própria.   

Isso posto, temos que: 

Reality show, ou programa televisivo de realidade, refere-se a um vasto e 

plural género televisivo autónomo [...] caracterizando-se por incidir a sua 

atenção na banalidade do quotidiano através do relato, na primeira 

pessoa, das tensões, conflitos e angústias que o indivíduo experiencia 

diariamente, na sua vida profissional, pessoal ou familiar. O reality show 

consegue, por intermédio de perscrutação escopofílica generalizada, a 

criação de uma relação de carácter testemunhal e cúmplice com os 

espectadores, os quais se tornam, quasi-interlocutores na medida a que 

assistem à revelação confidente de si que os indivíduos publicamente aí 

operam (MATEUS, 2012, p. 243). 

Essa será a definição de reality show que adotaremos aqui, um gênero 

multifacetado, com raízes em documentários e com uma pitada de narrativa de ficcional, 

que consegue realizar uma imersão do espectador no conteúdo exibido ao torná-lo 

testemunha da trajetória narrada sobre a exposição de outros indivíduos. Dicas de Imagem 

com Clinton Kelly traz o espectador para dentro do programa ao criar uma narrativa 

envolvente de uma pessoa real que poderia ser “qualquer um de nós”, mostrando que suas 

                                                 
6 Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

Fonte: https://www.priberam.pt/dlpo/escopofilia [consultado em 27-03-2017]. 

https://www.priberam.pt/dlpo/escopofilia
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dicas de imagem e relacionamento on-line podem ser aproveitadas tanto pela participante, 

cuja vida será transformada, quanto para quem assiste a essa transformação. 

O reality show como retrato da sociedade e influência sobre os indivíduos 

Segundo Marcondes Filho (2002), todo enunciado expressa implicitamente uma 

palavra de ordem com o objetivo de marcar um território e evidenciar uma posição, 

lastreando-se no contexto em que se insere e constituindo-se como uma imposição.  

Cabe, então, compreender como os enunciados presentes nos reality shows 

exercem poder sobre a participante e seus espectadores, aprofundando-se em suas 

proposições e ocultamentos, buscando entender o que pregam os seus discursos e quais 

são os diagnósticos e prescrições ali exibidos. O objetivo é atentar-se ao que não é dito 

de forma direta, sendo, no entanto, possível inferir. Busca-se compreender o que é 

apontado como erro, quais são os receituários para a transformação/cura e de que forma 

os enunciados, constituem-se, por fim, como o que parece ser um tipo de imposição sobre 

a maneira que deve essa participante deve se vestir, se portar e se exibir para o olhar 

externo, em contraposição ao que se observa da mesma no momento de ingresso no 

programa. Sendo esse contraponto o centro de sua transformação, evidencia-se de que 

forma o padrão de normatividade possui um discurso que coloca a participante como 

outlier e como as sugestões do reality show possuem o poder, quase que coercitivo, de 

trazer essa participante de volta ao círculo da regra. 

A enunciação, assim, envolve necessariamente um estilo de poder, uma 

estratégia de ocupação e autoimposição; se trata de uma forma 

culturalmente sancionada do exercício da autoridade e da coerção. 

Coerção pela sedução, como na publicidade, imposição ‘branca’, 

invisível [...] (MARCONDES FILHO, 2002, p. 15) 

 

É nessa contexto que Dicas de Imagem com Clinton Kelly pode ser entendido 

como um produto de entretenimento que possui intenções em seus enunciados e, como 

todo reality show, elabora discursos que influenciam os espectadores e criam um diálogo 

envolvente e persuasivo a respeito do conteúdo ali exibido. 

André Lemos (2002) aponta para a função da exposição como agente de conexão 

com o outro. Ao se expor ao olhar externo e ter sua intimidade revelada, ocorre uma 

aproximação com o outro que parece auxiliar na própria sobrevivência do indivíduo, 

tornando-a mais amena. É assim que, acreditamos, a participante do reality show aceita 

ter parte de sua imagem divulgada e exposta às críticas dos consultores, afinal, é através 
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desse embate que ela pode se conectar com o outro – por meio de diversos espectadores 

que podem se identificar com o seu “antes” – e entender as sugestões como construtivas, 

transformando-se em uma segunda versão de si que pode se comunicar e se aproximar 

ainda mais de grupos onde vigora aquela norma proposta para o seu “depois”. 

