Citações da obra “A Sociedade Sitiada”, de Zygmunt Bauman, Instituto Piaget, Lisboa, 2010.

“O homem é o único animal dotado de discurso […] o poder do discurso tem por finalidade expressar o que é vantajoso e o que é prejudicial, o que é justo e o que é injusto. É precisamente nisto que o homem se distingue dos outros animais: sozinho, não tem qualquer noção do bem e do mal, da justiça e da injustiça; e uma associação de seres vivos com este dom constitui uma família e um Estado”. (1)


Algures em 1999, ao ver um grupo de pessoas enclausuradas durante um mês numa redoma de vidro no deserto do Arizona, John de Mol, de Hilversum, teve, segundo disse, um «grande lampejo» inspirador. Inventou o Big Brother. A sua ideia genial passou pela primeira vez na pequena estação de televisão privada Verónica, tendo-se tornado num grande êxito, a ideia foi imediatamente aproveitada pelas grandes estações de televisão, tem sido copiada desde então por vinte e sete países (o número continua a crescer, e velozmente) transformando o seu inventor no segundo homem mais rico da Holanda. O êxito do Big Brother foi fenomenal, mesmo se medido pelos padrões das grandes estações televisivas acostumadas a estimular as audiências por motivos publicitários. Sobre a versão francesa do Big Brother
(chamada Loft Story), Ignazio Ramonet escreveu que “nunca antes na história dos media franceses” houve um evento que “ao mesmo tempo inflamasse, fascinasse, chocasse, agitasse, perturbasse, sobre-estimulasse e irritasse o país”, e que ofuscasse eventos tão contemporâneos, normalmente muito populares, como o Festival de Cinema de Cannes e a final da Taça de França. Na Grã-Bretanha, cerca de 10 milhões de jovens, dos 18 aos 25 anos votaram a favor ou contra os concorrentes do Big Brother. Este número devia ser comparado com o milhão e meio de pessoas da mesma faixa etária que se espera que votem nas eleições legislativas britânicas. (…) Em perseguição cerrada do Big Brother veio o Elo Mais Fraco: outro êxito televisivo da viragem do século, este, inventado na Grã-Bretanha e pouco depois importado por uma larga soma pelos Estados Unidos. O Elo Mais Fraco repete a mensagem do Big Brother mas também diz em alto e bom som o que o Big Brother apenas sussurrava: as equipas existem apenas para servir a autopromoção dos seus membros mais inteligentes, não têm nenhum outro valor à parte esta função.

Op. Cit, pp 80-81.

(1) Aristóteles, Política, citado por Zygmunt Bauman, op. Cit., p.71.

