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RESUMO 

 

O fascínio exercido pelos jogos, no ser humano, está presente na programação televisiva 

desde o seu surgimento. Historicamente, desde a sua origem no rádio, na década de 1930, 

até o final da década de 1950, o quiz show era o gênero de programa de televisão 

responsável por promover a competição entre participantes e atrair grandes audiências 

nos lares norte-americanos. Com o passar dos anos, as mudanças sociais, culturais e 

tecnológicas provocaram uma evolução no gênero fazendo surgir programas 

denominados de game show e reality show. Este artigo traz o conceito teórico de game 

show televisivo, fazendo um resgate histórico do gênero, apresentado também as 

definições de quiz show, game show e reality show. 
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INTRODUÇÃO 

 

Conhecido no Brasil como programa de perguntas e respostas, o quiz show virou 

sinônimo de programa de auditório, em parte pelo grande número de programas do gênero 

comandados pelo apresentador Silvio Santos. A fórmula parece simples: participantes, 

individualmente ou em equipes, participam de uma disputa para responder corretamente 

ao maior número de perguntas, em troca de um bom prêmio em dinheiro, ou de um bem 

valioso. As regras são simples e claras. No estúdio, uma plateia animada fica na torcida; 

o apresentador desempenha o papel de anfitrião, comandando o jogo; em casa, o 

telespectador tenta responder às perguntas, como se estivesse participando do programa. 

Mas não eram apenas os programas de perguntas e respostas que recebiam essa 

classificação de gênero. Os famosos shows de calouros, os concursos de namoros, as 
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competições de talentos e as disputas envolvendo habilidades físicas ficaram conhecidas 

como quiz shows. Todo programa que promovesse uma competição ou uma disputa por 

um prêmio, seja monetário ou algo importante para o participante, caracterizava-se como 

um formato do gênero. 

 No final dos anos 1950, mais precisamente entre agosto e setembro de 1958, 

participantes descontentes vieram a público fazendo acusações de que os resultados dos 

programas de quiz show eram manipulados, e os competidores, treinados, inclusive, sobre 

qual a melhor forma de responder para criar simpatia junto ao público. Em outubro do 

mesmo ano, um júri de Nova York começou a investigar as denúncias que ficaram 

conhecidas como os escândalos do quiz show (DOHERTY, 2011). 

 Confirmadas as fraudes, as redes de televisão norte-americanas negaram conhecer 

as manipulações feitas pelos produtores, com os participantes, para agradar ao 

patrocinador do programa. O governo federal dos Estados Unidos criou uma 

regulamentação específica para o setor, supervisionando todos os programas que 

distribuíam prêmios produzidos. 

 A população americana sentia-se traída pelas redes de televisão e seus produtores. 

O sonho de qualquer um poder ter a possibilidade de mudar de vida, apenas participando 

de um quiz show, tinha acabado. Os programas perderam credibilidade e prestígio, 

migrando as exibições do disputado prime time3 para o horário da tarde, com ajustes nos 

seus formatos para o público feminino e remodelando os seus espaços comerciais para 

mais de um patrocinador por programa. 

 É nesse contexto, com as emissoras de televisão perdendo o seu principal produto 

em termos de audiência, que surge um novo termo para redefinir o gênero: game show. 

 

Do Quiz Show ao Game Show: a evolução do gênero 

 Apesar de o termo game show ter sido cunhado no final dos anos 1950, alguns 

pesquisadores recentes do tema (HOERSCHELMANN, HOLMES) preferem manter o 

termo quiz show por registrar a parte mais importante da história do gênero, como a sua 

contribuição para educação e cultura, e por entenderem que a mudança, de novo, foi 

apenas uma estratégia mercadológica.  De fato, os quiz shows sofreram preconceito. O 

fato é que o termo acabou vítima das consequências dos escândalos, como mostra John 

                                                 
3 O prime time é o equivalente ao horário nobre na televisão brasileira. Nos EUA, o prime time tem inicio 

após as 19h. 
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Fiske, em sua obra Understanding Popular Culture (apud HOERSCHELMANN, 2006, 

p. 2, tradução nossa): 

Quiz shows ... são amplamente desvalorizados, são excessivos, produzem 

um elevado grau de participação do espectador, dão visibilidade e 

validam muitas das habilidades para a vida das mulheres, normalmente 

invisíveis no cotidiano, são um gênero primordialmente do dia, embora 

existam exemplos em horário nobre, e apelam para os mais fracos 

socialmente. [O] reexame do quiz show e seu público apenas começou, 

mas a. .. recuperação do gênero e da audiência não é apenas teoricamente 

possível, mas também, diria eu, provável e politicamente desejável. 