Compartilhando a banalidade podemos suportar melhor a nossa 

existência. E o mesmo acontece com aquele que é visto, que ser visto é 

também estar junto. Revelar a privacidade, nesse caso, parecer ser um 

exercício que visa instituir a conexão, tocar o outro, comunicar. 

(LEMOS, 2002, p. 115) 

Com essa revelação da privacidade, acende-se um holofote sobre o outro que, ao 

mesmo passo que o expõe, também revela e aproxima. Mostrando ao espectador um 

sujeito com o qual ele possa se identificar, o reality show consegue persuadi-lo de forma 

mais contundente, fazendo com que o discurso conquiste uma aceitação mais ampla. 

Assim, ao exibir um retrato da sociedade que gera identificação aos espectadores, o reality 

show aumenta sua conexão com os mesmos e faz com que seus enunciados sejam melhor 

interiorizados.  

A televisão é o meio que permite essa troca. Guardadas as proporções do impacto 

televisivo para a época que é o lugar de fala dos autores, para Martín e Rey (2001): 

[...] a televisão constitui hoje, simultaneamente, o mais sofisticado 

dispositivo de moldagem e deformação do cotidiano e dos gostos 

populares e uma das mediações históricas mais expressivas de matrizes 

narrativas, gestuais e cenográficas do mundo cultural popular, entendido 

não como as tradições específicas de um povo, mas a hibridização de 

certas formas de enunciação, de certos saberes narrativos, de certos 

gêneros novelescos e dramáticos do Ocidente com as matrizes culturais 

de nossos países. (ibid., p. 26)  

Dessa forma, a relevância do estudo de um reality show como retrato e registro de 

um momento social se dá, majoritariamente, através do meio televisivo. Esse meio é 

capaz de exibir, para uma massa de espectadores, discursos que, por estarem aliados à 

dinâmica audiovisual imprescindível para o entretenimento no contexto atual, conseguem 

moldar uma série de elementos da cultura, como o próprio cotidiano. Assim, produtos 

culturais, como Dicas de Imagem com Clinton Kelly, podem e devem ser problematizados 

a fim de compreender uma sociedade em sua dada época e suas relações com o que é ali 

exibido, tanto influenciando a produção de conteúdo quanto sendo influenciado pelo 

mesmo. 
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A televisão e seus produtos culturais alteram nossa percepção em relação até 

mesmo ao nosso próprio cotidiano. E ela não o faz somente através da tirada do 

espectador de seu cotidiano e espaço-tempo, mas também por meio da exibição desse 

cotidiano (re) editado e com enfoque sob novas lentes que alteram a percepção do 

espectador de si e do próximo no espaço em que interagem (MARTÍN; REY, 2001).  

Capital humano e a transformação no reality show 

O conceito de capital humano é trazido à discussão nesta etapa, primeiro, devido 

ao seu caráter econômico de descrição da sociedade atual, onde é possível observar como 

o capitalismo contribui para entendermos a sociedade do consumo a partir da acumulação 

desse capital humano e, segundo, por se relacionar ao modelo de conduta de autogestão 

incentivado pelo capitalismo com a obtenção de desenvolvimento pessoal através do 

trabalho. Dessa forma, em primeiro lugar, o capital humano merece ser abordado aqui por 

ser a moeda de troca da sociedade do consumo, onde convém aparentar-se capitalizado 

para ser consumido pelo outro (BAUMAN, 2008). Em segundo lugar, a acumulação desse 

capital humano só é possível através de uma boa gestão de si (FREIRE FILHO, 2010) e 

essa tarefa mostra-se, fundamentalmente, uma atividade empreendedora (ROSE, 2011).  

