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REALITY SHOWS MUSICAIS: DO CORPO-CANDIDATO AO CORPO-

COMMODITY 

 
Resumo 
O sucesso crescente dos reality shows musicais, nos últimos 20 anos, está ligado à 
reconfiguração da televisão como agente e centralidade midiática da indústria 
fonográfica. Essa pesquisa toma por objeto os reality shows musicais, tendo como 
corpus o The Voice USA. O objetivo é investigar o papel dos corpos que lá se 
apresentam na legitimação de padrões de consumo cultural no mercado da música 
e, para tal, se deterá em uma espécie de ‗processo de moldagem‘ do corpo em um 
padrão produzido não apenas para atender o ponto de vista musical, mas também a 
vários outros segmentos, compostos por figurino, maquiagem, performance no palco 
(teatralidade) e coreografias (dança). A hipótese é a de que as biopolíticas aplicadas 
pelo programa e aprimoradas ao longo de suas temporadas transformam corpos-
candidatos em corpos-commodities, intervindo diretamente na indústria musical e 
nos mercados que ela envolve. A investigação se fundamentará, sobretudo, no 
conceito de biopolítica, de Michel Foucault (2008); no conceito de convergência e 
conexão, de Henry Jenkins (2008, 2014); na Teoria Corpomídia, de Katz e Greiner; 
na sociedade de controle, de Gilles Deleuze (2013); e nos conceitos de público e 
opinião, de Gabriel Tarde (2005). A metodologia empregará a revisão bibliográfica e 
uma pesquisa de campo no corpus, formado por duas temporadas do programa. 
  
Palavras-chave: reality shows musicais, biopolítica, corpomídia, corpo-commodity, 
convergência, televisão, indústria musical. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REALITY MUSICAL SHOWS: FROM BODY-CANDIDATE TO BODY-COMMODITY 
 
Resumo 
The growing success of musical reality shows over the last 20 years is linked to the 
reconfiguration of television as an agent and mediatic center of the music industry. 
This research takes as its object the musical reality shows, with corpus as The Voice 
USA. The objective is to investigate the role of bodies that present themselves in the 
legitimization of cultural consumption patterns in the music market and, to that end, 
will find itself in a kind of 'molding process' of the body in a pattern produced not only 
to musical point of view, but also to several other segments, composed by costumes, 
makeup, stage performance (theatricality) and choreography (dance). The 
hypothesis is that biopolitics applied by the program and improved over the course of 
their seasons turn bodies-candidates into bodies-commodities, intervening directly in 
the music industry and the markets it involves. The research will be based, above all, 
on the concept of biopolitics, by Michel Foucault (2008); in the concept of 
convergence and connection, by Henry Jenkins (2008, 2014); in the Corpomedia 
Theory, by Katz and Greiner; in the control society, by Gilles Deleuze (2013); and in 
the concepts of public and opinion, by Gabriel Tarde (2005). The methodology will 
use the bibliographic review and a field research in the corpus, formed by two 
seasons of the program. 
  
Keywords: musical reality shows, biopolitics, corpomedia, body-commodity, 
convergence, television, music industry. 
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CAPÍTULO 1. Os reality shows na tevê 

1.1 - Tevê, novas mídias e convergência 

 

A expansão das novas mídias pareceu a muitos prenunciar uma televisão 

enfraquecida ou, até mesmo, em processo de extinção. Porém, a televisão se 

reestruturou e conseguiu manter sua relevância entre os meios de comunicação.1 A 

rápida expansão da internet e os avanços tecnológicos que resultaram em 

smartphones, tablets, notebooks e, sobretudo, em uma profusão de softwares, 

promoveram inovações também nos aparelhos de tevê. Inauguraram uma nova 

maneira de interagir com a televisão, deslocando a sua função e impedindo a 

substituição de uma mídia por outras. 

Os aparelhos de tevê também estão sendo transformados. As smarttvs ou tevês 

―inteligentes‖ se conectam com a internet. Essas novas tevês oferecem várias 

possibilidades de entretenimento audiovisual e, se comparadas a computadores e 

tablets, só não oferecem ferramentas para produção de conteúdo, como editores de 

texto. Elas também possuem uma série de serviços já programados, como YouTube 

e Skype, e estão disponíveis em diferentes tamanhos de tela e resolução. Prometem 

alta qualidade de som, oferecendo uma experiência completa. Toby Miller2, em seu 

texto sobre as transformações da televisão, sugere que não se pode imaginar a 

internet e as novas mídias em oposição à tevê. 

E a TV está se tornando mais popular, não menos. Suspeito que estamos 
testemunhando uma transformação da TV, ao invés do seu falecimento. O 
que começou, na maioria dos países, como um meio de comunicação de 
transmissão nacional dominado pelo Estado, está sendo transformado em 
um meio de comunicação internacional a cabo, via satélite e Internet, 
dominado pelo comércio (MILLER, 2009, p 22). 

 

O rádio, que era o principal veículo de comunicação, na primeira metade do 

século XX, conseguiu manter-se presente, e foi uma referência para a tevê, que 

utilizou, inicialmente, a sua estrutura, os seus técnicos (uma vez que ainda não 

haviam profissionais formados para atuar em tevê), suas formas de comercialização 

e formatos de programação. A tevê se integrou a um padrão consolidado no rádio, 

caracterizado por uma ―busca de audiência de massa; predominância de 

                                                           
1
 Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios) 2016, 97,2% dos domicílios 

dispunham de televisão, 45,3% dispunham de computador e 69,3% utilizavam a internet. 
2 Cientista social britânico/australiano-americano nas áreas de estudos culturais e estudos de mídia. 

Foi presidente do Departamento de Mídia e Estudos Culturais da Universidade da Califórnia, 
Riverside (UCR) e é mais recentemente professor da Universidade de Loughborough. 
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entretenimento sobre programas educacionais e culturais; controle privado sob 

fiscalização governamental; e economia baseada na publicidade.‖ (JAMBEIRO, 

2001, p 48) 

A tevê absorveu formatos do rádio, como os noticiários, novelas, programas de 

auditório e de calouros. Major Bowes Amateur Hour foi um dos programas de 

calouros mais famosos da rádio norte-americana, apresentado por Edward Bowes3. 

Era transmitido, inicialmente, pela Radio WHN, de Nova York, e depois, pela NBC e 

CBS, onde permaneceu de 1936 até 1952, indo para a tevê em 1948, dois anos 

após o falecimento de Bowes. Comandado por Ted Mack, assistente de produção e 

direção de Bowes no rádio, o programa foi veiculado, inicialmente, pela DuMont 

Television Network, e depois, passou pela ABC, NBC e CBS, e teve sua última 

temporada em 1970. 

Os reality shows musicais atuais guardam muitas semelhanças com o Amateur 

Hour. No programa de Bowes, mais de dez mil pessoas se inscreviam 

semanalmente, em torno de 500 a 700 conseguiam ir para as audições, mas 

somente 20 se apresentavam. As inscrições eram feitas por carta e a votação do 

público, por telefone. Os candidatos recebiam dez dólares e um passe para refeição 

no restaurante, em frente ao estúdio. Também assinavam um contrato, no qual 

concordavam em não usar o nome de Bowes para conseguir futuros trabalhos, mas, 

se conseguissem alguma oportunidade por terem se apresentado no programa, 

deveriam pagar a ele 15% de seu ganho. 

Personagens e personalidades também eram um importante componente nos 

programas. Bowes entrevistava os participantes, mostrando o lado pessoal de cada 

um, o que contribuiu muito no aumento da sua popularidade. Embora a competição 

fosse acirrada e as vagas no programa fossem difíceis, a maioria dos candidatos 

que se saíram bem no programa não continuou a ser famoso ou seguiu carreira.  

                                                           
3
 Edward Bowes (1874-1946) trabalhou em Nova York como maestro musical, compositor e 

arranjador, produziru shows da Broadway e foi diretor administrativo do Capitol Theatre de Nova 
York. Tornou-se uma personalidade da rádio norte-americana dos anos 1930 e 1940 e seu programa, 
Major Bowes Amateur Hour, foi o show de talentos mais conhecido do rádio durante seus anos de 
transmissão. Major Bowes Amateur Hour foi um show de talentos de rádio americano transmitido nos 
anos 1930 e 1940, criado e apresentado por Bowes. Artistas selecionados do programa participaram 
de turnês pelos Estados Unidos, sob o nome do programa. 
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Cartaz de The Original Amateur Hour 
 
 

Os programas de calouros e outros formatos que foram absorvidos do rádio pela 

tevê, como os noticiários e programas de auditório, mostram que a convergência 

midiática não é um fenômeno novo, mas ganhou proporções maiores e mais rápidas 

com a informatização da sociedade. Para Jenkins (2008), a convergência não é 

somente um processo tecnológico, mas também cultural, social e mercadológico, 

considerando a interação coletiva e a cultura participativa.  

 

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados 
que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de 
consumidores individuais e em suas interações sociais com outros. Cada 
um de nós constrói a própria mitologia pessoal a partir de pedaços e 
fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e transformados em 
recursos, através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. 
(JENKINS, 2008, p 31) 

 
 

A interação desse novo espectador é descrita por Thompson (2008) como uma 

―quase-interação mediada‖. Assim como em outros tipos de interação mediada, ela 

envolve distensão no tempo e espaço, mas se diferencia pelo número de receptores 

e no fluxo comunicativo. Numa interação mediada, como, por exemplo, uma 

conversa telefônica, as falas são produzidas para uma pessoa específica ouvir e 

pressupõe uma troca; e na quase-interação mediada, o conteúdo produzido visa um 

número indefinido de receptores, e ela é predominantemente monológica, pois o 

emissor não pede uma resposta imediata. 
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Mas a quase-interação mediada é, de qualquer modo, uma forma de 
interação. Ela cria um certo tipo de situação social em que os indivíduos se 
conectam num processo de comunicação e troca simbólica. Ela cria 
também diversos tipos de relacionamentos interpessoais, vínculos sociais e 
intimidade. (THOMPSON, 2008, p 18) 
 

 

A convergência reconfigurou também seu público, refletindo-se na maneira do 

espectador se relacionar com as novas tecnologias e com as mídias. A interatividade 

que distinguia as novas mídias foi agregada e o espectador passou a participar do 

que antes apenas assistia. As mídias sociais, em especial, ofereceram a 

possibilidade de o internauta passar a ser também um produtor. A produção de 

conteúdo, com a frequência que se desejar, e buscando credibilidade, faz surgir, do 

internauta comum, o influenciador digital. Karhawi (2017) observa que o 

influenciador passa a ser encarado como uma mídia autônoma, uma marca. 

 
Não estamos apenas lidando com influenciadores no ambiente digital, um 
sujeito revestido de capital simbólico e que engaja e influencia nichos. O 
influenciador contemporâneo está nas capas de revistas, em propagandas 
de televisão, na lista de best sellers das livrarias, estrelando campanhas de 
grandes marcas. (KARHAWI, 2017, p 42) 
 
 

Os influenciadores são os novos ídolos instantâneos que emergem nas redes 

sociais. O canal de Whindersson Nunes, youtuber do Piauí, de 23 anos, se tornou o 

canal brasileiro com mais inscritos no Youtube, em outubro de 2016.4 O conteúdo 

principal de seu canal é o registro de momentos de seu dia a dia e experiências que 

vivencia, como filmes que assistiu, compras no supermercado, opinião sobre 

programas de tevê e paródias. No início de 2018, quando tinha mais de 26 milhões 

de inscritos, foi ultrapassado pelo produtor musical Kondzilla,5 que já passa dos 40 

milhões e Whindersson conta com mais de 30 milhões.6 

O da curitibana Kéfera Buchmann, de 25 anos, 5incominutos, outra youtuber que 

produz conteúdo semelhante ao de Whindersson, conta com mais de 11 milhões de 

inscritos; ela tem 12 milhões de seguidores no Instagram, já publicou três livros, foi 

                                                           
4
 Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/tec/2016/10/1819800-youtuber-do-piaui-passa-porta-

dos-fundos-e-tem-o-maior-canal-do-brasil.shtml> Acesso em 09/03/2018. 
5
 Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/kondzilla-supera-whindersson-nunes-

e-se-torna-maior-canal-do-brasil-no-youtube.ghtml> Acesso em 09/03/2018 
6
 Disponível em:< https://www.oficinadanet.com.br/post/13911-os-10-maiores-canais-do-youtube> 

Acesso em 04/10/2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/tec/2016/10/1819800-youtuber-do-piaui-passa-porta-dos-fundos-e-tem-o-maior-canal-do-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2016/10/1819800-youtuber-do-piaui-passa-porta-dos-fundos-e-tem-o-maior-canal-do-brasil.shtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/kondzilla-supera-whindersson-nunes-e-se-torna-maior-canal-do-brasil-no-youtube.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/kondzilla-supera-whindersson-nunes-e-se-torna-maior-canal-do-brasil-no-youtube.ghtml
https://www.oficinadanet.com.br/post/13911-os-10-maiores-canais-do-youtube
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protagonista de dois filmes, capa de várias revistas e tema de matérias.7 Christian 

Figueiredo, catarinense de 23 anos, e dono do canal Eu fico loko, tem quase 10 

milhões de inscritos, publicou quatro livros e anunciou o segundo filme.8  

 

 

 
Canal de Whindresso Nunes no Youtube 

 

 
  Canal 5incominutos de Kéfera Buchmann 

 

   
Canal Eu Fico Loko de Christian Figueiredo 

 

Em comum, esses influenciadores construíram fama e sua ―marca‖ produzindo 

seus próprios conteúdos por meio de vídeos caseiros, em que compartilham suas 

experiências de vida usando como cenário a própria casa. Nos três casos, os 

influenciadores começaram suas carreiras no Youtube e expandiram seu conteúdo e 

imagem para outras mídias, tornando-se personalidades admiradas pelo público. A 

pesquisa Os novos influenciadores: quem brilha na tela dos jovens brasileiros 

9, realizada pela Provokers para o Google e o portal Meio&Mensagem, revelou que 

                                                           
7
 Disponível em: <https://top10mais.org/top-10-maiores-canais-brasileiros-do-youtube/ >, 

<https://www.instagram.com/kefera/?hl=pt-br>, <https://caras.uol.com.br/tv/kefera-buchmann-lanca-
seu-terceiro-livro-realizando-mais-um-sonho.phtml> e 
<http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-710670/> Acesso em 04/10/2018. 
8
 Disponível em: <https://top10mais.org/top-10-maiores-canais-brasileiros-do-youtube/ >, 

<https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/youtuber-christian-figueiredo-lanca-livro-e-
leva-centenas-de-fas-a-shopping-em-s-jose.ghtml> e 
<http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-135724/ > Acesso em 04/10/2018. 
9
 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/09/30/as-personalidades-

mais-influentes-da-internet-e-da-tv.html>. Acesso em 09/03/2018. 

https://top10mais.org/top-10-maiores-canais-brasileiros-do-youtube/
https://www.instagram.com/kefera/?hl=pt-br
https://caras.uol.com.br/tv/kefera-buchmann-lanca-seu-terceiro-livro-realizando-mais-um-sonho.phtml
https://caras.uol.com.br/tv/kefera-buchmann-lanca-seu-terceiro-livro-realizando-mais-um-sonho.phtml
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-710670/
https://top10mais.org/top-10-maiores-canais-brasileiros-do-youtube/
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/youtuber-christian-figueiredo-lanca-livro-e-leva-centenas-de-fas-a-shopping-em-s-jose.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/youtuber-christian-figueiredo-lanca-livro-e-leva-centenas-de-fas-a-shopping-em-s-jose.ghtml
http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-135724/
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das 20 personalidades mais admiradas pelos adolescentes, entre 14 e 17 anos10, 

dez são youtubers (produtores de conteúdo/donos de canais no YouTube).  