 

Atualmente, a indústria mundial da televisão e os institutos de pesquisa de 

audiência utilizam apenas o termo game show, quer seja para o mercado publicitário, para 

o mercado de comercialização de formatos de programas, ou para se comunicar com os 

telespectadores. Por representar não apenas uma mudança de nomenclatura, mas, 

principalmente, uma remodelagem do gênero, nesse artigo adotamos o uso o termo game 

show para classificar os programas de competição, incluindo os de perguntas e repostas.  

O gênero não mudou apenas de nome, mudou a sua essência. Os quiz shows 

sempre estiveram envolvidos no debate sobre a educação por intermédio da televisão. 

Eram considerados uma forma divertida de estimular os norte-americanos a testarem seus 

conhecimentos, recebendo, inclusive, incentivo do governo dos Estados Unidos. 

Durante o período da Guerra Fria, especialmente nos anos 1950, a televisão era 

uma grande aliada para transmitir educação, conhecimento e, principalmente, os valores 

culturais estabelecidos pelo governo norte-americano. Em seu estudo, Stephen Whitield 

(apud HOERSCHELMANN, 2006, p. 72-73, tradução nossa) ressalta que os game shows 

tiveram uma importância cultural tão grande, que era consenso no comitê da Guerra Fria 

que a cultura dos anos 1950 podia ser caracterizada por alguns gêneros: 

O compromisso da televisão com o consenso da Guerra Fria também 

pode ser encontrado no popular, não político [sic] gênero de 

entretenimento [...] Programas que na essência não tinham nada a ver 

com a política externa ou interna, no entanto, reforçaram a fé no "estilo 

de vida americano" que o Comunismo parecia ameaçar. O game show 

demonstrava que as pessoas comuns podiam aproveitar as oportunidades 

econômicas fabulosas que o capitalismo prometeu [...] 

 

Educação e conhecimento sempre estiveram relacionados à produção desses tipos 

de programas, contribuindo para o reconhecimento do gênero como expressão cultural.  

Por vezes, era comum ter educadores como concorrentes. Isso elevou o nível das 

perguntas, e temas como música clássica, literatura, poesia, história e cultura passaram a 
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fazer parte dos roteiros dos programas. Em alguns confrontos, fica clara a dinâmica 

cultural e política do gênero e da cultura americana, sempre retificando a identidade étnica 

do país em contraposição à diversidade. 

O conceito evoluiu, e o game show passou a ser considerado todo e qualquer 

programa de televisão que promovesse a competição, ou concursos entre participantes, 

individualmente ou em equipes, famosos ou anônimos, testando os seus conhecimentos, 

as suas habilidades ou os seus talentos, com o objetivo de ganhar um prêmio ou conquistar 

alguém, com regras claras e bem definidas. 

O pesquisador e escritor sobre TV, Su Holmes (2008, p. 14, tradução nossa), 

utiliza a definição de game show encontrada na enciclopédia Wikipedia para exemplificar 

a assimilação do novo termo pela população: 

Um game show envolve pessoas comuns ou celebridades, às vezes, como 

parte de uma equipe, competindo em um jogo, que pode envolver um 

teste de perguntas, para ganhar pontos ou prêmios. Em alguns programas, 

os participantes competem contra outros jogadores ou equipes, enquanto, 

em outros, partipam sozinhos. 

 

O conceito do gênero como game show só foi consolidado a partir de 1961, quando 

as publicações passaram a adotar o termo, incorporando todos os mencionados 

anteriormente. Nos Estados Unidos, no Japão e por toda a Europa, o game show é 

considerado um fenômeno cultural.   

 

A linguagem do Game Show na TV 

O game show é o gênero de programas de televisão composto por diversos 

formatos que visam à competição por um prêmio, por alguém ou por algo. Um dos fatores 

que mais chama a atenção, no game show, é o fato de ser o principal produto audiovisual 

com capacidade de mobilizar o telespectador a interagir com o apresentador e os 

participantes do estúdio, mesmo quando o programa é gravado. A participação da 

audiência, desde a época do rádio, transformou o game show em um produto desejado, 

tanto pelo público, como pelos patrocinadores, como aponta Hoerschelmann, no estudo 

Rules of the Game (2006, p. 62, tradução nossa): 

A participação da audiência no quiz show de rádio serve como uma 

estratégia discursiva que cria uma relação particularmente estreita entre 

a plateia e o conteúdo. Ela é motivada pelo desejo dos anunciantes em 

controlar e entender o público de radiodifusão. A instabilidade da 

audiência do rádio, na década de 1930, induziu anunciantes e 

patrocinadores a incentivarem a participação ativa do público. Embora 
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essa relação estreita entre a plateia e os conteúdos servissem aos 

interesses comerciais dos anunciantes, essa combinação evidenciou que 

os diversos quiz shows, com base nos documentos da indústria e no 

estudo Herzog, proporciona os prazeres primários dos ouvintes que estão 

na possibilidade de mudar sua posição no sistema cultural. 