Bakker (2012) descreve o percurso histórico, sob o contexto socioeconômico, que 

transformou a relação do indivíduo com o trabalho e consequentemente sua forma de ser 

e estar na sociedade e como essas mudanças levaram ao amplo uso, ainda que velado, do 

que entenderemos aqui por capital humano. A autora aborda três fases de transformações 

do capitalismo onde se fala das motivações e justificativas para o engajamento dos atores 

sociais no sistema capitalista. As razões para esse engajamento seriam os espíritos do 

capitalismo que sofreram alterações ao longo das décadas. 

O primeiro espírito do capitalismo se estrutura ao final do século XIX na figura 

do burguês empreendedor que, através de negócios familiares, atingia certa prosperidade 

e contribuía para o ideal de heroísmo burguês que permeava a época (BAKKER, 2012, 

p. 22). Já dos anos 1930 aos 1960, o segundo espírito do capitalismo ganhava força no 

senso de justiça social e centrava-se na figura do diretor e executivos assalariados. 

Rompe-se com o modelo de pequeno negócio familiar da burguesia; e o fascínio passa a 

ser constituído no imaginário popular através das grandes empresas e do desenvolvimento 

dos direitos dos assalariados que traziam certa segurança e comodidade ao trabalhador: 
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“plano de carreira, aposentadoria, remunerações bem definidas, férias conformam a 

principal fonte de estímulo para os trabalhadores” (BAKKER, 2012, p. 23). 

O novo espírito do capitalismo, que ganha força nos anos 1990, teria como 

protagonistas o desenvolvimento tecnológico e a formação de um modelo capitalista mais 

globalizado, marcado pela presença de multinacionais e pelo enfraquecimento do Estado. 

Passa a ser valorizado, então, no novo espírito do capitalismo, um profissional que saiba 

valorizar tal modelo de autonomia e adaptar-se a ele. Dominar uma só habilidade com 

maestria perde espaço para a capacidade de adequar-se a diferentes atribuições, ser 

flexível e possuir mobilidade. As antigas ofertas de seguridade e garantia salarial dão 

lugar ao vislumbre de autorrealização por meio da vida profissional. 

Esse estilo de vida, no entanto, pressupõe um indivíduo capaz de realizar 

sacrifícios em prol do trabalho. Espera-se dele iniciativa e proatividade, afinal engajar-se 

com o seu cargo significa também engajar-se com seu aprimoramento pessoal e investir 

em si mesmo (BAKKER, 2012, p; 25). É dessa forma que o novo espírito do capitalismo 

propaga a acumulação de capital. Ele estimula o indivíduo ao trabalho e à construção 

permanente e infinda de uma boa capacitação, afinal o capital acumulado nessa trajetória 

não engloba somente o aspecto financeiro, mas também a esfera pessoal, denominando-

se capital humano.  

Acumular capital humano significa investir em si e obter resultados favoráveis ao 

aumento de sua própria competitividade como um produto na sociedade do consumo. O 

trabalhador atual, ainda que não ocupe um cargo de gerência, deve ser um bom 

administrador e aperfeiçoar-se acumulando capital humano. “Capital este que ele mesmo 

deve construir, fazer gerar rendimentos e administrar tal qual uma empresa. Com isso, o 

trabalhador torna-se uma espécie de empresa de si mesmo” (BAKKER, 2012, p; 54), 

cabendo a ele a tarefa do autoinvestimento nas qualidades propícias à sua adequação na 

sociedade de consumidores para ser um bom produto no mercado.  

O dever de acumular capital humano e ser um bom empreendedor de si é somente 

deste indivíduo. “Os esforços para a conquista de aspirações como saúde, bem-estar, 

qualidade de vida e empregabilidade são deslocados, integralmente, para o domínio da 

administração privada do self” (FREIRE FILHO, 2011, p. 728).  