Os youtubers estão desbancando apresentadores de tevê e atores no papel de 

celebridades nas quais o público se espelha, e a fórmula do sucesso instantâneo 

parece estar relacionada ao conteúdo realístico dos vídeos produzidos pela grande 

maioria dos canais. Ao compartilharem suas rotinas diárias, os influenciadores criam 

identificação com seu público11 que, além de se ver representado nas mais diversas 

situações, também vê nos youtubers uma fórmula para alcançar a fama - pessoas 

anônimas que alcançaram o estrelato por meio de um canal, em um site de 

compartilhamento de vídeos, e que ganham milhões atraindo fãs dispostos a pagar 

por algo que eles divulgam.  

Apesar do grande sucesso do Youtube e de outras plataformas que surgiram com 

a internet, nem tudo é tão democrático quanto parece ser. Fundado em 2005 e 

adquirido pela Google em 2006, o Youtube surgiu como uma plataforma de 

compartilhamento de vídeos predominantemente criados e enviados pelos usuários, 

mas tem como sua principal estratégia de negócio as receitas de publicidade. Muitos 

produtores corporativos também distribuem seus vídeos de música e trailers de 

filmes, e esse conteúdo se mistura ao conteúdo enviado pelos usuários. O desafio 

enfrentado pelo Youtube é equilibrar as atividades de seus usuários com os 

interesses dos detentores de direitos autorais, também presentes no site e 

principalmente, geradores de receita.  

Em 2007, em ação judicial movida pela Viacom, a plataforma foi acusada de 

pautar seu negócio, direta ou indiretamente, no incentivo à violação de direitos 

autorais. Em 2009, após uma ruptura nas negociações de licenciamento com a 

Warner Music Group (WMG), o Youtube usou uma ferramenta para remover dos 

vídeos todos os áudios de músicas de artistas da WMG, e justificou sua atitude 

alegando que estaria protegendo os usuários, uma vez que poderiam ser acionados 

por violação de direitos autorais. A postura desagradou muitos usuários e alguns 

ponderaram que, ao incluir determinada música em seus vídeos, estavam também 

contribuindo para a divulgação da mesma e do artista. (JENKINS, 2014) 

                                                           
10

 Pesquisa que recolheu 1,5 mil depoimentos de homens e mulheres entre 14 a 55 anos, das classes 
A, B e C, de três regiões do País: Sul, Sudeste e Nordeste. Dessa amostragem, 250 entrevistas 
foram feitas com jovens entre 14 anos a 17 anos. 
11

 Do estudo, depreende-se que os jovens se identificam com as personalidades do YouTube, 
sobretudo, porque são ―gente como a gente‖. 
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As tensões geradas no relacionamento do Youtube com seus usuários e os 

detentores de direitos autorais, especialmente a indústria fonográfica, demonstram 

que, por um lado, o surgimento de novas mídias e as novas possibilidades de 

interação se mantêm subordinados à lógica de mercado: vence quem tem mais 

poder financeiro. Por outro lado, demonstram que essa indústria, impactada pela 

digitalização e novas formas de distribuição de música, adota uma postura 

anacrônica, tentando se impor e manter o controle sobre seu produto como sempre 

fez, mas dentro de uma nova realidade, na qual as formas de comercialização 

anteriormente praticadas não mais se aplicam. 

 

1.2 Conglomerados de mídia 

 

A concentração de propriedade nos grandes meios de comunicação refere-se à 

dominação de todos os setores da indústria do entretenimento por um pequeno 

grupo de conglomerados. Os interesses econômicos desses grupos interferem em 

todos os níveis de suas produções e programação para garantir o consumo de seus 

produtos e aumentar seus lucros. 

 
Enquanto o foco da velha Hollywood era o cinema, os novos conglomerados 
têm interesse em controlar toda uma indústria de entretenimento. A Warner 
Bros. produz filmes, televisão, música popular, games, websites, 
brinquedos, parques de diversão, livros, jornais, revistas e quadrinhos. 
(JENKINS, 2008, p 43) 

 

A lei que regula o sistema de comunicação americano é o Communications Act, 

de 1934, que instituiu o Federal Communications Commission – FCC. Nos anos 

1990, fusões e aquisições de empresas de comunicação resultaram no surgimento 

das maiores corporações de comunicação da história. Em 1996, foi aprovada uma 

nova lei geral de comunicações, o Telecommunications Act, modificando vários 

pontos da legislação anterior.  

Em 2003, os conselheiros da FCC abrandaram restrições que diminuíam a 

concentração de propriedade dos meios de comunicação. As principais alterações 

feitas foram: aumento de 35% para 45% no percentual de residências com televisão 

a que podem chegar os sinais de uma estação; fim da limitação de propriedade 

cruzada (televisão/jornais) nas cidades médias e grandes e diminuição das 

restrições para que um mesmo grupo domine mais de um canal de televisão na 
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mesma localidade (GODOI, 2004). Recentemente (16 de novembro de 2017), uma 

nova votação da comissão derrubou as restrições para a propriedade cruzada, 

permitindo que uma única empresa possua jornal, televisão e estações de rádio na 

mesma cidade (KANG, 2017). 

A Alphabet Inc é o maior conglomerado em faturamento no mundo. Algumas de 

suas subsidiárias incluem Google, Calico, Google Capital, Google Ventures e 

Google X. A Comcast Corporation é o segundo maior grupo de mídia do mundo, e 

atua em telefonia, tv a cabo e internet. Fazem parte do grupo, dentre outros, os 

canais NBC, MSNBC, CNBC, USA Network, NBCSN, E!, The Weather Channel, 

estúdios Universal Pictures, Universal Parks & Resorts e os estúdio de animação 

DreamWorks. O terceiro maior grupo é The Walt Disney Company, composta pelas 

divisões, Walt Disney Studios, Disney Media Networks, Disney Consumer Products e 

Interactive Media, a rede de televisão ABC, ESPN, além de divisão de publicações, 

merchandising, música e teatro e quatorze parques temáticos em todo o mundo.  

 

 

Fonte: Institute of Media and Communications Policy (2017) 
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1.3 – Reality tv 

 

Morin chamou o cinema do ―novo olimpo do século XX‖, tendo, em seus heróis e 

semideuses, as novas referências da cultura de massa, que ―ao mesmo tempo em 

que investe os olimpianos de um papel mitológico, mergulha em suas vidas privadas 

a fim de extrair delas a substância humana que permite a identificação‖ (Morin, 

2002, pp 106s). A tevê seguiu na mesma direção, transformando o seu próprio 

elenco (atores e apresentadores), e também aqueles trazidos para o seu ambiente 

(mesmo que por um curto espaço de tempo), em novas celebridades. França (2009) 

e Rojek (2008), estudando os processos de celebrização midiática, apontam três 

status: a celebridade conferida, adquirida ou atribuída. A celebridade atribuída é o 

resultado de um trabalho de exposição constante e saturado.  

A televisão é um meio de comunicação naturalmente capaz de transformar um 

sujeito comum e anônimo em celebridade. Com o surgimento de novas mídias e, 

com elas, de novas possibilidades de interação e de produção de conteúdo, a tevê 

precisou rever os formatos de sua programação para se aproximar desse novo 

modelo ‗mais realístico‘ e manter seu público12. A tevê passou a criar esse tipo de 

celebridade sazonal por meio dos reality shows, que se revelaram um exemplo de 

formato ideal para fabricá-los. O gênero documenta situações da vida real, 

supostamente espontâneas, muitas vezes com elenco desconhecido (representando 

o espectador comum), priorizando os aspectos dramáticos dos conflitos pessoais.  

O formato não é recente. O primeiro exemplo, considerado precursor do gênero, 

surgiu nos Estados Unidos, nos anos 1970: An American Family, exibido de janeiro 

a março de 1973, pela PBS (Public Broadcasting Service), tinha formato de 

documentário, filmado no estilo cinéma vérité - estilo de filmagem observacional, que 

valoriza a gravação simples sobre a produção editorial complexa. Foi idealizado e 

produzido por Craig Gilbert, a partir da edição de mais de trezentas horas de 

imagens brutas. Por uma temporada de doze episódios, foram exibidos os 

momentos íntimos da família Loud, uma família de classe média alta de Santa 

Bárbara, Califórnia. 

                                                           
12

 A pesquisa ―Os novos influenciadores: quem brilha na tela dos jovens brasileiros‖ também revelou 
que 89% dos adolescentes declararam estar conectados enquanto assistem tevê e 85% não prestam 
atenção à tevê enquanto assistem. No horário nobre da tevê (das 19h às 23h), 80% do público, em 
geral, pratica alguma outra atividade simultaneamente e, entre os adolescentes o índice sobe para 
85%. Para 76% dos adolescentes o YouTube pode ser substituto para a tevê aberta e para 65%pode 
substituir a tevê paga. 
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Gilbert buscava respostas para lidar com as questões sociais que emergiam na 

sociedade norte-americana, no início dos anos 1970. Assistir a sitcoms13 de famílias 

perfeitas só aumentava a ansiedade dos espectadores, já que ninguém conseguia 

estar à altura dos padrões impossíveis, transmitidos todas as noites; os 

espectadores sabiam que o que estavam assistindo, mesmo quando tratavam de 

assuntos relevantes, não era real. Gilbert, então, encontrou uma família ―perfeita‖, 

que pareceria tranquilizadoramente confortável para os telespectadores, imitando as 

famílias de sitcoms sorridentes, encontradas nas redes comerciais.  

An American Family atrairia os espectadores, com sua aparente normalidade, 

para depois instruí-los, mostrando verdades maiores sobre a condição humana e os 

problemas na sociedade norte-americana. A crença de Gilbert, de que nenhuma 

família americana era perfeita, rapidamente se mostrou correta, e os espectadores 

assistiram Pat e Bill Loud se divorciando e o filho Lance se recusando a esconder a 

sua homossexualidade.  

 

 
An American Family 

 

Apesar de o programa ter cumprido a visão do produtor, o formato acabou sendo 

mal sucedido. Os Louds reclamaram que críticos classificaram a família como oca e 

problemática e Pat Loud acusou Gilbert de ser manipulativo e, até mesmo, encenar 

eventos - acusações que surpreenderam o produtor, uma vez que a família 

participou da revisão das imagens com ele antes de cada episódio ser finalizado.14 

                                                           
13

 Sitcom é abreviatura de situation comedy, comédia de situação numa tradução livre. É uma série 
de televisão com personagens comuns, com histórias de humor encenadas em ambientes comuns 
como família, grupo de amigos, local de trabalho. 
14

 Disponível em: https://www.washingtonpost.com/news/made-by-history/wp/2017/11/08/the-
surprising-origins-of-reality-tv/?noredirect=on&utm_term=.05fb71ff9bd2. Acesso em 02/04/18. 

https://www.washingtonpost.com/news/made-by-history/wp/2017/11/08/the-surprising-origins-of-reality-tv/?noredirect=on&utm_term=.05fb71ff9bd2
https://www.washingtonpost.com/news/made-by-history/wp/2017/11/08/the-surprising-origins-of-reality-tv/?noredirect=on&utm_term=.05fb71ff9bd2
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A explosão dos reality shows como fenômeno midiático e cultural se dá com o 

sucesso mundial dos programas Big Brother (2000), Survivor (2000) e American 

Idol (2002). Estes, e uma série de outros shows, tornaram-se franquias globais, 

gerando versões locais em dezenas de países, inclusive no Brasil, que exibiu o 

primeiro programa desse formato em 2001: o reality No Limite inaugurou aqui esse 

gênero televisivo, que se mostrou tão bem-sucedido que a franquia Big Brother 

exibiu sua décima oitava edição em 2018, e o The Voice, a sétima.  

 

O que caracteriza um programa ou quadro televisivo como reality TV não é 
propriamente o seu formato, mas a utilização de elementos de linguagem 
que enfatizam o referente e geram simulações que aproximam a ficção e a 
realidade. Essa é a essência da reality TV, o destaque dado ao referente, o 
que o coloca como a menina dos olhos da televisão. Enquanto outros 
modos de fazer TV admitem limites entre o mundo vivido e o mundo 
midiático, a reality TV procura eliminá-los. (ROCHA, 2009, p 3) 
 

 
Do lançamento de Survivor até 2015, a tevê norte-americana já havia estreado 

mais de trezentos programas no formato reality tv, nas mais variadas temáticas, 

como competições por prêmios em dinheiro, namoro, família, carreira e novos 

talentos.15 Além de Survivor, os programas que excederam uma década no ar 

foram American Idol (2002-2016, pela Fox / 2017-2018, pela ABC), Dancing with 

the Stars (desde 2005, pela Fox), The Amazing Race (desde 2001, pela CBS) e 

The Bachelor (desde 2002, pela ABC), o que demonstra que os temas da reality tv 

que mais atraíram o público norte-americano, nos últimos quase vinte anos, foram 

talentos, desafios extremos e relacionamentos.  