 

Esta interação do público logo passou do rádio para a televisão. Dois pontos 

tornaram-se essenciais para a construção da estética do game show: os aspectos visuais 

do programa e a participação da audiência. A estrutura visual precisa envolver audiência 

na plateia e em casa. Isso não é tarefa fácil. O discurso verbal também tem a sua 

importância. É preciso estimular o telespectador a participar da solução do enigma e 

torcer a favor ou contra os participantes do estúdio. 

Dupuy, em 1943, no seu livro Television Show Business, comentou sobre as 

dificuldades em se produzir esse gênero de programa (apud HOERSCHELMANN, 2006, 

p. 63, tradução nossa): 

Quiz e game shows podem ter um visual divertido quando são planejados 

e encenados para a câmera de televisão ... Concursos e jogos que parecem 

tão simples para apresentar na televisão são um desafio para o produtor. 

Algum dia, entretanto, um produtor genial vai encontrar um formato 

visual que é eficaz. 

 

Para facilitar a compreensão do que é um programa classificado como game show, 

Nick Lacey (apud HOLMES, 2008, p. 11) apresenta em Narrative and Genre: Key 

Concepts in Media Studies uma relação de elementos que fazem parte do repertório de 

um gênero: 

Elementos que fazem parte do repertório do gênero 

Elementos Game Show 

Ambiente Estúdio de televisão. 

Personagens Plateia no estúdio, pessoas "comuns" para 

competir e acolher o apresentador como 

amigo. 

Narrativa As perguntas ou tarefas devem ser 

superadas para ganhar os prêmios. 

Iconografia Um conjunto chamativo feito com alta 

tecnologia.  

Estilo Basicamente televisão “ao vivo”, 

incluindo foco no apresentador; reação da 

audiência e dos participantes; estrutura 

segmentada. 
Fonte: Lacey, 2000, tradução nossa. 
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 Os elementos visuais, como o cenário, as vinhetas, a identidade visual, as 

coreografias e, por muitas vezes, até o figurino das assistentes de palco, remetem a uma 

grande festa, lembrando o carnaval. Esse é um dos segredos do game show: fazer de cada 

episódio uma verdadeira festa que contagia o público em casa. No momento em que o 

programa é exibido, gravado ou ao vivo, o espaço físico do estúdio, ou da locação onde 

o desafio acontece, torna-se, momentaneamente, na definição de Huizinga (1996, p. 5), 

um lugar sagrado, como em qualquer outro jogo: 

A limitação no espaço é ainda mais flagrante do que a limitação no 

tempo. Todo jogo se processa e existe no interior de um campo 

previamente delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada 

ou espontânea. Tal como não há diferença formal entre o jogo e o culto, 

do mesmo modo o "lugar sagrado" não pode ser formalmente distinguido 

do terreno de jogo. A arena, a mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, 

o palco, a tela, o campo de tênis, o tribunal etc., têm todos a forma e a 

função de terrenos de jogo, isto é, lugares proibidos, isolados, fechados, 

sagrados, em cujo interior se respeitam determinadas regras. Todos eles 

são mundos temporários dentro do mundo habitual, dedicados à prática 

de uma atividade especial. 

 

O sucesso de um participante pode ser mensurado pela maneira como ele é 

desejado pela plateia, bem como pela relação com os outros jogadores. Os norte-

americanos são culturalmente individualistas, talvez isso explique o fato de o game show 

ser algo tão presente no seu cotidiano. A pressão e o estresse provocados pelo suspense e 

expectativa do programa acabam provocando reações adversas no comportamento dos 

participantes com o público, com os concorrentes e com o apresentador, como muito bem 

observou Hoerschelmann (2006, p. 46, tradução nossa): 

Quiz show, geralmente, funciona bem com um conjunto rigoroso de 

regras e normas de comportamento em sua realização. Por um lado, a 

reação dos integrantes da plateia é uma forma de mensurar a reação do 

público em casa, ao mesmo tempo, regras específicas definem a sua 

participação e dão autoridade ao apresentador para controlar os 

participantes. 