Para Rose (2011), temos que: 

O self empreendedor fará da sua vida um empreendimento, 

procurando maximizar seu próprio capital humano, projetando 

seu futuro e buscando se moldar a fim de se aprimorar. O 
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empreendedorismo, em outras palavras, designa uma forma de 

governo que é intrinsecamente “ética”: o bom governo deve ser 

baseado nas maneiras pelas quais as pessoas governam a si 

próprias (ROSE, 2011, p. 215). 

O capital humano seria, portanto, o conjunto de atributos que conferem ao 

indivíduo certo valor no mercado de consumo de pessoas (BAKKER, 2012). Isto posto, 

cabe trazer à luz da discussão a relação entre capital humano e os reality que propõem 

uma mudança na identidade do indivíduo, tanto através de uma transformação física, 

quanto no âmbito mais emocional e idiossincrático. Ora, se vivemos numa sociedade do 

consumo onde as relações humanas seguem a lógica de compra e venda do mercado, 

consequentemente, seria recomendado a todo momento capitalizar-se, ou seja, adquirir as 

características que são valorizadas na dinâmica desse mercado para ser – assim como um 

bom produto é sedutor na vitrine para converter-se em venda – atrativo ao olhar externo 

a fim de ser consumido (BAUMAN, 2008). Num sistema capitalista, com um Estado 

menos presente e práticas economicamente liberalistas que, a todo momento, incentivam 

a competição e o esforço individual, essa tarefa se torna uma obrigação do indivíduo 

(FREIRE FILHO, 2010). A todo momento os reality shows sugerem que a participante 

deve mudar sua forma de enxergar a si mesma e transformar-se em algo que será admirado 

tanto por ela quanto pelo mercado que irá consumir sua nova versão. O que parece ser 

evidenciado no discurso desses programas é o fato de que essa mudança pode ser 

proporcionada pelo programa no que diz respeito à parte mais física e tangível do 

processo (com roupas, tratamentos estéticos, um bom cabelereiro, etc.), porém essa 

transformação, para que se concretize e seja verdadeiramente autêntica, deve ocorrer no 

âmago da participante, mudando seu olhar sobre suas atitudes, sua maneira de se portar, 

trabalhando seu amor próprio e sua mentalidade positiva para que possa perpetuar esse 

aperfeiçoamento de si.  A maneira como o capital humano é trabalhado de forma 

recorrente em Dicas de Imagem com Clinton Kelly será abordada na análise de discurso 

realizada nas passagens seguintes. 

Procedimentos Metodológicos  

Para a elaboração desse artigo, os processos metodológicos são compostos de três 

instâncias, sendo elas (a) um levantamento bibliográfico, com a exposição e a 

interpolação das teorias de autores acerca do tema proposto (referencial teórico 

anteriormente trabalhado; (b) uma pesquisa documental que se dá desde nossa primeira 

aproximação do objeto e da qual depreendemos os episódios aqui colocados em análise 
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do reality show Dicas de Imagem com Clinton Kelly; (c) uma abordagem qualitativa, 

recorrendo, para tratamento do corpus, às técnicas de análise de discurso e leitura, 

objetivando constituir um protocolo de análise que prime pela criticidade. 

Aqui são reunidos 3 episódios da primeira temporada do reality show para realizar 

a análise de discurso, que, em suma, visa compreender “como um objeto simbólico 

produz sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos” (ORLANDI, 

2007, p. 25). O discurso consiste na “apropriação da linguagem” por um emissor que no 

interior de sua fala busca “mostrar o mundo para um interlocutor, numa determinada 

situação, a partir de seu ponto de vista, movido por uma intenção” (BARROS; DUARTE, 

2005, p. 305). No caso deste artigo pretende-se reconhecer no discurso do reality show 

proposto como objeto de que forma as intenções de fala constroem um sentido para o 

espectador e para a participante do programa, valendo-se da análise de discurso inglesa 

que visa a identificação de proposições formuladas ao interlocutor (BARROS; DUARTE, 

2005). 