Apesar de haver muita informação disponível sobre índices de audiência dos 

reality shows, há pouca informação quando o assunto é o quanto lucram esses 

programas. Mas, pela longevidade do formato, demonstram ser um produto 

altamente rentável para as emissoras de tevê. De acordo com um levantamento feito 

pela revista Forbes, em 2004,16 American Idol foi o mais lucrativo daquele ano, 

mais de US$ 260 milhões de dólares, seguido por Survivor, com US$ 73 milhões e, 

em quarto lugar no ranking, The Bachelor, com US$ 38 milhões. Em 2008, 

American Idol lucrou US$ 903 milhões somente com publicidade, segundo o artigo 

                                                           
15

 Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/graphics/entertainment/reality-tv-shows/>. 
Acesso em 04/04/2018. 
16

 Disponível em:< https://www.forbes.com/2004/09/07/cx_pp_0907realitytv.html#4ea5813116aa>. 
Acesso em 04/04/2018. 

https://www.washingtonpost.com/graphics/entertainment/reality-tv-shows/
https://www.forbes.com/2004/09/07/cx_pp_0907realitytv.html#4ea5813116aa
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―Despite Lower Ratings, Cash Flow Rises for Idol”, de Edward Wyatt (2009), 

publicado no The New York Times. 

Além da alta lucratividade e audiência, os reality shows ainda estão em vantagem 

quando comparados aos programas roteirizados por outro importante aspecto: o 

custo de produção. Um episódio de um reality show de 30 minutos custa entre US$ 

100 e US$ 500 mil dólares,17 enquanto um episódio de uma série roteirizada pode 

ultrapassar os US$ 10 milhões de dólares. A série Game of Thrones, produzida e 

exibida pela HBO, prevê um custo de US$ 15 milhões de dólares nos episódios 

finais, e a série Stranger Things, produção para a Netflix, teve um custo de US$ 6 

milhões por episódio, na primeira temporada, e de US$ 8 milhões na segunda.18 

Outro fator muito relevante, no que se refere aos custos de produção, é o cachê 

pago aos atores das séries. Em 2011, o ator Charlie Sheen foi o mais bem pago das 

séries de tevê, por seu papel em Two and a half man, recebendo US$ 1,8 milhões 

de dólares por episódio, na temporada final.19 No caso de Games of Thrones, os 

cinco atores principais recebem US$ 500 mil dólares por episódio,20 o equivalente ao 

custo máximo de um episódio de reality show.  

Um participante finalista de reality shows de competição na tevê aberta recebe de 

US$ 50 mil a US$ 1 milhão de dólares pela temporada, e participantes não finalistas, 

de US$ 15 a US$ 35 mil dólares. Celebridades que emergiram por motivos diversos, 

como a família Kardashian, protagonistas do programa Keeping up with the 

Kardashians, recebem até US$ 10 milhões de dólares por temporada. 

Keeping up with the Kardashians, que completou dez anos em exibição pelo 

canal E!, em 2017, e transformou a família nas estrelas mais bem pagas do formato 

reality tv, pode ser considerado um dos mais bem sucedidos, quando o tema é a 

vida pessoal de celebridades ou subcelebridades. Após o vazamento de um vídeo 

íntimo de Kim Kardashian, segunda filha de Kris Jenner e Robert Kardashian, surgiu 

a ideia do reality centrado na vida de Kris e seus seis filhos. Kim Kardashian, filha 

mais famosa do clã até hoje, não era anônima, era considerada uma subcelebridade 

                                                           
17

 Disponível em:< http://www.eonline.com/news/70141/which-costs-more-reality-tv-or-scripted-
series>. Acesso em 05/04/2018 
18

 Disponível em:< http://variety.com/2017/tv/news/tv-series-budgets-costs-rising-peak-tv-
1202570158/> Acesso em 05/04/2018 
19

 Disponível em:< http://www.eonline.com/news/838223/highest-paid-tv-casts-of-all-time-by-the-
numbers> Acesso em 12/04/2018 
20

 Disponível em:< http://time.com/money/4912462/heres-how-much-money-the-game-of-thrones-
actors-really-make/> Acesso em 12/04/2018 

http://www.eonline.com/news/70141/which-costs-more-reality-tv-or-scripted-series
http://www.eonline.com/news/70141/which-costs-more-reality-tv-or-scripted-series
http://variety.com/2017/tv/news/tv-series-budgets-costs-rising-peak-tv-1202570158/
http://variety.com/2017/tv/news/tv-series-budgets-costs-rising-peak-tv-1202570158/
http://www.eonline.com/news/838223/highest-paid-tv-casts-of-all-time-by-the-numbers
http://www.eonline.com/news/838223/highest-paid-tv-casts-of-all-time-by-the-numbers
http://time.com/money/4912462/heres-how-much-money-the-game-of-thrones-actors-really-make/
http://time.com/money/4912462/heres-how-much-money-the-game-of-thrones-actors-really-make/
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e foi organizadora de closet de Paris Hilton, herdeira da rede de hotéis Hilton, e de 

outros atores famosos, no início dos anos 2000.21 Na biografia não autorizada da 

família, Kardashian Dynasty: The Controversial Rise of America's Royal Family, 

o autor, Ian Halperin, afirma que Kim vazou o vídeo propositalmente, e que Kris 

Jenner teria negociado a publicação do vídeo.22 

Em 2011, a jornalista Barbara Walters entrevistou Kris Jenner e as filhas Kim, 

Khourtney e Klhoe. Walters foi contundente durante a entrevista, e disse que as 

Kardashians eram famosas por serem famosas e que elas não tinham nenhum 

talento, "vocês não atuam, vocês não cantam, vocês não dançam. Vocês não têm 

nenhum – me perdoem – nenhum talento" (tradução livre).23 Kim respondeu: "Eu 

acho que é mais um desafio para você ir a um reality show e levar as pessoas a se 

apaixonarem por você por ser você, então definitivamente há muito mais pressão, eu 

acho, para sermos famosos por sermos nós mesmos.‖ (tradução livre)24 

Diferente de An American Family, Keeping up with the Kardashians é 

constantemente alvo de matérias que acusam o programa de ser roteirizado.25 

Talvez a proposta de Craig Gilbert, ao mostrar a realidade de uma família norte- 

americana, tão inovadora para a tevê em seu tempo, não se encaixe mais no 

formato reality tv - ironicamente, formato do qual Gilbert é o precursor.  

 

1.4 Reality shows musicais 

 

O precursor dos reality shows musicais foi o programa britânico Pop Idol, que deu 

origem ao American Idol. Criado em 2001 pelo produtor de tevê Simon Fuller e 

desenvolvido pela FreemantleMedia, teve duas temporadas: a primeira, em 2001-

2002, e a segunda, em 2003. Em 2001, Fuller, o produtor de tevê Simon Jones e 

Simon Cowel, um dos jurados do programa, ofereceram o formato para o canal de 

tevê Fox, mas houve pouco interesse. Elizabeth Murdoch, filha do dono do canal e 

                                                           
21

 Disponível em:< http://br.eonline.com/enews/kim-kardashian-fala-sobre-video-porn-ocirc-e-
khloeafirma-i-minha-familia-n-atilde-o-tem-nenhum-talento-i/> Acesso em 23/04/2018 
22

 Disponível em:< http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2016/03/10001200-kim-kardashian-vazou-
proprio-video-intimo-diz-nova-biografia.shtml> Acesso em 23/04/2018 
23

 "You don't really act; you don't sing; you don't dance. You don't have any -- forgive me -- any talent" 
24

 ―I think it's more of a challenge for you to go on a reality show and get people to fall in love with you 
for being you, so there is definitely a lot more pressure, I think for being famous for being ourselves." 
25

 Disponível em:< https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/keeping-up-kardashians-fake-20-
3251722> e https://www.lifeandstylemag.com/posts/keeping-up-with-the-kardashians-scripted-134518 
Acesso em 25/04/2018 

http://br.eonline.com/enews/kim-kardashian-fala-sobre-video-porn-ocirc-e-khloeafirma-i-minha-familia-n-atilde-o-tem-nenhum-talento-i/
http://br.eonline.com/enews/kim-kardashian-fala-sobre-video-porn-ocirc-e-khloeafirma-i-minha-familia-n-atilde-o-tem-nenhum-talento-i/
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2016/03/10001200-kim-kardashian-vazou-proprio-video-intimo-diz-nova-biografia.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2016/03/10001200-kim-kardashian-vazou-proprio-video-intimo-diz-nova-biografia.shtml
https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/keeping-up-kardashians-fake-20-3251722
https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/keeping-up-kardashians-fake-20-3251722
https://www.lifeandstylemag.com/posts/keeping-up-with-the-kardashians-scripted-134518
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uma grande fã do programa inglês, convenceu o pai a comprar os direitos, o show 

foi renomeado American Idol, e estreou em junho de 2002. A franquia Idols foi 

exibida em mais de quarenta países, dentre eles o Brasil.  

Os reality shows musicais são marcados pela expansão da sua possibilidade de 

interatividade. Quando American Idol foi lançado nos Estados Unidos, em 2002, a 

participação interativa do público só era possível por meio de ligações telefônicas; os 

votos por mensagens de texto só se tornaram uma segunda opção na segunda 

temporada, em 2003, quando a empresa de telefonia AT&T Wireless se juntou aos 

patrocinadores do programa. Em sua décima temporada, as votações já podiam ser 

feitas por telefone, mensagem de texto, pelo site do programa.26 A partir da 12ª 

temporada, as votações também podiam ser feitas pelo American Idol App, 

aplicativo do programa lançado em janeiro de 2013.27 

 

 
Randy Jackson, Paula Abdul e Simon Cowel, 

jurados da 1a temporada de American Idol, em 2002 

 

 
Lionel Ritchie, Katy Perry e Luke Bryan, jurados  
da 16ª temporada de American Idol, em 2018 

                                                           
26

 Disponível em: https://abcnews.go.com/Entertainment/american-idol-begins-online-
voting/story?id=13038140 Acesso em 01/07/2018 
27

 Disponível em: <https://tvbythenumbers.zap2it.com/network-press-releases/american-idol-app-
officially-launches-for-ios-and-android-devices/167333/> Acesso em 01/07/2018. 

https://abcnews.go.com/Entertainment/american-idol-begins-online-voting/story?id=13038140
https://abcnews.go.com/Entertainment/american-idol-begins-online-voting/story?id=13038140
https://tvbythenumbers.zap2it.com/network-press-releases/american-idol-app-officially-launches-for-ios-and-android-devices/167333/
https://tvbythenumbers.zap2it.com/network-press-releases/american-idol-app-officially-launches-for-ios-and-android-devices/167333/
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Para Jenkins (2008), este formato de programa foi a salvação da tevê aberta na 

disputa de audiência com a tevê a cabo. A convergência midiática realizada pelos 

reality shows, ao envolver outros modos de comunicação, não diminuiu ou dispersou 

o interesse da audiência, muito pelo contrário; possibilitou, por meio da 

interatividade, que o público não somente participasse do programa votando nos 

candidatos que permaneceriam até o episódio seguinte, como fazendo dessa atitude 

um elo que mantinha a expectativa para saber quais candidatos ficariam até os 

últimos episódios e, finalmente, quem seria o vencedor. 

Para manter o público fiel aos reality shows musicais, a interatividade foi um fator 

de muita importância, mas não o único. Soma-se a ela a ―celebrização‖ de pessoas 

anônimas, que passam a ser conhecidas no momento em que integram o elenco 

dessas produções. A possibilidade de fama e sucesso, que transforma pessoas 

comuns em celebridades, é também um forte elo de ligação com o público, por criar 

uma relação de projeção e identificação.  

É a própria maneira de estruturar o programa que produz essa relação ao 

destacar, desde os primeiros episódios, o lado ―humano‖ dos candidatos, dando 

ênfase às situações dramáticas ou dificuldades vivenciadas por eles. Desde a fase 

de audições, quando se apresentam pela primeira vez aos jurados, vídeos sobre a 

vida pessoal dos candidatos são exibidos antes deles se apresentarem, facilitando e 

reforçando a projeção e a identificação que sustentarão o interesse a ser traduzido 

em audiência.  

As empresas de mídia ―estão aprendendo a acelerar o fluxo de conteúdo de mídia 

pelos canais de distribuição para aumentar as oportunidades de lucros, ampliar 

mercados e consolidar seus compromissos com o público‖ (JENKINS, 2008, p. 46). 

Na relação entre os conglomerados de entretenimento e o público, os 

conglomerados exercem muito maior poder. Com possibilidade de lucro na casa das 

centenas de milhões de dólares, há muito em jogo nos reality shows musicais para 

que seus produtores se deixem guiar puramente por gosto ou influência do público.  

Dos programas de talentos, o mais bem sucedido em termos de audiência,28 

ainda é American Idol, com 15 temporadas entre 2002 e 2016, pela Fox, 

reestreando pela ABC, após uma breve pausa, em 2017, e com a segunda 

temporada, na nova emissora, em 2018. É produzido pela FremantleMedia North 

                                                           
28

 Disponível em: https://www.tvguide.com/news/2010-11-ratings-1033838/ Acesso em 01/07/2018. 

https://www.tvguide.com/news/2010-11-ratings-1033838/


 

26 
 

America e 19 Entertainment. O programa, em seu formato inicial, era dividido em 

quatro fases: audições, Hollywood week, semi-final e final, e contava com três 

jurados. Até a fase semi-final, a escolha dos candidatos que iriam avançar na 

competição era feita pelos jurados e, a partir desta fase, a escolha passava a ser da 

audiência.  

No decorrer das temporadas, algumas alterações foram feitas, como a inclusão 

do Las Vegas round, na décima temporada, e o Sudden Death round, na décima 

segunda. Nas três primeiras temporadas, os candidatos tinham que ter entre 16 e 24 

anos, mas a idade máxima aumentou para 28 anos, na quarta temporada, e a idade 

mínima foi reduzida para 15 anos, na décima temporada. Em 2011, foi o programa 

de horário nobre mais assistido do país pelo oitavo ano consecutivo.29 A vencedora 

da primeira temporada, Kelly Clarkson, lançou a música A Moment Like This, 

imediatamente após a temporada terminar, e o single30 fez o maior salto para o 

primeiro lugar no ranking na história da Billboard’s Hot 100, vendendo 236.000 

cópias nos Estados Unidos durante sua primeira semana.31 

Outros reality shows musicais foram criados, a partir do sucesso de American 

Idol. Simon Cowell,32 ex-jurado do programa, lançou, em 2004, The X Factor UK, 

ainda em exibição, e aguardando a 15ª temporada, em 2018. Em 2011, Simon 

lançou The X Factor US, que ficou no ar por apenas três temporadas, deixando de 

ser exibido em 2013. Bem semelhante à American Idol, The X Factor procura novos 

talentos da música e, em sua primeira fase, realiza as audições, geralmente com 

grande número de inscritos. A sexta temporada do programa atingiu um recorde de 

candidatos, cerca de duzentas mil pessoas se inscreveram para a fase das 

audições,33 um aumento de 200% em relação ao número de inscritos na primeira 

temporada.  