 

 É comum, nos jogos, a associação entre competidores acontecer de forma natural. 

De rivais passam a colegas de cena, durante algumas fases por puro interesse. Huizinga 

(1996, p. 35) ressalta que a diferença em uma competição televisiva é o fato de que, do 

outro lado da tela, o telespectador transforma-se em um parceiro e torce por um resultado, 

por um vencedor: 
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O resultado de um jogo ou de uma competição — excetuando-se, 

evidentemente, os que implicam um lucro pecuniário — só tem interesse 

para aqueles que dele participam como jogadores ou como espectadores, 

quer pessoalmente e no local, quer como ouvintes pelo rádio ou 

espectadores pela televisão etc., e aceitam suas regras. Tornaram-se 

parceiros do jogo e querem sê-lo. Para eles, não é insignificante nem 

indiferente que o vencedor seja "Elegante" ou "Desagradável". 

 

 

 Com a ênfase no cidadão comum, qualquer pessoa podia se inscrever para 

participar de um game show, e a farta distribuição de prêmios, sem qualquer 

regulamentação, começou a chamar a atenção das autoridades sobre a alegação de os 

programas serem uma loteria ilegal. Os escândalos envolvendo os quiz shows, no fim dos 

anos 1950, obrigaram o governo norte-americano a criar uma legislação específica, 

estabelecendo regras rígidas e supervisionando as produções que distribuíam prêmios 

pelo rádio e pela TV. 

 A jogatina na televisão tem legislação. Via de regra, os apresentadores devem 

evitar a utilização do termo jogo, substituindo-o por: brincadeira, concurso, competição, 

gincana, tarefa, desafio ou prova. Isso não se aplica no caso de o participante utilizar a 

palavra jogo. Esse fator também contribuiu para que, mercadologicamente, o gênero não 

fosse traduzido para programa de jogo, embora seja empregado em alguns estudos 

acadêmicos. 

 Quanto maior o prêmio, maior é o estímulo do telespectador em participar dos 

game shows, mas o fator principal para o ser humano entrar em um jogo, 

independentemente da tarefa e do tipo de sacrifício necessário, é a motivação de ser o 

vencedor, como observou Huizinga (1996, p. 74): 

As maneiras segundo as quais os homens são capazes de competir pela 

superioridade são tão variadas quanto os prêmios que são possíveis de se 

ganhar. A decisão pode ser dada pela sorte, pela força física, pela destreza 

ou pela luta armada. Também pode haver competições de coragem e 

resistência, habilidade, conhecimentos, fanfarronice ou astúcia. 

 

Os enigmas, ou as adivinhações, possuem efeitos mágicos no público. 

Considerados jogos de azar ou de habilidades, sempre é possível encontrar neles um 

elemento de serenidade. As regras são um conceito fundamental para o jogo e para os 

game shows. 

A redefinição do gênero está ligada ao fato de as grandes redes de TV quererem 

controlar a história, removendo os escândalos. As demonstrações da indústria  indicam 

que as emissoras só queriam manter o quiz show, ou game show, como um gênero de 
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transmissão padrão. O parágrafo final do artigo Game Shows Making Strong Comeback, 

publicado pela revista Broadcasting em 1961 (apud HOERSCHELMANN, 2006, p. 91, 

tradução nossa) indica as estratégias das principais redes de TV utilizadas para redefinir 

o gênero: 

Há uma nítida diferença entre um game show (que oferece mercadorias 

ou dinheiro ao competidor que participa de um jogo), um quiz show (que 

normalmente oferece grandes somas de dinheiro para as respostas) e um 

panel show (que destaca o painel de celebridades, em vez dos 

competidores). 

 

 A nova definição de game show tinha como foco prêmios com pequenos valores 

monetários, merchandising de produtos e a participação da audiência como centro do 

programa. Em outras palavras, é possível definir os quiz shows, ou game shows, como 

um espaço de contradições no âmbito social e cultural, que, muitas vezes, funcionaram 

como um local de conflito, ilustrando as mudanças e o contexto cultural da televisão na 

década de 1960. 