Análise 

Episódio 1 – Excentricidade como mecanismo de defesa e elegância como solução 

 

O primeiro episódio do programa começa com a premissa de que milhões de 

americanos procuram sua alma gêmea on-line, mas acabam causando uma péssima 

primeira impressão com perfis desastrosos em sites de relacionamento que podem “matar 

as suas chances de encontrar o amor”. Colocado o obstáculo, o programa se apresenta 

como uma possível solução, devido ao fato de contar com um time de especialistas no 

assunto que buscam auxiliar no contorno desse possível problema. De acordo com as 

palavras da própria introdução do episódio, Clinton Kelly, especialista em estilo, está lá 

para consertar estilos e ensinar o que usar e Devyn Simone, especialista em 

relacionamento on-line, ajuda a “reformar” perfis virtuais, ensinando o que compartilhar. 

A introdução termina com a seguinte promessa: “Juntos, nós ajudamos você a apresentar 

o melhor de si on-line para que você possa encontrar o amor verdadeiro”. Segundo a 

proposta do programa, apresentada já de início, com uma renovação em seu estilo, a 

participante consegue alinhar a sua imagem com o que ela pretende ser ao olhar externo 

e, adaptando suas postagens de acordo com as dicas do programa, ela pode construir um 
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perfil que se adeque mais ao que ela espera de seus futuros relacionamentos. O objetivo 

parece ser atrair a pessoa certa, cuja identidade esteja alinhada com a da participante.  

Page, a primeira participante, tem 40 anos e é comediante em Nova York. Segundo 

ela, ao descrever seu estilo, ela afirma que procura sempre por qualquer coisa que seja 

muito peculiar, possua muito brilho e cor. No que diz respeito a vida amorosa, ela se 

casou com seu melhor amigo, teve uma vida feliz por quase duas décadas e, então, seu 

marido faleceu com leucemia há dois anos. Ela concluí dizendo que precisa de uma 

orientação para que ela possa abrir a porta de um novo capítulo em sua vida, discurso que 

enaltece a importância do programa na vida da participante como um divisor de águas. 

Os apresentadores fazem o diagnóstico de Page dizendo que perder um grande amor de 

forma tão trágica pode fazer com que ela tenha desenvolvido um mecanismo de defesa 

onde ela se esconde por trás de roupas extravagantes e estilo peculiar para afastar as 

pessoas. 

O programa passa então para a fase onde o perfil de Page é exposto numa televisão 

e apontam o que está errado até que se chega em uma pergunta crucial: “Você acredita 

que o seu perfil on-line seja uma representação exata de quem você é?” E, após o 

apontamento de tantos erros, a participante é cooptada a dizer que claramente não é essa 

pessoa que ela pretende ser. Os comentários são fortes e negativos, mas, segundo Clinton, 

a boa notícia é que eles não são sobre a “verdadeira versão” de Page. Devyn conclui 

dizendo que o que eles vão fazer é empoderar essa participante. Nessa etapa o discurso 

parece buscar a criação de uma identificação por parte dos telespectadores, onde eles 

podem identificar se cometem os mesmos erros que Page e, assim, continuar assistindo 

ao programa em busca de uma possível solução para o problema apontado. 

Feito o diagnóstico, é hora de iniciar o tratamento colocando em prática as 

prescrições feitas pelos consultores. Page passa pela transformação visual, área de 

Clinton, onde há uma maquiagem profissional, um bom corte e penteado no cabelo aliado 

a roupas novas que constantemente preconizam o fato de o estilo de Page ainda estar 

presente ali, mas apenas de uma forma mais elegante e menos chamativa e extravagante. 

Devyn tira novas fotos para o perfil da participante, compartilha postagens tidas como 

mais adequadas e dá dicas de como a participante deve construir sua imagem on-line. 

Nessa parte, é interessante notar que pequenas dicas aparecem na tela como pílulas de 

sabedoria no que tange as questões de relacionamento on-line como “Pose para a foto de 
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um jeito que te faça parecer 4kg mais magra” e “Guarde as gírias fofas para as suas 

amigas”, apontando para as normas esperadas nos relacionamentos on-line.  

Realizado o tratamento, é necessária uma métrica dos resultados do programa. 