A proposta de Cowell, ao lançar The X Factor, era criar um tipo diferente de 

competição, com novas características, como a divisão dos candidatos em 

                                                           
29 

Disponível em: < https://www.tvguide.com/news/2010-11-ratings-1033838/> Acesso em 03/07/2018.
 

30 
Um single é um lançamento de um disco com apenas uma ou duas músicas. A primeira música 

(geralmente a que recebe mais promoção) é chamada de lado A, enquanto qualquer outra música no 
single é chamada de lado B

 

31
 Disponível em: < https://www.billboard.com/articles/news/74080/idol-clarksons-single-sets-billboard-

record> Acesso em 03/07/2018 
32 

Simon Cowell é um produtor musical britânico que foi jurado dos programas Pop Idol e American 
Idol, é criador dos programas The X Factor, Britain’s Got Talent e America’s Got Talent e fundador da 
empresa de entretenimento Syco em parceria com a Sony Music.

 

33
 Disponível em: < http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1207888/The-X-Factor-Wailing-

Lithuanians-Cheryl-Cole-lookalike-heartthrob-twins-appear-show.html> Acesso em 03/07/2018 

https://www.tvguide.com/news/2010-11-ratings-1033838/
https://www.billboard.com/articles/news/74080/idol-clarksons-single-sets-billboard-record
https://www.billboard.com/articles/news/74080/idol-clarksons-single-sets-billboard-record
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1207888/The-X-Factor-Wailing-Lithuanians-Cheryl-Cole-lookalike-heartthrob-twins-appear-show.html
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1207888/The-X-Factor-Wailing-Lithuanians-Cheryl-Cole-lookalike-heartthrob-twins-appear-show.html


 

27 
 

categorias (de 16 a 24 anos, acima de 25 anos e grupos) e a competição entre os 

jurados, responsáveis cada um por uma categoria. O programa tem cinco fases: as 

audições com produtores, audições com os jurados, bootcamp, casa dos jurados e 

apresentações ao vivo, quando ocorre a final. Na versão britânica, a primeira 

temporada contou com três jurados, Simon Cowell, Sharon Osbourne34 e Louis 

Walsh.35 Nas temporadas seguintes, houve a inclusão de mais um jurado e também 

de um jurado convidado, a partir da terceira temporada. É produzido pela Thames e 

Syco Entertainment. 

 

 
Da esq. para dir.: Louis Walsh, Sharon Osbourne, Nicole  
Scherzinger e Simon Cowell, jurados da nona temporada 

 

Cowel também foi o criador de America’s Got Talent e Britain’s Got Talent 

Lançados em 2006 e 2007, respectivamente, são parte da franquia global Got 

Talent, um show de talentos para candidatos de qualquer idade, que possuam 

algum tipo de talento, também produzido pela Thames e Syco Entertainment e 

distribuído pela FremantleMedia.36  

O programa tem quatro fases: as audições, judges' decisions, semi-finais e final e, 

assim como American Idol, contou com três jurados nas primeiras temporadas e 

depois incluiu um quarto jurado. Também conta com um jurado convidado, em 

algumas temporadas. Na versão britânica, atualmente o júri é composto por Heidi 

Klum, Mel B, Howie Mandel e Simon Cowell, também presente na versão norte-

                                                           
34

 Sharon Osbourne é empresária e produtora britânica do ramo musical e esposa do cantor de heavy 
metal Ozzy Osbourne. 
35

 Louis Walsh é um empresário musical irlandês 
36

 Thames é uma empresa de produção de televisão britânica e divisão da FreemantleMedia criada 
em 2012. Syco Entertainment é uma empresa britânica de entretenimento criada pelo magnata do 
entretenimento britânico Simon Cowell, e atualmente de propriedade da Sony. FremantleMedia é uma 
produtora e distribuidora de conteúdo televisivo internacional, subsidiária britânica do Grupo RTL, 
fundada em 2001. 
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americana, juntamente com Amanda Holden, Alesha Dixon e David Williams. Com 

uma diferença de um ano entre as estreias das versões, a norte-americana está na 

décima terceira temporada e a britânica, na décima segunda, mas com os índices de 

audiência que a franquia atinge, as versões devem continuar em 2019. 

 

1.5 The Voice 

 

      A franquia The Voice é uma adaptação do programa The Voice of Holland, 

criado pela Endemol,37 e teve sua estreia nos Estados Unidos, em 2011, alcançando 

46 países, com estreia no Brasil em 2014. É uma competição entre cantores que 

disputam o prêmio de US$ 100.000 a cada temporada, e um contrato de gravação 

com a Republic Records, gravadora do Universal Music Group. Além de talento para 

cantar, a aparência, carisma e performance também são considerados na escolha 

do candidato. Uma vez selecionado, ele deve desenvolver essas características 

iniciais nas fases seguintes, aprimorando voz, figurino e coreografias para ser 

avaliado pelo público e jurados.  

The Voice foi lançado em 26 de abril de 2011 como um programa de temporada 

da primavera, mas diante do sucesso, a NBC lançou a segunda temporada em 

fevereiro de 2012. O programa agora está em sua 13ª temporada, que estreou em 

25 de setembro de 2017. 

 
Logo do The Voice 

 

Desde sua primeira temporada nos Estados Unidos, já sofreu algumas alterações 

em suas fases, como a introdução, na 3ª temporada, da fase Knockout, quando os 

                                                           
37 Endemol é uma produtora holandesa de televisão, criadora de diversos reality shows. Possui 

subsidiárias e joint ventures em mais de 23 países, incluindo Brasil, Argentina, Portugal, Reino Unido, 
Estados Unidos, França, México, Espanha, Itália, Alemanha, Polônia, Índia, África do Sul e Austrália. 
Em 2015, a empresa se juntou com a Shine International e a Core Media, se tornando a Endemol 
Shine Group, aliando vários formatos, como Big Brother e MasterChef a uma só companhia. 
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candidatos cantam em duplas, num palco em formato de ringue. Em todas as 

temporadas, o programa conta com quatro cantores de sucesso no país como 

jurados e ―treinadores‖, orientando as performances e selecionando os artistas 

durante o resto da temporada.  

As fases do programa são: as blind auditions, quando os candidatos cantam, com 

os jurados de costas para o palco,e caso a performance agrade, os jurados viram 

suas cadeiras e convidam o participante a fazer parte de seus ―times‖; a seguir, as 

battle rounds, fase em que dois candidatos de um mesmo time competem entre si e, 

depois, a fase knockout, já citada. Os candidatos que irão se enfrentar nos duetos 

são escolhidos pelos coaches, que formam as duplas e dão algumas orientações 

sobre o que esperam da apresentação. Os live shows são as fases seguintes e 

duram, em média, cinco semanas. Os candidatos selecionados após estas fases 

seguem para a semifinal e final, quando restam apenas 4 candidatos. 

 

 
Fase blind auditions 

 

 
Momento em que os treinadores viram suas cadeiras  

na fase blind auditions 
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Fase battle rounds 

 

 
Fase knockout 

 

 

Os jurados / treinadores, formam seus ―times‖ de cantores e também passam a 

concorrer entre si para serem, junto aos seus candidatos, os eventuais vencedores 

do programa. A atuação dos jurados como treinadores tem por objetivo lapidar os 

talentos ―brutos‖ selecionados nas audições. Escolhem as músicas para as 

apresentações, participam de ensaios, aconselham como se deve cantar e se 

apresentar no palco. Os candidatos, por sua vez, devem acatar as orientações e 

considerar como única a oportunidade de receber esse treinamento.  

Nas duas primeiras temporadas, público e jurados participavam da decisão dos 

shows ao vivo até a final, que necessariamente deveria ser disputada por quatro 

candidatos, um de cada time, regra que foi alterada mais adiante e retornou, 

parcialmente, na sétima temporada, quando a final voltou a ter quatro candidatos, 

mas sem a obrigatoriedade de todos os times estarem representados. A partir da 
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terceira temporada, a escolha dos candidatos da fase ao vivo à final ficou 

inteiramente com os telespectadores. 

O programa teve como seus primeiros coaches os cantores Adam Levine, 

vocalista da banda Maroon 5, CeeLo Green, vocalista do grupo Gnarls Barkley. 

Christina Aguilera e Blake Shelton. Nas temporadas seguintes, alguns cantores 

foram sendo substituídos, com exceção de Adam Levine e Blake Shelton, que 

participaram de todas as temporadas até o momento, sempre mantendo a 

formatação de três jurados homens e uma mulher. 

 

 
CeeLo Green, Adam Levine, Blake Shelton e Christina  

Aguilera, treinadores da 1ª temporada de The Voice, 2011 
 
 

Em sua décima primeira temporada, exibida de março a junho de 2016, o The 

Voice teve sua maior mudança, até então, com a participação como juradas das 

cantoras Alicia Keys e Miley Cyrus, primeira vez que o programa teve duas mulheres 

em uma mesma temporada. 

 

 
Adam Levine, Miley Cyrus, Alicia Keys e Blake Shelton,  

treinadores da 13ª temporada de The Voice, 2016 
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A participação do público pode ser feita por meio de várias mídias. Ele vota em 

seus artistas favoritos comprando, por meio da iTunes Store, as versões de estúdio 

das músicas apresentadas no programa semanalmente. Além da compra de 

músicas, também é possível votar por chamadas telefônicas gratuitas (disponíveis 

até a oitava temporada), mensagens de texto, aplicativo do programa e votações on 

line via NBC.com e Facebook. (Cada voto por meio da iTunes Store, da quinta 

temporada em diante, ganha um bônus e é multiplicado por cinco. A contagem de 

final de votos inclui um ―Cumulativo de votos iTunes‖ de todas as músicas vendidas. 

 
 
Principais Reality Shows Musicais 
 

Programa Tempor. Estréia Fases Prêmio Criação Produção 

American 
Idol 

17 2002 4 
US$100 mil + 

contrato Republic 
Records 

Simon 
Fuller 

FremantleMedia 
North America e 
19 Entertainment 

The X Factor 
UK 

15 2004 5 
Contrato gravação 
Syco Records de 
£150 a £400 mil 

Simon 
Cowell 

Thames* e 
Syco 

Entertainment. 

The X Factor 
US 

3 2011 5 
Contrato de US$ 1 
milhão Sony Music 

Simon 
Cowell 

Thames* e 
Syco Entertainment 

America‘s 
Got Talent 

13 2006 4 
US$1 milhão + show 

em Las Vegas 
Simon 
Cowell 

Thames* e 
Syco Entertainment 

Britain‘s Got 
Talent 

12 2007 4 

£100 mil + 
apresentação no 

Royal Variety 
Performance 

Simon 
Cowell 

Thames* e 
Syco Entertainment 

The Voice 
US 

14 2011 5 
US$100 mil + 

contrato Republic 
Records 

John de 
Mol 

Mark Burnett 
Productions 

*Thames é uma divisão da FreemantleMedia 

 

1.6 The Voice e os corposmidia 

 

The Voice representa o formato reality show musical que é pensado, produzido e 

comercializado sob o comando de conglomerados midiáticos e atende seus vários 

interesses. Representa também a sobreposição das disciplinas, do biopoder e do 

controle na relação com os candidatos que participam do programa, e na relação 

com seu público.38 

                                                           
38

 As regras e etapas do programa são as disciplinas, a transformação dos candidatos em termos de 
figurino, estilo musical e performance. Representam as biopolíticas e o controle se mostra nos testes 
de personalidade, treinamentos para entrevistas e redes sociais, e também na interatividade do 
programa com o público. 
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Em uma matéria intitulada “What it's really like to be on The Voice”, publicada em 

novembro de 2016,39 a revista americana Cosmopolitan entrevistou cinco ex-

candidatos do programa The Voice USA, de diferentes temporadas, revelando parte 

dos bastidores do programa. Uma característica que distingue o The Voice de 

outros do mesmo formato é que os candidatos são recrutados por produtores do 

programa em um processo de audição, que não é acompanhado nem pelo público 

nem pelos jurados, uma espécie de pré-audição. Passam também por testes de 

personalidade. 

De acordo com Kat (sexta temporada), cinco meses se passaram entre seu 
primeiro teste e seu primeiro dia de ―Blinds‖. No mês anterior às filmagens, 
os participantes são treinados para cada situação possível: desmaiar, ficar 
enjoado no palco, reagir aos quantos treinadores aparecessem. Kat diz que 
os participantes também receberam lições de voz de professores 
contratados pelo programa. "Também tivemos mídia social e treinamento 
para entrevistas com profissionais que foram trazidos pelo The Voice para 
nos ensinar habilidades para viver nossas vidas em voz alta nas 
plataformas de mídia social, rádio, impressa e tapete vermelho", diz ela. 
(TRUONG, 2017, tradução livre)

40
  

 

Na matéria, Dia Frampton, candidata da 1ª temporada, conta que a única 

instrução que recebeu, no período de pré-audição, foi sobre onde se posicionar no 

palco e por onde sair dele. Kat Perkins, candidata que participou da sexta 

temporada, revela que, no período de alguns meses que antecedeu a gravação do 

primeiro episódio da temporada, todos receberam aulas de canto com professores 

contratados, treinamento para mídias sociais e entrevistas,  e treinamento para 

todas as situações possíveis como desmaiar, passar mal no palco ou reagir às 

rejeições.  

Pode-se perceber a adaptação do formato às necessidades midiáticas que foram 

se apresentando. À medida em que o programa aumentou sua audiência e 

popularidade, a exposição dos candidatos também aumentou. E torna-se imperativo 

evitar qualquer problema com possíveis atitudes inesperadas suas, pois, de repente, 

se veem diante de um novo mundo e ficam expostos ao mundo todo.  