O estilo visual dos anos 1950 era completamente diferente da  maioria dos novos 

game shows que começaram a surgir nas décadas de 1960 e 1970. Naturalmente, essa 

evolução é representada pelos programas transmitidos em cores, mostrando a adaptação 

cultural do gênero ao novo ambiente cultural, que inclui a emergente cultura jovem e a 

contracultura. Graham destacou esse desenvolvimento visual e cultural no seu livro Come 

on Down!!!: The TV Game Show Book (apud HOERSCHELMANN, 2006, p. 96, 

tradução nossa): 

[Nos anos 1950,] os cenários [dos quiz shows] eram muito simples, não 

existiam luzes piscando, as categorias do painel eram ligadas 

manualmente e não tinham cores fortes, principalmente porque tudo era 

em preto e branco. [Nos anos 1960 e 1970 dos quiz shows] o carnaval, o 

circo e  as boates de strip - são os cenários dos game shows, com o 

apresentador parecendo um camelô. As cores são fortes, o som é mais 

alto, e as pessoas surgem da direita, de cima ou de baixo como parte da 

ação. 

 

 O consumismo começou a ter um papel importante, estimulado pela necessidade 

dos participantes de conhecerem os preços e os produtos que passaram a ser o foco dos 

programas. De programas semanais, os game shows passaram a ser exibidos diariamente, 

no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, como parte do projeto de remodelar o 

gênero. Desta vez, a mudança tinha como objetivo atrair o público feminino para a frente 

da televisão durante o dia. Na luta por atrair e conhecer a audiência feminina, 
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apresentadores masculinos transformaram-se em uma importante ferramenta para 

fidelizar o público. As mudanças de características são apontadas por Hoerschelmann 

(2006, p. 98, tradução nossa) como necessárias, uma vez que o game show foi concebido, 

inicialmente, para reforçar a figura masculina: 

Os quiz shows com grandes prêmios em dinheiro não foram concebidos 

para as imagens irracionais ou fracas, da audiência feminina, porque 

esses programas representavam a cultura dominante (masculina) e uma 

forma elevada de diferenciação cultural. Em contraste, quiz shows 

diurnos são descritos com precisão em relação a um fraco, suscetível e 

mesmo indefeso público, do sexo feminino. 

  

Outro fator marcante na migração para a programação diurna é que os programas 

deixaram de ser ao vivo e passaram a ser gravados como se fossem ao vivo. Para manter 

esse clima, dois elementos, envolvimento e participação, oriundos dos talk shows 

radiofônicos norte-americanos começaram a emergir nas produções, simbolizando que a 

audiência começava a ter o controle sobre suas decisões. O game show usa três estratégias 

para criar a impressão de “ao vivo” e imediato: “usando uma etapa inicial nos teatros, um 

endereço direto e a criação de presença no tempo” (HOERSCHELMANN, 2006, p. 100, 

tradução nossa). O uso da técnica de múltiplas câmeras no palco, muito comum nos dias 

atuais, era um recurso de produção utilizado por poucos gêneros. O foco das câmeras era 

sempre nos objetos das provas e na interação do apresentador com os participantes. Nos 

game shows, produtores e diretores usam um espaço semelhante a um palco de teatro com 

várias câmeras em posição, focalizando a ação, com o objetivo de fazer um programa 

mais atraente para o público e, portanto, mais rentável para seus produtores. 

 A técnica de múltiplas câmeras é apontada por Hoerschelmann (2006, p. 101, 

tradução nossa) como a responsável por ajudar o game show a criar a ilusão de estar 

acontecendo naquele instante, mesmo quando o programa é exibido gravado, ao se 

apropriar de características narrativas baseadas no realismo clássico do cinema: 

O estilo do palco, de fato, envolve os espectadores de maneira diferente 

do que outros programas que usam o ‘realismo clássico’ derivado do 

filme: o realismo clássico (1) tenta construir um desenvolvimento da 

trama linear, (2) tenta mascarar ou naturalizar suas características 

formais, e (3) incentiva o espectador a se identificar com os pontos de 

vista dos personagens na narrativa. 

 

As técnicas de representação utilizadas nos programas de competição constroem 

um enredo linear, permitindo, facilmente, a identificação com os personagens, porque o 

formato em frente às câmeras geralmente coloca o telespectador na posição de um 
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observador, muito além do espaço do palco e do personagem, criando uma percepção da 

cena. O recurso de colocar uma câmera de frente para a plateia e mostrar suas reações no 

estúdio teve início com o programa Let’s Make a Deal, em 1963 (SCHARTZ; RYAN; 

WOSTBROUCK, 1999). 