Previamente, eles mostraram o perfil anterior de Page para 100 homens e apenas 13 

disseram que sairiam com ela. Após a repaginação de seu visual e de seu perfil, o número 

subiu para 71. Ao saber dos números, Page comenta: “Agora eu posso ser seletiva!”, 

evidenciando que passar a ser desejada e ter o poder de decidir com quem ir a um encontro 

depende de um bom visual e uma alta concorrência pelo produto que se aparenta ser na 

vitrine dos sites de relacionamento. Além dessa medida de êxito, o relato da participante 

é fundamental para confirmar que houve um sucesso. Page diz que após a transformação 

ela se sente finalmente como ela mesma, se emociona e diz que definitivamente iria em 

um encontro com essa nova garota exibida na tela, sua versão melhorada. Aqui o 

programa busca mostrar que a mudança de visual foi também internalizada e a 

participante consegue enxergar o que fazia de “errado” e como aquilo não correspondia à 

sua verdadeira identidade. Essa busca da transformação interior no relato final da 

participante é o que garante ainda mais credibilidade à ação do programa. Encerra-se com 

Page indo em um encontro e se divertindo. A última mensagem é “Muito obrigada Clinton 

e Devyn, vocês mudaram a minha vida!” e, dessa forma, um programa exibido em 20 

minutos narra uma mudança empoderadora e convida os espectadores a se inscreverem 

para mudarem também. 

 

Episódio 6 – Sexy sem ser vulgar 

Elaine, mais conhecida como a rapper “Lanie J” tem 28 anos e revela que é sexy 

e “durona”, tendo um estilo que privilegia roupas justas, reveladoras e curtas. É 

interessante como a participante deixa claro que não faz isso “por atenção” e sim por se 

olhar no espelho e se sentir bem. Quando Elaine revela que também é mãe, Clinton 

comenta “Ela não me parece uma mãe porque seu estilo meio que diz ‘vem me pegar’”, 

Elaine rebate dizendo que não vai mudar só por ser mãe e quer “ser ela mesma”. Ela busca 

alguém que ame seu filho e queira realmente a conhecer, mas, segundos os gurus, o 

diagnóstico é de que ela não coloca outros aspectos da personalidade dela a mostra em 

seu perfil de relacionamento. 

Ao olhar o perfil antigo de Elaine, duas frases de Clinton chamam atenção. 

Primeiro, ele evidencia a importância do olhar externo e da opinião masculina sobre o 
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lado sexy da participante que pode ser mal interpretado como vulgar: “O que você acha 

que qualquer homem que olhar essa foto irá pensar de você?”. Logo após, Clinton coloca 

em seu discurso todas as questões sobre o mercado de consumo de pessoas: “Não há 

dúvidas de que no cenário da música o sexy vende. Porém, é realmente com isso que você 

quer convencer quando estiver vendendo a si mesma como uma pessoa, uma mulher 

solteira que está interessada em entrar em um relacionamento?” Assim, o programa deixa 

claro que é necessário calibrar a personalidade sexy da participante para que ela não seja 

tida como vulgar e colocam a todo momento a necessidade de expressar no perfil on-line 

de Elaine, seu lado mãe e seu lado como pessoa. Devyn conclui dizendo que eles não 

querem tirar o lado sexy de Elaine, mas o homem que ela procura vai amar tanto essa 

versão quanto a Elaine “que é mãe, que cozinha e limpa”.  

O discurso do programa, nesse contexto, demonstra que o papel da mulher como 

uma boa mãe e dona de casa ainda são características valorizadas que podem capitalizar 

a participante e o telespectador na busca de um relacionamento amoroso estável. Esse 

tipo de declaração corrobora para a manutenção do status quo afirmando que para se 

sentir desejada e construir um relacionamento sério a mulher precisa abraçar seu papel 

como “dona de casa” e reservar o seu lado sexy.  