                                                           
39

 Disponível em:< https://www.cosmopolitan.com/entertainment/tv/a8102022/the-voice-secrets-
behind-the-scenes/> Acesso em 15/11/2017 
40

 According to Kat (season six), five months passed between her first audition call and her first day of 
the ―Blinds.‖ In the month before filming, contestants are trained for every possible situation: fainting, 
getting sick on stage, reacting to however many coaches would turn around. Kat says contestants also 
received voice lessons from teachers hired by the show. "We also had social media and interview 
training by professionals that were brought in by The Voice to teach us skills for living our lives 'out 
loud' on social media, radio, print, and red carpet platforms," she says. 

https://www.cosmopolitan.com/entertainment/tv/a8102022/the-voice-secrets-behind-the-scenes/
https://www.cosmopolitan.com/entertainment/tv/a8102022/the-voice-secrets-behind-the-scenes/
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Os corpos dos candidatos que estão nos reality shows musicais, como sucede 

com todos os outros corpos existentes no mundo, se relacionam com os ambientes 

nos quais transitam. E passam a ser mídia daquilo com o que entram em contato, 

como nos explica o conceito de corpomídia: 

 
A proposta de que todo corpo é corpomídia de si mesmo, isto é, um 
corpomídia do estado momentâneo da coleção de informações que o 
constitui, mexe também com o entendimento habitual de mídia. Aqui, mídia 
não é tratada como sendo um meio de transmissão. Na mídia que o 
corpomídia emprega, a informação fica no corpo, se torna corpo. (...) A 
mídia do corpomídia, então, identifica um estado do corpo. O corpo é mídia 
desse seu estado, por isso é sempre mídia de si mesmo, de cada momento 
dos seus estados. Porque um corpo sempre mostra a si mesmo, o que 
equivale dizer que ele sempre se apresenta com a coleção de informações 
que o constituem naquele exato momento. (KATZ, 2006b). 
 

 
No caso dos candidatos ao The Voice USA, eles passam a ser mídia do 

treinamento que recebem antes e durante a sua participação, e de todas as 

informações e ‗modelagens‘ que precisam absorver. Estas informações adentram e 

se misturam com as informações que compõem a coleção que forma cada um deles, 

que se transforma, então, na mídia dessa nova coleção de informações que passou 

a existir e que, por sua vez, também não estancará, pois continuará a se transformar 

a cada instante em que continua a encontrar com outras informações. Cada um 

daqueles corpos, bem como todo e qualquer outro, continuará a entrar em contato 

com as informações que circulam no mundo, transformando-se, transformando-as e 

também transformando o mundo, em um fluxo permanente de co-implcações. 

 
As informações do meio se instalam no corpo; o corpo, alterado por elas, 
continua a se relacionar com o meio, mas agora de outra maneira, o que 
leva a propor novas formas de troca. Meio e corpo se ajustam 
permanentemente num fluxo inestancável de transformações e mudanças 
(KATZ; GREINER, 2001, p 71) 
 
 

Este tipo de entendimento de corpo, formulado na Teoria Corpomídia, que Katz e 

Greiner desenvolvem, há cerca de 20 anos41, ajuda a compreender o que se passa 

com os sujeitos que, voluntariamente, se expõem no ambiente do The Voice. Ex-

candidatos, por exemplo, contam da impossibilidade de manter qualquer outra 

atividade concomitante à participação no programa, pois os ensaios dependem das 

                                                           
41

 Helena Katz e Christine Greiner são professoras no Programa em Comunicação e Semiótica e no 
Curso Comunicação das Artes do Corpo, da PUC-SP, onde desenvolvem a Teoria Corpomídia, na 
qual propõem um outro entendimento para o corpo no campo da comunicação.  
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agendas e horários dos técnicos/artistas e podem acontecer, inclusive, de 

madrugada. Os candidatos pouco opinam sobre as músicas que vão cantar e têm 

suas vidas pessoais afetadas pelos vários compromissos e atividades do programa, 

a súbita e massiva exposição midiática que lhes acontece e a distância da família e 

amigos, uma vez que as gravações são nos estúdios da Sony Pictures, na 

Califórnia, e os candidatos vêm de todas as partes do país.  

Ao serem eliminados, passam por uma ―avaliação psicológica‖ e, em seguida, já 

retornam para suas casas; na maioria das vezes, no mesmo dia da eliminação. Os 

candidatos assinam um contrato de 32 páginas, considerado pelo New York Daily 

News como desumano, em matéria publicada em 2014. Algumas das cláusulas 

destacadas pelo jornal foram: o programa pode alterar as regras a qualquer 

momento; eliminar os concorrentes a qualquer momento, mesmo que eles estejam 

ganhando na votação do público; ignorar o sistema de votação do programa, que 

inclui números de vendas de músicas dos concorrentes no iTunes, em caso de 

problemas; forçar os concorrentes a se submeterem a testes médicos ou 

psicológicos e, em determinadas circunstâncias, divulgar os resultados na TV. Caso 

os candidatos revelem esses e outros detalhes do contrato, podem ser processados 

de US$ 100 mil a US$ 1 milhão de dólares.42  

 Apesar da participação em ensaios e alguns outros momentos do programa, e na 

entrevista com os ex-candidatos, a matéria da Cosmopolitan revela que o contato 

com seus técnicos acontecia, basicamente, por e-mail ou mensagens de texto. 

 
Dia (primeira temporada) diz que seu treinador, Blake Shelton, respondia 
suas mensagens ―sempre que eu estava preocupada ou desconfortável com 
alguma coisa‖. Jessie (segunda temporada) também teve seu número: ―Foi 
uma época diferente.‖ Para Kat (sexta temporada), Adam Levine estava 
disponível por um e-mail específico da Voice e um número de telefone, que 
levava ao seu assistente. (TRUONG, 2017, tradução livre)

43
 

 
 

Os candidatos do The Voice são corpos sujeitados às regras do programa, e às 

transformações pelas quais devem passar para atingir a vitória. Este processo de 

transformação, de um talento ―bruto‖ para um talento ―lapidado‖, percorre todas as 

                                                           
42

 Disponível em:< http://www.nydailynews.com/entertainment/tv-movies/voice-harsh-contract-deny-
contestants-including-voice-article-1.1721131> Acesso em 26/04/2018 
43 ―Dia (season one) says her coach Blake Shelton always texted her back ―whenever I was worried or 

uneasy about something.‖ Jessie (season two) also had his number: ―It was a different time.‖ For Kat 
(season six), Adam Levine was available by a Voice specific email and a phone number that led to his 
assistant.‖ 

http://www.nydailynews.com/entertainment/tv-movies/voice-harsh-contract-deny-contestants-including-voice-article-1.1721131
http://www.nydailynews.com/entertainment/tv-movies/voice-harsh-contract-deny-contestants-including-voice-article-1.1721131
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fases de cada temporada e fica mais nítido à medida que o número de candidatos se 

reduz. As orientações dos técnicos, a votação do público, as críticas feitas pelos 

jurados após cada apresentação, cada uma destas informações vai moldando os 

corpos para transformá-los em um produto completo, que agrade ao público e ao 

mercado. As informações recebidas nesse ambiente passam a compor os fluxos de 

troca inestancáveis da coleção de informações que distingue cada um dos corpos 

dos candidatos, e então, transformadas nestes processos de troca, essas novas 

informações vão se materializando naqueles corpos. Ou seja, os corpos passam a 

ser corposmídia dessa nova coleção, que passou a reunir tudo o que cada um deles 

encontrou no formato do programa, com as adaptações possíveis entre cada um, 

com as suas características, e as exigências que o ambiente faz. 

 

1.7 Fabricando corposmidia 

 

Se os jogos de televisão mais idiotas têm tanto sucesso é porque 
exprimem adequadamente a situação de empresa. 

Gilles Deleuze (2013, p 225) 

 

As técnicas de poder centradas nos corpos dos indivíduos, que surgem a partir do 

século XVII, são chamadas por Foucault (2013) de disciplinas. As disciplinas são um 

dispositivo de poder, são ―métodos que permitem o controle minucioso das 

operações do corpo, que asseguram a sujeição constante de suas forças e que lhes 

impõem uma relação de docilidade‖ (2013, p 118). É o nascimento do que Foucault 

chama de anatomia política, ou uma mecânica do poder que define a dominação do 

corpo não para que ele faça o que deseja, mas para funcionar como deve, com 

técnicas, rapidez e eficácia: ―o corpo humano entra num maquinismo de poder que o 

explora, desarticula e recompõe.‖ (2013, p 119). 

No desenvolvimento da sociedade moderna e do capitalismo, houve uma 

transformação nos mecanismos de poder. O poder do soberano (deixar viver e fazer 

morrer) é substituído por outro poder, que passa a fazer o inverso (faz viver e deixa 

morrer), ou seja, este outro modo de exercer o poder, o biopoder, se encarrega da 

vida e seus processos, controlando a própria espécie. As questões biológicas 

relacionadas ao corpo ganham prioridade, estabelecendo o controle biopolítico. Para 
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isso, não basta apenas descrever e quantificar, mas é preciso também combinar e 

comparar; é a espécie humana fazendo parte das estratégias políticas do Estado.  

O biopoder, conceito pelo qual Foucault entenderá as práticas surgidas no 

ocidente moderno, está voltado à gestão e regulação dos processos vitais humanos: 

é o poder sobre a vida, o modo de administrar populações, é ―o conjunto dos 

mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui suas 

características biológicas fundamentais, vai poder entrar numa política, numa 

estratégia política, numa estratégia geral do poder‖ (FOUCAULT, 2008a, p 3)  

O homem aprende, pouco a pouco, o que é ser de uma espécie viva em um 

mundo vivo, e também aos poucos, vai descobrindo as formas de controle da sua 

vida e da vida do ambiente. Elas atuarão sobre a possibilidade de se ter um corpo, 

sobre as condições da sua existência, sua probabilidade de vida, sobre a saúde 

individual e coletiva, sobre as forças que se podem modificar. O viver e o morrer 

passam a ser controlados pela relação do poder com o saber, ou seja, o tanto mais 

que se fica conhecendo a respeito do corpo passa a ser empregado para que alguns 

corpos possam viver e outros possam ser deixados morrer. A morte pode deixar de 

ser uma fatalidade, com o controle do saber e a intervenção do poder.  

 
Pela primeira vez na história, sem dúvida, o biológico reflete-se no político; 
o fato de viver não é mais esse sustentáculo inacessível que só emerge de 
tempos em tempos, no acaso da morte e de sua fatalidade: cai, em parte, 
no campo do controle do saber e de intervenção do poder. Este não estará 
mais somente às voltas com sujeitos de direito sobre os quais os seu último 
acesso é a morte, porém com seres vivos, e o império que poderá exercer 
sobre eles deverá situar-se no nível da própria vida; é o fato do poder 
encarregar-se da vida, mais do que a ameaça da morte, que lhe dá acesso 
ao corpo. (FOUCAULT, 1988, p 134) 
 
 

As técnicas disciplinares às quais Foucault se referia vinculavam a produção dos 

bens à reunião da multiplicidade em um espaço limitado (escola, fábrica). Todavia, o 

biopoder age de outra maneira, porque se dedica a fazer a gestão da vida dos que 

compõem essa multiplicidade. Assim como as disciplinas, o biopoder é exercido 

sobre uma multiplicidade, mas não mais para transformar os corpos. As técnicas 

biopolíticas ―se dirigem a uma multiplicidade enquanto massa global, investida de 

processos coletivos específicos da vida, como o nascimento, a morte, a produção, a 

doença.‖ (LAZZARATO, 2006, p.73-74). 

Esse poder sobre a vida se constitui em dois polos interligados. O primeiro está 

centrado no corpo como máquina, no seu adestramento, ampliação de suas 
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aptidões, na sua força, utilidade; uma anátomo-política do corpo humano. O 

segundo, surgido a partir da metade do século XVIII, centrou-se no corpo-espécie, 

denominada por Foucault de biopolítica da população. A biopolítica tem como objeto 

a população e os fenômenos naturais nela contidos. Ela intervém sobre taxas de 

natalidade e mortalidade, epidemias, longevidade. Não é um poder individualizante, 

como as disciplinas, mas massifica os indivíduos a partir de sua realidade biológica 

fundamental.  

As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os 
dois polos em torno dos quais se desenvolveu a organização do 
poder sobre a vida. A instalação – durante a época clássica – desta 
grande tecnologia de duas faces – anatômica e biológica, 
individualizante e específica, voltada para os desempenhos do corpo 
e encarando os processos da vida – caracteriza um poder cuja função 
mais elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida, de cima 
pra baixo. (FOUCAULT, 1988, p 131) 
 

 
Após a segunda guerra mundial, com políticas como o Estado-providência44 e 

com o taylorismo,45 as disciplinas e as biopolíticas se desenvolvem, mas desde o 

final do século XIX já começavam a se formar novas técnicas de poder, que Deleuze 

denomina de relações de controle. 

É certo que entramos em sociedades de ―controle‖, que já não são 
exatamente disciplinares. Foucault é, com frequência, considerado 
como o pensador das sociedades de disciplina, e de sua técnica 
principal, o confinamento (não só o hospital e a prisão, mas a escola, 
a fábrica, a caserna). Porém, de fato, ele é um dos primeiros a dizer 
que as sociedades disciplinares são aquilo que estamos deixando 
para trás, o que já não somos. Estamos entrando nas sociedades de 
controle, que funcionam não mais por confinamento, mas por controle 
contínuo e comunicação instantânea. (DELEUZE, 2003, p 227s) 
 

 
Para Deleuze (1992), nas sociedades de controle, instituições como as prisões, 

escolas e hospitais, mesmo em crise, estão sendo renovadas: as penas alternativas 

e as tornozeleiras eletrônicas, a avaliação contínua e os hospitais dia, por exemplo, 

são novos regimes de dominação dos corpos; passamos da fábrica à empresa, e do 

confinamento como molde para a modulação pela rivalidade. Ao diferenciar molde 

                                                           
44

 Estado-providência ou Estado de bem-estar social é um tipo de organização política e econômica 
que coloca o Estado como agente da promoção social e organizador da economia; o Estado é o 
agente regulamentador de toda a vida e saúde social, política e econômica do país. 
45

 Sistema de organização do trabalho concebido pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow 
Taylor, com o qual se pretende alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de 
tempo e de esforço. 
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de modulação, Deleuze diz que as disciplinas são moldes, os controles são uma 

modulação auto-deformante e mudam a cada instante. 

Os confinamentos são moldes, distintas moldagens, mas os controles 
são uma modulação, como uma moldagem auto-deformante que 
mudasse continuamente, a cada instante, ou como uma peneira cujas 
malhas mudassem de um ponto a outro. (DELEUZE, 2003, p 225s) 

  
A fábrica já tinha as suas formas de premiação, e a empresa, por sua vez, modula 

os salários por meio de desafios e concursos, ―num estado de perpétua 

metaestabilidade‖. Enquanto, nas sociedades disciplinares, não se para de 

recomeçar, nas sociedades de controle não se termina nada, tendo na empresa, na 

formação e no serviço ―os estados metaestáveis e coexistentes de uma mesma 

modulação‖. (DELEUZE, 1992, p 221-222) 

Enquanto as disciplinas (prisão, escola, fábrica) moldam os corpos, as técnicas do 

biopoder se encarregam de gerir a vida com as políticas de saúde que vão sendo 

propostas, e a noopolítica (denominação dada por Lazzarato ao conjunto das 

técnicas de controle), modula a memória mental. ―Sociologicamente falando, 

teríamos a seguinte sequência: a classe trabalhadora (como uma das modalidades 

de encerramento), a população, os públicos‖. (LAZZARATO, 2006, p 86). Os três 

diferentes tipos de poder– disciplinar, biopoder e controle –, de épocas e fins 

distintos, ―não se substituem entre si, mas se agenciam uns com os outros‖ (ibidem, 

2006, p 86-87).  