O sucesso do game show é explicado por dar ao telespectador alguém ou algo com 

o que simpatizar, pelo envolvimento com a audiência em casa e com o público do estúdio 

e, principalmente, pelo fato de, assim como o esporte, ter sempre, ou quase sempre, um 

vencedor. As regras rígidas fornecem uma fórmula de desenvolvimento da narrativa do 

programa que faz com que o resultado seja mais previsível ou controlável. Os críticos 

apontam o game show como um produto de valorização da lei do menor esforço. 

Acreditam que o programa reforçava o conceito de que era possível enriquecer sem 

trabalhar. 

A capacidade de mutação do gênero é impressionante. Do teste de conhecimento 

às provas de habilidades, passando pelo incentivo ao consumismo, o game show evoluiu. 

Nos anos 1980 e 1990, o comportamento passou a fazer parte do enredo dos programas. 

O conhecimento enciclopédico deixou de fazer parte da base da competição. 

Num primeiro momento, os formatos de programas apresentavam uma nova forma de 

competição e de identificação. Produzir um game show implica em seguir uma fórmula e 

ter sempre dois lados para que um possa ser o vencedor.  As novas tecnologias, como o 

videocassete e a propagação da TV por assinatura, e a regulamentação da produção 

independente e do syndication4 contribuíram para que os game shows fossem utilizados 

para passar os valores da família norte-americana. O conservadorismo dominou a 

primeira fase dessa nova concepção do gênero. Tradição, família e religião eram temas 

constantemente abordados. O programa Family Feud representa muito bem as 

competições, cujo interesse era reunir, no estúdio e em casa, a classe média americana, 

para mostrar conhecimento sobre os velhos valores americanos. 

A presevação da família tem sido uma constante na cultura norte-americana em 

detrimento à vida moderna. O reforço do papel da família foi valorizado durante o 

governo do presidente Jimmy Carter5, em contraposição ao valores de contracultura que 

                                                 
4 Quando as emissoras de TV dos Estados Unidos compram programas independentes da rede à qual estão 

afiliadas.  
5 39º presidente dos Estados Unidos, de janeiro/1977 a janeiro/1981. 
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surgiram no período após a Grande Depressão6 americana. Na década de 1980, os 

religiosos entraram no negócio da televisão com um forte poder financeiro, alinhados com 

o governo de direita, exercendo influência política e solicitando doações pela televisão. 

Novos canais de televisão começaram a emergir. Alguns deles defendiam os 

novos valores cristãos. Entre eles, o mais importante foi o The Family Channel que exibia 

vários programas religiosos, juntamente com reprises de filmes westerns e sitcoms com 

orientação para a família, além dos game shows. “Além disso, The Family Channel 

também considerava os quiz shows como amigo da família e continuou a oferecer 

continuamente na década de 1980, bem como na de 1990. ” (HOERSCHELMANN, 2006, 

p. 118). 

Paralelamente, as grandes redes de televisão insistiam em formatos de programas 

voltados aos jogos de azar, às compras e ao consumo. Os game shows ganharam novos 

contornos, começavam a tirar o foco do conhecimento humano e passaram a ser 

estruturados para famílias, casais ou pessoas solteiras procurando um parceiro. Questões 

envolvendo relacionamentos pessoais e a família passaram a ser o centro dos jogos, 

funcionando com base em elementos importantes da ideologia conservadora, em uma 

estrutura ficcional benigna e, aparentemente, apolítica. Outro ponto de destaque, nessa 

fase, foi a interatividade proporcionada pelos canais a cabo. Apesar do novo enredo e das 

novas possibilidades de participação da audiência, Hoerschelmann (2006, p. 119, 

tradução nossa) destaca a limitação dos game shows na programação das TVs  

O quiz show na televisão a cabo nos anos 1980 e 1990 ocuparam um 

espaço bastante limitado. Uma variedade de jogos de tabuleiro interativo 

no The Family Channel,  de programas de compras e de namoro em 

vários outros canais a cabo, representam toda a gama de quiz show na TV 

a cabo nos anos 1980 e início de 1990. A indústria da televisão a cabo é 

considerada como a inventora do marketing planejado para atingir o 

público em casa e ampliar seus hábitos de consumo. 