 

Episódio 11 – Onde a infantilidade e baixa autoestima não têm vez 

Robyn, de 29 anos, é um babá de Massachusetts. Ela diz que gosta de trabalhar 

com crianças porque elas permitem que Robyn seja boba e não a julgam por isso. Ela 

recentemente passou por uma grande perda de peso, passando de 180kg para menos de 

90kg, e agora precisa de ajuda para se vestir porque quando era estava acima do peso não 

existiam opções para ser fashion então ela nunca precisou se preocupar com isso. Ela foi 

casada por 2 anos, mas diz que o casamento não deu certo. 

A leitura dos consultores é de que Robyn possui um perfil infantilizado e eles 

precisam ajudá-la a crescer e se tornar uma mulher, afinal, com suas fotos em lojas de 

doces e com ursos de pelúcia, ela não vai atrair homens, mas sim, apenas garotos. Eles 

pedem pra que a participante comente um pouco mais sobre seu casamento e é nessa hora 

que ela chora. Nessa etapa eles buscam descapitalizar ao máximo a participante, 

apontando todos os motivos pelos quais ela não se mostra atraente para ser consumida no 

mercado de pessoas e como há algo interiorizado que está deixando-a infeliz e 

atrapalhando seus relacionamentos on-line e a possibilidade de mostrar a sua melhor 
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versão de si. Clinton é categórico: “O fim do seu casamento, sua perda de peso, esses são 

desafios que você tem que superar”. E aqui o self empreendedorismo se mostra muito 

presente, afinal é uma obrigação da própria participante crescer, seguir em frente e superar 

seus desafios para que o programa possa ajudá-la ainda mais na transformação. 

O mais interessante desse episódio é o confronto da participante com o espelho. 

Após transformada, sua primeira reação é dizer “Eu até que sou bonita” como se tudo 

aquilo que ela era antes consistisse num potencial inexplorado, mas que agora, 

devidamente capitalizada por meio de uma aparência tida como “melhor”, ela consegue 

se ver como um bom produto novamente e afirma que nunca havia se sentido bonita antes. 

Ao visualizar o antes e depois de seu perfil, é possível observar como programa busca ser 

tido como esse agente capitalizador, que diagnostica os desvios de estilo e personalidade 

da participante e busca os consertar para que sejam mais socialmente aceitos, mas sempre 

demonstrando que eles tentam não perder a essência da participante, afinal, a 

autenticidade também é muito almejada na atual conjuntura, onde convém aparentar-se 

feliz sendo exatamente quem você. Nesse contexto, o programa se encera com uma 

mensagem da participante agradecendo aos gurus por mostrá-la que ser adulta pode ser 

divertido. 

 

Considerações finais 

Dicas de Imagem com Clinton Kelly é um reality show que busca realizar uma 

transformação no estilo e no perfil on-line da participante com o objetivo de tornar a sua 

imagem mais vendável em sites de relacionamento. Todas possuem uma história cujo 

plano de fundo, muitas vezes desafiador, – como ser mãe solteira, perder o marido de 

forma trágica e passar por uma grande redução de peso – acarreta vários comportamentos 

que não expressam a verdadeira identidade que a participante gostaria de transmitir em 

seu perfil on-line. O programa a todo momento parece se basear num tripé de conflito 

onde há uma discrepância entre o que a participante acredita ser como pessoa, o que ela 

consegue efetivamente demonstrar no seu perfil virtual e o que é socialmente esperado 

dessa participante em um site de relacionamento. 

Dentro desse conflito, podemos ver a atuação do capital humano na proposta de 

transformação da participante, que inicia o programa descapitalizada (onde seu perfil on-

line não se mostra atraente) e passa por uma transformação que nada mais é do que um 

processo de acumulação de capital humano, segundo regras sugeridas pelos consultores 
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com base no que é socialmente esperado dessa participante. As métricas de êxito 

consistem, basicamente, numa pesquisa que evidencia a quantidade de homens que 

estariam dispostos a se relacionar com o seu antes em contraposição com o seu depois, e 

no relato da participante que busca mostrar-se convencida de que, agora, seu perfil, 

devidamente capitalizado, expressa realmente quem ela é. 
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