Quando se atenta para o tipo de situação dos sujeitos envolvidos em reality 

shows musicais, esse tipo de agenciamento entre sociedade disciplinar, biopoder e 

sociedade de controle se manifesta com ferocidade. Não somente seus corpos 

precisam mostrar o resultado de uma disciplina férrea no desempenho das suas 

habilidades, como as formas que esses corpos podem tomar, o jeito como devem 

estar vestidos, penteados e maquiados, tudo está controlado por uma espécie de 

index do que cabe e do que não cabe. E a combinação de todas essas regras educa 

também o olhar e a sensibilidade do público que assiste, uma vez que é da troca 

entre corpo e ambiente que todos nós dependemos para olhar para o mundo de um 

jeito ou de outro. 

É no conceito de público, de Gabriel Tarde, que Lazzarato busca a possibilidade 

para definir as singularidades das relações de controle que agora atuam sobre nós. 

Tarde descreve o público como ―uma coletividade puramente espiritual, como uma 
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disseminação de indivíduos fisicamente separados e cuja coesão é inteiramente 

mental‖ (TARDE, 2005, p 5). Cabe lembrar que o conceito de público só começa a 

surgir após o primeiro grande desenvolvimento da imprensa, no século XVI, mas fica 

com pouca intensidade até a Revolução Francesa (1789), que vai marcar o 

estabelecimento do jornalismo e, consequentemente, do público. Porém, somente 

no século XIX, com a evolução dos meios de locomoção, e o desenvolvimento da 

tipografia e do telégrafo é que se forma o poder da imprensa. (2005, p 11-14). 

Tarde escreveu L'opinion et la foule (A opinião e as massas) em 1901, e neste 

livro, desenvolve os conceitos de público, multidão, opinião e conversação. Ao 

distinguir público de multidão, e tendo como objeto a imprensa do século XIX, Tarde 

fala da possibilidade de se pertencer simultaneamente a vários públicos, e relata 

como se dá a relação dos jornais com seus leitores. O leitor pode mudar de jornal 

até encontrar um que ele considere conveniente, e o jornalista, por sua vez, busca 

conquistá-lo, tendo nas estatísticas das assinaturas o termômetro que indica a 

conduta e linha de pensamento a serem seguidas. ―O público, portanto, reage, às 

vezes, sobre o jornalista, mas este age continuamente sobre seu público. Após 

alguns tenteios, o leitor escolheu seu jornal, o jornal selecionou seus leitores, houve 

uma seleção mútua, portanto, uma adaptação mútua.‖ (TARDE, 2005, p. 18s). 

Esse mesmo tipo de lógica adaptativa se repete, mesmo passadas tantas 

décadas e tantas mudanças tecnológicas, com os programas televisivos, que 

também buscam cativar o seu telespectador. Afinal, o público é também uma 

espécie de ―clientela comercial‖, uma vez que quanto maior for o número de 

telespectadores, mais interessa a quem os vê como possíveis compradores dos 

produtos que serão anunciados em publicidades explicitadas em anúncio ou em 

outras maneiras de chegar a quem assiste.  

Existe ainda um outro aspecto, pois quando compram os mesmos produtos, 

frequentam os mesmos lugares e vestem as mesmas roupas, as pessoas 

estabelecem um vínculo social, expressando e desenvolvendo uma forma de união 

dos que têm os mesmos hábitos de consumo. Compradores com interesses 

semelhantes se reconhecem, procuram fortalecer o que compartilham e, assim, se 

afastam do que e dos que não os representam.  
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Nessa visão econômica, assim como um fornecedor tem uma clientela fixa e 

outra, flutuante, os jornais, revistas, sites, blogs, programas de rádio e de tevê 

também têm públicos estáveis e instáveis.  

O formato reality show, independentemente de sua temática, se baseia nos 

mecanismos que regem a sociedade: disciplina, biopoder e o controle exercendo 

suas formas de poder. Os candidatos devem competir entre si, devem se superar, a 

cada fase, buscando eliminar seus concorrentes e devem mostrar suas habilidades 

para serem ―promovidos‖ pelo público e pelos jurados para a fase seguinte da 

competição. O vencedor se torna a commodity a circular pelos públicos e mercados. 

Nos reality shows musicais, a fase inicial de audições é como um processo 

seletivo para uma vaga de emprego. Além de talento para cantar, a aparência, o 

carisma e a performance também são considerados na escolha do candidato. Uma 

vez selecionado, ele deve desenvolver essas características iniciais nas fases 

seguintes, aprimorando voz, figurino e coreografias para ser avaliado pelo público e 

jurados. 

As disciplinas e o biopoder se apresentam no programa na forma dos 

treinamentos, ensaios, aulas de canto, dança, moldando os corpos para atingirem a 

vitória e extraindo o máximo que podem de suas capacidades. A modulação se 

apresenta, por exemplo, na escolha do repertório, do estilo musical, que muda 

constantemente, conforme as demandas do mercado e do público. Está presente na 

preparação dos candidatos para esse novo mundo que se apresenta, o das 

celebridades e da exposição constante: redes sociais, entrevistas, apresentações 

em outros programas de tevê, contato com o público. Várias atividades que se 

alternam e requerem habilidades diferentes, estados metaestáveis da mesma 

modulação. Mais adiante, no Capítulo 2, quanto tratar das biopolíticas praticadas 

nos programas, desenvolverei a questão dos treinamentos e ensaios. 

Mas a modulação também se apresenta na relação com o público, aquele 

conjunto de pessoas definido pelo conceito de Tarde, que submete o programa aos 

seus gostos, por meio das diversas formas de interação oferecidas pelo formato, 

mas que é subjugado pelo programa e por quem o produz, ao selecionar o que foi 

prévia e cuidadosamente produzido, sendo levado a escolher o que já está 

escolhido.  
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CAPÍTULO 2. Do corpo-candidato ao corpo-commodity 

 

2.1 – O corpo-candidato 

 

Desde sua estreia, em 2011, 940 candidatos passaram pela fase das blind 

auditions do The Voice. A primeira temporada foi a única em que houve uma 

segunda chance para cinco candidatos eliminados na fase de audições, e quatro 

candidatos foram ―resgatados‖, completando 32 candidatos que prosseguiram para a 

fase seguinte, oito de cada coach. Na segunda temporada, esse número passou 

para 12 candidatos por coach, aumentando para 16 na terceira temporada e 

retornando para 12 nas demais. Com exceção da primeira temporada, na qual 

participaram das audições 35 candidatos, todas as demais temporadas tiveram em 

média 67 candidatos nessa fase. As temporadas com menor número foram a décima 

primeira e a décima terceira, com 60 candidatos. 

Algumas mudanças significativas entre a primeira e a segunda temporadas 

demonstram a rápida ascensão do programa. Na primeira temporada, o episódio de 

estreia atingiu 11.8 milhões de espectadores,46 e na segunda, transmitida logo após 

a final do Super Bowl47 em fevereiro de 2012, foram mais de 46 milhões.48 O número 

de candidatos na fase das blind auditions foi pouco mais que o dobro entre uma 

temporada e outra (de 35 para 75 candidatos. na segunda temporada). Na terceira 

temporada, esse número saltou para 100. Da quarta à sétima temporadas, foram, 

em média, 73 candidatos, e da décima à décima quarta temporada, o número caiu 

um pouco, ficando, a média de 61 candidatos na fase inicial. 

No somatório das 14 temporadas, considerando os candidatos que chegaram a 

fase final, ou seja, três finalistas por temporada, foram 42 candidatos, 20 mulheres e 

22 homens, com idades entre 14 e 38 anos. Entre os vencedores, oito homens e 

seis mulheres, sendo que dos oito vencedores, cinco tinham entre 33 e 38 anos, e 

os demais tinham 15, 22 e 26 anos. Entre as mulheres, uma candidata de 34 e uma 

de 28 anos, e as demais, com idades entre 14 e 23 anos. Esses resultados sugerem 
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 Disponível em: <http://www.ew.com/article/2011/04/27/the-voice-debuts-strong-on-nbc/>. Acesso 
em 05/08/2018. 
47

 O Super Bowl é o jogo final de uma temporada regular do campeonato anual da National Football 
League (NFL), que começa no final do verão do ano anterior. 
48

 Disponível em: <https://goo.gl/cdW5fs>. Acesso em 05/08/2018 

http://www.ew.com/article/2011/04/27/the-voice-debuts-strong-on-nbc/
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que os perfis com mais chances de chegar à final do programa são homens com 

mais de 30, e mulheres com menos de 25 anos. 

Interessante notar a equanimidade das temporadas, em termos de gênero e faixa 

etária, considerando que se trata de um reality show. A pré-seleção dos candidatos 

pode ser um dos fatores que influenciam a formação do elenco inicial, mas os altos 

índices de audiência e investimentos, e também os interesses da indústria 

fonográfica, devem ser considerados.  

Para o exame dos corpos-candidatos e, posteriormente, sua transformação em 

corpos-commodity, esta pesquisa irá centrar-se nos três finalistas da primeira e 

terceira temporadas. A escolha da primeira temporada se dá em função de ser a 

estreia de um novo formato de reality show musical, e a da terceira, em função de 

ser a temporada com recorde de candidatos na fase de audições, sendo também a 

temporada mais longa, com 32 episódios. Os finalistas, por ordem de colocação da 

primeira temporada, foram Javier Colon, Dia Frampton e Vicci Matinez; e da terceira, 

Cassadee Pope, Terry McDermott e Nicholas David. 

Apesar da primeira e segunda temporadas terem sido veiculadas em um espaço 

de menos de um ano, o site da NBC disponibiliza episódios somente a partir da 

segunda temporada. Devido à restrição geográfica, as temporadas não estão 

disponíveis para o Brasil. A investigação da primeira e terceira temporadas foi feita 

por meio do material disponibilizado pelo público no Youtube.  

 

2.2 Perfil dos candidatos 

 

Javier Colon, filho de um dominicano e de uma portorriquenha, venceu a primeira 

edição do The Voice, aos 33 anos. Nascido no interior do estado de Connecticut, 

onde o pai era dono de uma estação de rádio de língua hispânica, ingressou na 

carreira musical em 1999, como vocalista e percussionista de uma banda de 

soul/funk. Após se graduar, em 2000, tornou-se vocalista da banda The Derek 

Trucks Band e, em 2002, após deixar a banda para seguir carreira solo, assinou 

contrato com a Capitol Records. Pelo selo, lançou dois álbuns, em 2003 e 2006, 

quando deixou a gravadora e criou seu próprio selo, Javier Colon Music, pelo qual 

gravou mais um álbum. Nesse período, também fez participações em apresentações 

de artistas como Joss Stone, Stevie Nicks e Adam Levine, que veio a ser coach de 
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Javier durante o The Voice. Ao vencer o programa, assinou contrato com a Republic 

Records, onde permaneceu por apenas um ano, de 2011 a 2012, rompendo de 

forma não amigável com a gravadora.  

Javier lançou pela Universal o álbum Come Through For You, em 2011, 

atingindo uma desapontadora posição no ranking Billboard 200,49 número 134, 

vendendo apensas 10 mil cópias na primeira semana. Seu álbum de estreia, Javier, 

lançado em 2003, atingiu a posição 91 no mesmo ranking.50 A falta de promoção foi 

um fator muito relevante para o fraco desempenho nas vendas, mas também o estilo 

musical escolhido, que pode ser classificado como Hot AC,51 bem diferente do soul e 

R&B que praticava, até então. Em entrevista, falou abertamente sobre como se 

sentia com a saída do grupo Universal e o resultado do The Voice: 

 
A melhor coisa sobre ganhar a primeira temporada de 'The Voice' foi o 
programa ter me apresentado aos meus fãs e permitir que eles vissem e 
ouvissem quem eu sou como pessoa e o que eu faço como artista. A parte 
infeliz da situação, no entanto, foi o não previsto mau casamento entre a 
gravadora e eu. Eu entrei nisso com grandes esperanças, como acredito 
que todos fizeram. Mas quando você coloca seu coração e sua alma em um 
novo álbum que você acha realmente ótimo, e sua gravadora que deveria 
dar suporte e promover não faz ambos, é muito difícil não ficar chateado. 
(PARKER, 2012, tradução livre)

52
 

 

Em 2014, assinou com a Concord Records, gravadora na qual permanece 

atualmente, e em 2016, lançou o álbum Gravity. O álbum teve um desempenho bem 

melhor do que o anteriormente lançado pela Universal: duas músicas atingiram a 

posição número 13 no ranking Smooth Jazz Songs, da Billboard, Gravity, em 2016, 

e Clear the air, em 2017.53 As únicas músicas do cantor a atingirem posições no 
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 Ranking que classifica os 200 álbuns de música e EPs mais populares nos Estados Unidos, 
publicado semanalmente pela revista Billboard. É freqüentemente usado para aferir a popularidade de 
um artista. 
50

 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/javier-colon/chart-history/billboard-200> Acesso 
em 14/08/2018. 
51

 Gênero musical cuja característica rítmica e dançante é voltada para um público adulto maduro, 
tem como exemplos artistas como Goo Goo Dolls, Bon Jovi, Aerosmith e Def Leppard. 
52

 ―The best thing about winning season one of 'The Voice' was the show introduced me to my fans 
and allowed them to see and hear who I am as a person and what I do as an artist.  The unfortunate 
part of the situation, however, was the unforeseen bad marriage between the label and I. I went into it 
with high hopes, as I believe everyone did. But when you pour your heart and soul into a new album 
that you think is really great, and your label who is supposed to support, market and promote your 
music does neither, it's really hard not to be upset.‖   
53

 Disponível em:< https://www.billboard.com/music/javier-colon/chart-history/jazz-songs> Acesso em 
14/08/2018 

https://www.billboard.com/music/javier-colon/chart-history/billboard-200
https://www.billboard.com/music/javier-colon/chart-history/jazz-songs
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Billboard Hot 10054 foram as apresentadas durante sua participação no The Voice. 