 

A busca por um namorado, ou namorada, ganhou força na tela da televisão em 

oposição aos valores tradicionais da família. Conhecidos como dating shows, o objetivo 

desses programas é a criação de novos casais. O centro das atenções passava a ser o 

conhecimento sobre relacionamentos e sobre a pessoa do sexo oposto. A intimidade do 

casal era desvendada para toda a nação.  O canal a cabo MTV, voltado ao público jovem, 

                                                 
6 Também conhecida como Crise de 1929, foi a grande depressão econômica que teve início em outubro 

de  1929, terminando apenas com o fim da Segunda Guerra Mundial, em junho de 1944. 
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estreou em 1995 Single Out, considerado por especialistas como o dating show de maior 

sucesso entre os anos 1980 e 1990. Vários produtores independentes, embalados pelo 

sucesso da MTV, lançaram outros programas no formato similar, distribuídos por 

syndication para todos os Estados Unidos. 

A explicação para o sucesso de audiência desse novo formato de game show pode 

ser atribuída às situações grotescas e insinuações sexuais abordadas em seu conteúdo que 

agradaram a classe média norte-americana. Alguns programas chegaram a exibir 

verdadeiros testes de fidelidade, criando provas para testar se homens e mulheres casados 

eram capazes de trair em frente às câmeras. Outros colocaram nos estúdios pessoas 

querendo encontrar alguém do mesmo sexo para um momento amoroso. No período, as 

ambivalências dos temas abordados pelos game shows, como sexo, família e 

relacionamentos, tratatavam a questão do conhecimento humano como matéria-prima da 

produção, refutando em vários formatos o moralismo conversador que defendia a 

tradição, as relações heterossexuais e a estrtutura patriarcal da família. 

A onda de programas que estavam interessados em formar novos casais, em 1998, 

começou a dar início a um tipo de game show interessado em retratar, na tela da TV, o 

ritual  da separação de casais. A TV a cabo também permitiu a criação de game shows  

eróticos com os participantes ficando completamemente nus. 

 

O Game Show, a interatividade e os realities shows 

 O gênero ganhou diversidade de formatos e conteúdos. No dia 1º de dezembro de 

1994, entrava no ar, via TV por assinatura, um novo marco na história da televisão, o 

Game Show Network, canal de TV do grupo Sony Pictures, dedicado 24 horas por dia a 

programas do gênero, transmitindo os famosos programas dos anos 1950 até os dias atuais 

e formatos originais. A segmentanção de conteúdo e de público, nos canais da TV por 

assinatura, facilitaram a criação do Game Show Network. Outro ponto de destaque foi a 

demanda crescente de conteúdo que usa os serviços interativos proporcionada pela 

tecnologia da TV a cabo. A indústria audiovisual sempre enfatizou a habilidade do game 

show de constantemente proporcionar interação entre os programas e os telespectadores 

ou ouvintes, usando, por vezes, o termo audience participation para se referir aos 

programas. Isso representou um novo renascimento para o gênero, e outros canais de TV 

por assinatura, como Food Network, Odyssey, Comedy Central e MSNBC, incluíram 
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game shows na grade de programação. O canal Nickelodeon começou a produzir game 

shows para crianças com grande sucesso. 

A interatividade e o futuro do gênero são abordados por David Schwartz, Steve 

Ryan e Fred Wostbrock no livro The Encyclopedia of TV Game Shows (1999, p. XXI, 

tradução nossa). Os três, criadores e produtores, também estão envolvidos com o canal 

Game Show Network e destacam a importância do gênero para promover a tecnologia:  

Nos anos 1990, o slogan da televisão era "interatividade", e o game show 

foi considerado o principal produto, junto ao canal de compras para casa 

e pay-per-view de filmes. A televisão interativa está em sua infância e 

parece ter grande potencial para os game shows, uma vez que permite a 

participação do espectador direto. 

 

 Desde os anos 1990, o sistema de TV a cabo, nos Estados Unidos, já oferecia 

algum tipo de experiência interativa com vários programas, especialmente esporte e game 

show. Um dos primeiros serviços a oferecer interatividade, pela TV a cabo, foi o 

Interactive Network, com o slogan “don´t just watch TV, play TV” 

(HOERSCHELMANN, 2006, p. 137). Uma tecnologia que permite aos telespectadores, 

pelo uso do controle remoto, dar palpites em eventos esportivos, ou jogar junto aos game 

shows.  Os produtores viram uma oportunidade de melhorar o envolvimento e a interação 

dos telespectadores com os seus programas de TV favoritos. Alguns gêneros, em 

particular, desenvolvem a interação com a audiência e seus fãs,  como os do esporte e do 

drama, que criaram os termos armchair quarterbacks e armchair detectives para 

denominar o novo papel que desempenham em frente à TV. Já os telespectadores dos 

game shows assumem que são atraídos pela oportunidade de competir sem sair de casa. 

No capítulo Interactive Control de seu livro Rules of the Game,  Hoerschelmann (2006, 

p. 136-137, tradução nossa) aponta outras possibilidades de interação da nova tecnologia: 

O Interactive Network utilizou muito um dispositivo que, via controle 

remoto, gravava e transmitia (por meio de uma linha de telefone) os 

resultados individuais para um centro onde os melhores participantes em 

nível nacional e regional eram identificados e premiados com pequenos 

prêmios. 

 

Os primeiros game shows interativos surgiram em 1993, oferecidos pelos serviços 

de interação da TV a cabo. Simultaneamente, o The Family Channel estreou Trivial 

Pursuit – The Interactive Game, baseado na plataforma de telefonia em que o 

telespectador ligava para um número 900 e participava do jogo que estava na tela da TV, 
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pelo tom das teclas do telefone. A cada ligação, para participar do programa, o 

telespectador pagava U$ 2,95. 

O canal Game Show Network introduziu dois programas interativos em 1996: 

Game TV e Trivia Track. Neles, o apresentador, no estúdio, convidada o telespectador a 

ligar para um número de telefone 900 e dizer a resposta certa para o desafio que estava 

na tela. Esse formato de programa ficou mundialmente conhecido como call TV. Essa 

forma de participação não é novidade. Em 1950, foram apresentados ao público os 

programas Strike It Rich e Dr. I.Q.. Mas foi a partir dos call TVs que essa forma de 

interação se consolidou. Esse tipo de programa também ficou conhecido pela crítica 

especializada como caça-níquel. As emissoras não dependiam de um patrocinador para 

colocar o programa no ar, uma vez que quem pagava o custo de produção era o 

telespectador por meio de suas ligações. 

A linguagem dos programas de televisão é constituída de áudio de qualidade e 

imagens em movimentos. Ao possibilitar apenas a participação do telespectador, por 

telefone, a interação com os programas do estilo call TV ocorre de forma limitada, já que 

não há imagem e o áudio é de qualidade inferior. 

Em 1999, uma nova modalidade de programas começou a surgir na televisão 

mundial. Na Holanda, John de Mol, sócio da produtora especializada no desenvolvimento 

de formatos de programas Endemol, teve a ideia de criar um programa em que pessoas 

comuns seriam selecionadas para conviverem juntas dentro de uma mesma casa, vigiadas 

por câmeras, 24 horas por dia, para ganharem um prêmio. O programa foi classificado 

como reality show.  No ano seguinte, em 2000, no verão americano, a estreia dos 

programas Survivor, American Idol, Fear Factor, Elimidate e The Fifth Wheel 

consolidaram essa onda classificada como reality show.  

Um programa, hoje, pode ser o resultado da combinação de várias ideias. 

Ou se compram os direitos de reprodução ou se faz uma adaptação, 

pesando o que há de melhor em casa um. “TV Animal”, por exemplo, é 

um programa japonês, combinado com sua variação inglesa e americana. 

Esta e outras atrações mais recentes, como “Corrida Maluca” ou “Passe 

ou Repasse”, apresentam um conjunto de provas e recreações novas, mais 

sofisticadas em visual e movimentação.  (MIRA, 1994, p. 65-66) 

 

Considerado um novo gênero pelas emissoras e produtoras de TV, os reality 

shows recriam, com nova linguagem e roupagem, a essência de alguns famosos game 

shows das décadas de 1950 e 1960. Paralelamente, novos formatos de game show, como 
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o Who Wants to Be a Millionaire?, com prêmios milionários, estrearam com visual e 

conteúdo que remetem à era dos quiz shows, antes dos escândalos. 

 

Considerações Finais 

A propagação do termo reality show criou uma nova confusão em relação ao game 

show. Alguns programas têm o foco no registro de uma situação, ou comportamento, não 

gerando qualquer tipo de competição. A esses programas cabe perfeitamente a 

classificação como formatos do gênero reality show. Agora, os programas que promovem 

a competição física, de habilidade, de relacionamento, ou de talento em busca de um 

prêmio, seja material ou humano, devem ser classificados como game show, mesmo que 

no seu conteúdo acompanhem o dia a dia dos participantes.  

A aplicação do termo reality show, em vários game shows, é um retrocesso ao 

gênero. Apesar de representarem uma nova mudança na estrutura de produção, alguns 

formatos deixaram os estúdios de TV e são realizados em locações. Os programas que 

promovem competição e, ao mesmo tempo, registram a vida dos participantes, deveriam 

ter, no mínimo, a classificação híbrida dos dois gêneros. 
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