Stitch by Stitch, música autoral de Javier, apresentada na etapa final do programa 

alcançou a 17ª posição, mas, na semana seguinte, a música caiu para a posição 

96.55 

Dia Frampton, filha de um norte-americano e uma coreana, nasceu em Draper, 

estado de Utah, e tinha 23 anos quando se tornou candidata do programa. Assim 

como Javier Colon, Dia teve contato desde muito cedo com o universo da música, 

pois o pai, Dix Frampton, foi DJ quando era jovem. O início da carreira foi na dupla 

Meg & Dia, com a irmã, lançando o primeiro álbum em 2005, Our Home Is Gone, 

seguido de Something Real, em 2006. Em 2007, assinaram contrato com a Warner 

Bros. Records, selo pelo qual lançaram um único álbum, Here, here and here, em 

2008. A gravadora rompeu contrato com a dupla em 2010, que, no ano seguinte 

lançou, de forma independente, Cocoon. No mesmo ano, Dia ingressou no The 

Voice.  

Assim como Javier Colon, as únicas músicas da cantora a atingirem posições no 

Billboard Hot 100 foram as apresentadas no programa e, também como ele, a 

música autoral (Inventing Shadows) foi a que atingiu a melhor posição, 20ª no 

ranking na primeira semana de lançamento. Após o fim do programa, Dia lançou 

Red pela Republic Records, mas o álbum atingiu uma baixa posição, 106ª no 

ranking Billboard 200, e vendeu pouco mais de 10 mil cópias na primeira semana. O 

álbum foi lançado em dezembro de 2011, menos de seis meses após sua saída do 

The Voice. Dia considerou que a pressa em lançar o álbum foi muito prejudicial ao 

resultado: 

Foi tão apressado. Para as 10 músicas que estão no álbum, são 15 
produtores, e foi um pouco temerário. Quero dizer, foi incrível trabalhar com 
todas essas pessoas. Mas, para a Meg & Dia, trabalhamos com um 
produtor, entramos em um estúdio e tivemos esse foco. Com o Red, foi 
como ‗lance este álbum o mais rápido possível, trabalhe com todas essas 
pessoas e obtenha um hit de rádio‘. (SCULLEY, 2014, tradução livre)

56
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 Ranking para músicas da indústria fonográfica nos Estados Unidos, publicado semanalmente pela 
revista Billboard. Os rankings são baseados em vendas (físicas e digitais), reprodução de rádio e 
transmissão on-line nos Estados Unidos. 
55

 Disponível em: https://www.billboard.com/music/javier-colon/chart-history/hot-100> Acesso em 
14/08/2018 
56

 ―It was so rushed,‖ Frampton said. ―For the 10 songs that are on the album, there are like 15 
producers, and it was just a little bit scatterbrained. I mean, it was amazing to work with all of these 
people. But for Meg & Dia, we worked with one producer and got in a studio and had this focus. With 
Red, it was like ‗Get this album out as soon as possible and work with all of these people and get a 
radio hit.‘‖ 

https://www.billboard.com/music/javier-colon/chart-history/hot-100


 

46 
 

Vicci Martinez, nascida em Tacoma, estado de Washington, filha de um mexicano 

e de uma norte-americana, ingressou no programa aos 26 anos. Iniciou a carreira 

aos 16, sempre tendo como estilo o rock acústico. De 2000 a 2015, lançou 10 

álbuns, dois EPs57 e um dvd ao vivo, todos gravados de forma independente, exceto 

o EP Come along e o álbum Vicci, de 2012, ambos pela Republic Records, com 

quem assinou contrato após sua saída do The Voice. Vicci ganhou as eliminatórias 

regionais para American Idol, mas desistiu de continuar no programa em função dos 

termos do contrato e porque, desde o início, queriam mudar seu estilo e esconder a 

sua homossexualidade. Sobre sua experiência com a franquia Idol: 

 
Eu não vou esconder. Eu tenho sido muito pública sobre isso e encontrei 
pessoas que me disseram: ‗Bem, por que você não os mantém [o público] 
imaginando? Você pode atingir todos os mercados‘. Não. Especialmente se 
você está com alguém; é tão desrespeitoso. Foi difícil assumir para os meus 
pais e para mim, já passei por esse obstáculo e não vou passar por isso 

novamente. (GOLDBERG, 2001, tradução livre)
58

 

 
As músicas interpretadas por Vicci no programa foram as que chegaram ao Hot 

100, assim como as de Javier e Dia, mas tendo como melhor marca a 68ª posição, 

bem mais baixa que seus concorrentes, interpretando Dog days are over, da banda 

inglesa Florence and The Machine. A melhor posição que atingiu no Billboard 200 foi 

com o EP Come along, na posição de número 180. Lançou seu último álbum, I am 

Vicci, em 2015, e em 2018 passou a integrar o elenco da aclamada série norte-

americana Orange is the new black59  com a personagem Daddy. 

A terceira temporada do The Voice estreou em setembro de 2012 com 32 

episódios, veiculados às segundas e terças. A audiência da estreia foi de pouco 

mais de 12 milhões de espectadores, atingindo o maior índice no episódio final, com 

14.13 milhões de espectadores. Além de contar com o número recorde de 

candidatos na fase das audições, também houve a inclusão da fase knockout. Na 

nova fase, subsequente e muito semelhante às battle rounds, os candidatos se 
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 Extended play ou EP é uma gravação em formato digital, cd ou vinil, com quatro ou seis faixas, que 
é longa demais para ser considerada um single (uma a três faixas) e curta demais para ser um álbum 
(10 a 12 faixas). 
58

 ―I‘m not going to hide it. I‘ve been very public about it and I‘ve had people say, ―Well, why don‘t you 
just keep them guessing? You can hit all the markets.‖ No. Especially if you‘re with somebody; it‘s so 
disrespectful. It was hard for me coming out to my parents and for me, I‘ve already gone through that 
hurdle and I‘m not going to go through it again.‖ 
59

 Orange is the new black é uma série da Netflix baseada no livro de memórias de Piper Kerman, 
Orange Is the New Black: Meu Ano em uma Prisão Feminina (2010), sobre suas experiências na FCI 
Danbury, uma prisão federal de segurança mínima. 
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apresentam no mesmo palco em formato de ringue, mas não sabem previamente 

contra quem vão competir e cantam músicas diferentes, não mais em dueto, como 

na fase anterior. 

Cassadee Pope, de West Palm Beach, Florida, venceu a terceira temporada do 

The Voice aos 23 anos, sendo a primeira mulher a vencer a competição. Iniciou a 

carreira aos 19, como vocalista da banda de rock Hey Monday, lançando um álbum 

e três EPs. Poucos meses antes de ingressar no programa, lançou o EP Cassadee 

Pope, no estilo pop rock, de forma independente, mas não figurou nos principais 

rankings norte-americanos.  

A música de Cassadee que atingiu melhor colocação no Hot 100 foi Over you, 

apresentada na fase dos live shows, na 25ª posição, seguida de Wasting all these 

tears, do álbum Frame by frame, primeiro lugar no ranking Top Country Albums, e 

lançado logo após sua saída do programa. As demais músicas que figuraram no 

ranking foram Stupid boy, Cry e Are you happy now, posições 40, 60 e 95 

respectivamente, também apresentadas no The Voice. Think of you, um dueto com 

Chris Young, vencedor do reality show musical Nashvilee Star, atingiu o primeiro 

lugar no ranking Country Airplay, e atingiu somente à 40ª posição no Hot 100. A 

música também foi indicada ao Grammy em 2017, mas não venceu.   

Pela gravadora BMLG, antiga Republic Nashville e selo da Republic Records, 

além de Frame by frame, Cassadee gravou em 2016 o EP Summer, posição 14 no 

Top Country Albums e 164 no Billboard 200. Em 2017 anunciou sua saída da 

gravadora e em 2018, já independente, gravou o single Take you home, 49ª 

posição no ranking Hot Country Songs. 

Terry McDermot, de Alberdeen, Escócia, tinha 35 anos quando ingressou no 

programa e foi o segundo colocado da terceira temporada. Não há muitas 

informações disponíveis sobre a vida e carreira do cantor antes de sua entrada no 

The Voice. Foi vocalista da banda Driveblind, quando morava em Los Angeles e 

depois formou a banda de pop rock Lotus Crush, quando se mudou para New 

Orleans com a esposa e filho, onde mora até hoje. 

Nicholas David, de Eagan, Minnesota, participou do programa aos 31 anos. Assim 

como Terry, não foram encontradas muitas informações sobre sua biografia anterior 

ao The Voice. Começou a ter aulas de piano e canto ainda na escola. Em 2004, 

gravou seu primeiro disco pelo selo próprio, Wake the world, por onde lançou mais 
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cinco, mas nenhum dos trabalhos configurou em rankings. Nicholas é casado e tem 

três filhos. 

 

2.2 – O corpo-commodity 

 
Um bem econômico - um produto não especializado produzido em massa 
- um bem ou serviço cuja ampla disponibilidade tipicamente leva a 
margens de lucro menores e diminui a importância de outros fatores além 
do preço - aquele que está sujeito a pronta troca ou exploração dentro de 
um mercado. (COMMODITY, 2018)

60
 

 

Na economia, commodities são, em sua maioria, matérias-primas, recursos 

básicos, produtos agrícolas ou de mineração, produtos não especializados 

produzidos em massa. A ‗commoditização‘ de um produto ocorre quando ele perde 

sua diferenciação, na maioria das vezes em função da difusão do conhecimento 

necessário para produzi-lo. Ou seja, um produto pode ter muito valor de mercado, 

mas, à medida que muitos países adquirem a tecnologia necessária para sua 

produção, ele se torna uma commodity. O açúcar era um artigo de luxo na Europa 

até o século XVIII, e hoje é uma commodity produzida em mais de 100 países. 

Aqui, corpo-commodity toma o termo emprestado da economia, no sentido 

apresentado no dicionário Merriam-Webster (2018), sendo corpomídia deste tipo de 

uso ou de exploração dentro de um mercado. Nos mais de 15 anos de reality shows 

musicais, considerando apenas os de maior audiência - American Idol, The X 

Factor e The Voice – em suas versões norte-americanas e britânicas, o número de 

pessoas que se candidataram a uma oportunidade de sucesso oferecida pelos 

programas ultrapassa a casa de dezenas de milhares.  

No vídeo promocional, veiculado pela NBC antes da estreia do The Voice, o 

narrador descreve o programa como sendo um novo tipo de competição musical e 

que ―pela primeira vez, não importa o que você veste, não importa sua aparência, 

porque, dessa vez, tudo o que importa é a voz.‖61 Mas o critério utilizado nas 

audições anteriores ao início do programa, e que determina quem irá se apresentar 

aos coaches, não são blind auditions. Em matérias sobre o lançamento do 

                                                           
60

an economic good - a mass-produced unspecialized product - a good or service whose wide 

availability typically leads to smaller profit margins and diminishes the importance of factors other 
than price - one that is subject to ready exchange or exploitation within a market. (COMMODITY, 
2018) 
61

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dfpAd8rcEKA Acesso em 16/08/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=dfpAd8rcEKA


 

49 
 

programa62 e o que esperar da nova competição, o foco foram os coaches e omodo 

como o The Voice se diferenciava de seus concorrentes diretos por não julgar ou 

criticar os candidatos, e sim orientá-los. Carson Daly, um dos produtores executivos 

e host do programa, explicou o objetivo do formato em entrevista ao Huffpost: 

 
Nós não criamos o programa para criar uma celebridade da música ou 
tornar as pessoas ricas e famosas. Isso nunca foi realmente o objetivo do 
show. Temos o orgulho de dizer que muitos dos artistas que estiveram no 
'The Voice', de qualquer forma, deixaram seus trabalhos de fazer 
sanduíches e estão indo bem na música. E no final do dia, para nós, isso é 
vencer. (BLICKLEY, 2017, tradução livre)

63
 

 
 
Mesmo que o casting de apresentadores e os produtores tenham promovido o 

programa como uma oportunidade para cantores e cantoras ficarem conhecidos e 

aprenderem sobre o mercado da música, não se pode afirmar que essa é a 

percepção do público. Pelos índices de audiência, sempre altos em todas as 

temporadas (média de 13 milhões de espectadores), e pelas milhares de pessoas 

que se inscrevem a cada temporada, o fato dos ex-participantes não terem se 

tornado grandes nomes da música parece não afetar a credibilidade do programa. 

A aparência ou o modo de vestir podem não importar quando o candidato se 

apresenta pela primeira vez e somente sua voz é considerada, mas, após ser 

aprovado para as próximas etapas, o processo de moldagem, seja do estilo musical, 

seja da aparência ou a maneira de performar, se inicia.  

 

2.2.1 – Primeira temporada 

 

Javier Colon se apresentou no palco do The Voice sete vezes, conforme tabela a 

seguir: 

Etapa Música Artista original 

Blind Audition Time After Time Cyndi Lauper 

Battle Rounds Stand By Me Ben E. King 

Live shows Angel Sarah McLachlan 

Semifinais Fix You Coldplay 
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 Disponível em: <https://goo.gl/kdZuWd>, <https://goo.gl/5qujD4>, <https://goo.gl/A7zgGx> e < 
https://goo.gl/qAGdjd> Acesso em 16/08/2018. 
63

 ―We didn‘t really create the show to create a celebrity musician or make people rich and famous. 
That was never really the goal of the show. We are proud to say that so many of the artists who have 
been on ‗The Voice‘ in any capacity have quit their sandwich-making jobs and are doing well in music. 
And at the end of the day that‘s winning, to us.‖ 

https://goo.gl/kdZuWd
https://goo.gl/5qujD4
https://goo.gl/A7zgGx
https://goo.gl/qAGdjd
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Final 

Stitch by Stitch Javier Colon 

Man in the Mirror Michael Jackson 

Landslide* Fleetwood Mac 

*Apresentação não competitiva 

 

As músicas escolhidas, bem ecléticas em termos de estilo musical, se por um 

lado poderiam mostrar a versatilidade do candidato, por outro poderiam dar a 

impressão de ser um artista que não tem estilo definido. Cindy Lauper e Michael 

Jackson são ícones do pop, a canadense Sarah McLachlan é uma cantora de 

baladas românticas, Coldplay é uma famosa banda inglesa de rock e Ben E. King é 

o único representante do soul e R&B, estilo musical que Javier seguiu até entrar no 

The Voice. A escolha deste repertório dá indícios de que o programa não 

intencionava manter Javier na soul music, talvez por ele não ter tido sucesso no 

estilo até então, ou por ser um segmento da música comercialmente menos 

interessante para o mercado da música. 

Na fase das blind auditions, todos os coaches viraram suas cadeiras para Javier, 

o que o deixou em boa vantagem frente aos outros candidatos, considerando-se 

que, nessa fase, além de Javier, as quatro cadeiras só se viraram para mais um dos 

18 candidatos. Javier apresentou uma versão ao violão de Time after time, um dos 

maiores sucessos de Cyndi Lauper nos anos 1980, primeiro lugar no Hot 100 em 

1984.64 Nos comentários sobre sua audição, Cee Lo Green o chamou de irmão do 

soul e perfeito, Christina o considerou ‗único‘, e Blake disse ter virado seu fã. Adam 

também fez uma série de elogios e foi o coach escolhido.  

  

 

Javier se apresentou com um figurino casual, camisa de manga curta azul clara, 

calça preta, tênis e boné. Seu figurino não foi muito alterado ao longo dos episódios 
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 Disponível em: https://www.billboard.com/music/cyndi-lauper/chart-history/hot-100. Acesso em 
16/08/2018. 

Javier Colon em sua primeira participação no The Voice. 

https://www.billboard.com/music/cyndi-lauper/chart-history/hot-100
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e o boné se tornou uma espécie de ―marca‖ do cantor, só não foi usado na fase final. 

A escolha de um figurino casual passa para o público a impressão de que é o 

primeiro contato do candidato com o programa, é como se ele não tivesse sido 

produzido, um candidato ―cru‖. Como a fase de pré-seleção não é veiculada, essa 

impressão fica ainda mais crível.  

Na fase seguinte, das battle rounds, enfrentou Angela Wolff, uma candidata 

claramente mais fraca, eliminada na audição e selecionada por Levine na segunda 

chance. Uma vez que as duplas são formadas pelos coaches, a escolha para um 

dueto de uma candidata resgatada da eliminação contra o candidato para quem 

todas as cadeiras se viraram, oferece mais chances para Javier. Antes da 

apresentação, quando os candidatos encontraram com Levine para o ensaio, ele 

usou os adjetivos ―ashtonishing‖ para Javier, que significa surpreendente, espantoso 

e apenas ―great”, equivalente à ótima, muito boa, para Angela.  

A música escolhida foi Stand by me, de Ben E. King, um dos maiores clássicos 

do R&B, com mais de 400 versões gravadas, incluindo uma de John Lennon. Javier 

venceu a batalha, novamente sendo muito elogiado, e mesmo sendo uma fase em 

que somente o coach do candidato vota por sua permanência ou não, os demais 

coaches dão suas opiniões sobre a apresentação e foram unânimes, a favor de 

Javier. 

O figurino, nessa fase, foi pouco alterado, Javier se apresentou novamente 

usando camisa e calça, ambas pretas, jaqueta branca, tênis e boné. A partir das 

battle rounds, fase em que o candidato já está sendo produzido pelo programa, 

Javier passou a usar um figurino composto em sua maioria por peças pretas e 

detalhes em cores claras. 

 

        

 Javier em sua apresentação na fase battle round 
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Nos live shows, quartas-de-final, quatro candidatos de cada time se apresentam 

individualmente, e a votação a partir desta fase passa a ser do público, que escolhe 

um dos quatro candidatos e os coaches escolhem outro. Javier se apresentou 

tocando piano e interpretando Angel. A música de Sara McLachlan foi um dos 

maiores sucessos de 1999, atingiu o quarto lugar no Billboard Hot 100 na primeira 

semana,65 permaneceu entre as dez primeiras colocadas por 19 semanas e atingiu o 

primeiro lugar no segmento Billboard Hot AC. Também fez parte da trilha sonora do 

filme City of Angels66 e de vários seriados de sucesso da tevê norte-americana. 

Uma ótima escolha de repertório em uma fase em que parte da decisão é do 

público. 

Javier foi ovacionado pelo público e recebeu muitos elogios de todos os coaches. 

Blake disse que não havia mais o que ser dito sobre o candidato, as pessoas 

simplesmente deveriam comprar seus discos e ingressos para seus shows. Christina 

lamentou que ele não estivesse em seu time e considerou um desafio para Javier 

interpretar a música como se fosse dele, o que ele havia conseguido de forma muito 

especial. Cee Lo disse que sua voz era a voz de um anjo e Adam considerou a 

interpretação perfeita. Javier foi o último candidato da noite a cantar e, logo após o 

término do episódio (pouco mais de 10 minutos após sua apresentação), a votação 

foi aberta para o público. Mais uma vez, mesmo que sutilmente, Javier foi 

beneficiado por ser a apresentação mais recente na memória do espectador quando 

se iniciaram as votações, e foi a escolha do público para avançar para as semifinais. 
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 Disponível em: https://www.billboard.com/music/sarah-mclachlan/chart-history/hot-100 Acesso em 
16/08/2018. 
66

 City of angels é um filme norte-americano de fantasia romântica de 1998, dirigido por Brad 
Silberling e estrelado por Nicolas Cage e Meg Ryan. Ambientado em Los Angeles, Califórnia, o filme 
é um remake do filme de Wim Wenders ―Asas do Desejo‖ (Der Himmel über Berlin), de 1987, que foi 
ambientado em Berlim. 

Fase dos Live Shows, cantando Angel 

https://www.billboard.com/music/sarah-mclachlan/chart-history/hot-100
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O figurino usado no primeiro live show repete o da fase anterior, calça e camisa 

pretas e boné. A jaqueta mais casual foi substituída pelo blazer, mais formal para a 

apresentação ao piano. 

Na semifinal, Javier cantou a Fix you, da banda inglesa Cold Play. Diferente dos 

sucessos cantados nas fases anteriores, a melhor marca da música no Hot 100 foi a 

posição de número 59, em 2005.67 Javier cantou com acompanhado de banda e, 

pela primeira vez, tirou o boné durante uma apresentação, momento em que foi 

muito aplaudido pelo público. Blake, Christina e Cee Lo fizeram comentários e 

brincadeiras com o fato de Javier finalmente ter tirado o boné. Christina elogiou o 

cantor, mas disse que esperava que ele cantasse algo da soul music e não um rock, 

sendo a primeira vez que o cantor recebeu algum tipo de crítica. Adam também fez 

uma brincadeira sobre o boné e finalizou dizendo que Javier tinha uma das melhores 

vozes que ele já ouviu. Javier passou para a fase final, derrotando Casey Weston no 

voto do público e também do coach.  

Na fase final os candidatos apresentaram uma música autoral e um dueto com 

seus respectivos coaches, mas somente a música autoral foi considerada para a 

votação do público. Javier apresentou Stitch by Stitch68 tocando violão e 

acompanhado de banda. Após a performance, Blake disse que sempre fazia os 

mesmos elogios a Javier e que aproveitaria então para dizer que ele era uma 

pessoa a quem tinha muito respeito. Christina e Cee Lo elogiaram performance e 

música e Adam, assim como Blake, disse que Javier era uma pessoa a quem ele 

admirava e amava genuinamente. 
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 Disponível em: https://www.billboard.com/music/coldplay/chart-history/hot-100. Acesso em 
27/08/2018. 
68

 A música atingiu a posição de número 17 no Hot 100, melhor colocação de Javier no ranking. 

Javier em sua performance de Fix you 

https://www.billboard.com/music/coldplay/chart-history/hot-100
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O figurino de Javier praticamente foi o mesmo nas duas performances, alterando 

somente a cor da camisa. O figurino quase idêntico pode ter sido em função de 

muitas vezes a gravação de dois episódios acontecer no mesmo dia, o que facilita a 

participação dos coaches que têm uma agenda muito cheia. Javier manteve o 

figurino bicolor e o boné. 

   

 

Man in the mirror69 de Michael Jackson, foi a música apresentada no dueto com 

Adam. Apesar de ser um grande sucesso de Michael Jackson, a performance – que 

não era competitiva - parece não ter empolgado muito o público e ficou na 45ª 

posição no Hot 100. Na segunda parte da final, veiculada no dia seguinte, mais um 

dueto antes do anúncio do vencedor do programa, dessa vez interpretando uma 

música de autoria do artista convidado. Javier cantou Landslide com Stevie Nicks. 

Originalmente lançada em 1975 pela banda Fleetwood Mac e de autoria de Nicks, 

Landslide é um clássico do rock norte-americano. Já foi regravada por diversos 

artistas e a versão original atingiu a melhor posição no Hot 100, 51ª, em 1998, 

permanecendo por 20 semanas no ranking.70 

Em 2011, a música também integrou a trilha sonora de dois programas de grande 

audiência da TV norte-americana, no seriado Glee,71 interpretada pela atriz Gwyneth 

                                                           
69

 Man in the mirror foi primeira coloca no Hot 100 em março de 1988 e foi indicada ao prêmio de 
Gravação do Ano no Grammy Awards de 1989.  
70

 Disponível em: https://www.billboard.com/music/fleetwood-mac/chart-history/hot-100/2. Acesso em 
12/10/2018.  
71

 Glee é uma série norte-americana de comédia-drama musical que foi ao ar pela Fox, em 2009.  No 
seriado, os personagens do clube Glee, um tipo de grupo musical ou coral, participa de competições 
de coral enquanto seus membros díspares lidam com questões sociais, especialmente em relação à 
sexualidade, raça, relacionamentos e trabalho em equipe. Atingiu sua melhor audiência na segunda 
temporada, com mais de 12 milhões de espectadores, e é vencedora de quatro Emmys e um Globo 
de Ouro.   

Javier apresentando sua música autoral, Stitch by stitch 

https://www.billboard.com/music/fleetwood-mac/chart-history/hot-100/2
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Paltrow e elenco, e na animação South Park,72 em sua versão original. A versão de 

Glee, exibida na segunda temporada do seriado, em março, atingiu a 23ª posição no 

Hot 100.73 Em junho, reaparece na cena final do ultimo episódio da mid-season de 

South Park. Essa espécie de revival de Landslide a tornou novamente bem 

conhecida, especialmente para o público adolescente, e sua autora foi anunciada 

para o dueto com Javier como a lendária Stevie Nicks. Mas se Man in the mirror, 

com base nos rankings, não agradou tanto quanto outras performances de Javier, o 

dueto de Landslide nem chegou a configurar no ranking da Billboard.  

Em ambas as apresentações da final, Javier usou terno e abandonou o uso do 

boné. Com Adam, seu figurino foi todo preto e com Stevie, manteve a calça e 

camisa pretas e usou um blazer cinza brilhante.  

   

 

Javier foi anunciado como o vencedor da primeira temporada do The Voice, com 

uma diferença de apenas 2% de votos com relação à segunda colocada, Dia 

Frampton, mesmo a música autoral de Dia estando em primeiro lugar nas vendas do 

iTunes e a de Javier em segundo,74 o que também conta votos para os candidatos.  

Dia Frampton se apresentou no segundo episódio das blind auditions e durante a 

temporada cantou as seguintes músicas: 

 

Etapa Música Artista original 

Blind Audition Bubbly Colbie Caillat 

Battle Rounds You Can't Hurry Love The Supremes 
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 South Park é uma animação norte-americana criada por Trey Parker e Matt Stone para a rede de 
tevê paga Comedy Central. O desenho gira em torno de quatro garotos - Stan Marsh, Kyle Broflovski, 
Eric Cartman e Kenny McCormick - e suas aventuras bizarras em torno da cidade do Colorado. South 
Park tornou-se famoso por seu humor sombrio e surreal que satiriza uma ampla gama de tópicos da 
vida coditiana nos Estados Unidos. 
73

 Disponível em: <https://www.billboard.com/music/glee-cast/chart-history/hot-100>. Acesso em 
12/10/2018. 
74

 Disponível em: <https://hollywoodlife.com/2011/06/29/dia-frampton-inventing-shadows-javier-colon-
stitch-by-stitch-the-voice-finale-video-itunes/> Acesso em 12/10/2018.  

Javier nos duetos com Adam Levine a Stevie Nicks. 
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Live shows Heartless Kanye West 

Semifinais Losing my religion R.E.M. 

Final 

Inventing shadows Dia Frampton 

I won‘t back down Tom Petty 

The house that built me* Miranda Lambert 

 *Apresentação não competitiva 

 

O repertório de Dia, assim como o de Javier, foi bem eclético. Do pop ao country, 

com Colbie Caillat e Miranda Lambert, passando pelo R&B das Supremes, o hip hop 

de Kanye West e o rock de R.E.M. e Tom Petty. Com base nesse repertório, a 

mesma estratégia de apresentar um candidato que transita bem entre vários estilos 

musicais, utilizada para Javier, parece ter sido aplicada para Dia. A principal 

diferença entre os dois como cantores é que Dia tinha um timbre incomum, mas uma 

extensão de voz menor.  

Nas blind auditions, cantou Bubbly, uma balada romântica de Colbie Caillat, 

quinta posição no Hot 100 em 2007.75 Antes de sua entrada no palco, foi exibido um 

trecho de entrevista com a candidata em que ela conta ser escritora de livros infantis 

e tinha quatro irmãs mais novas. A seguir, o apresentador perguntou como ela se 

sentia e ela respondeu estar nervosa e com medo. Enquanto eram exibidas imagens 

da candidata se encaminhando para o palco, em off76 Dia relata que nos primeiros 

segundos em que entra no palco (referindo-se a sua carreira prévia), sente que vai 

morrer e algumas vezes a sensação permanece até o fim de suas apresentações. 

Cee Lo Green e Blake Shelton viraram suas cadeiras para a perfomance. Cee Lo 

perguntou como Dia estava e ela respondeu que estava aterrorizada. Blake foi o 

primeiro a analisar a performance e disse que ao ouvi-la cantar começou a sorrir e 

que o seu estilo combinava com a música country. Cee Lo disse que Dia era como a 

música que acabara de cantar, calorosa e acolhedora. No momento da escolha do 

coach, Dia escolheu Blake. 
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 Disponível em: <https://www.billboard.com/music/colbie-caillat/chart-history/hot-100> Acesso em 
12/10/2018. 
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 A voz off ou em off é aquele registro sonoro que faz parte da cena, mas que não aparece no 
quadro/enquadramento quando o público a escuta. 
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Dia se apresentou usando um figurino bastante casual, dando a impressão de que 

não passou por nenhuma produção. Jardineira jeans, camisa, casaco de lã e botas, 

quase nenhuma maquiagem e o cabelo ao natural. O figurino combinava com o 

estilo da música e também com perfil apresentado pelo programa, uma jovem doce 

e tímida, escritora de livros infantis.  

Alguns anos após sua saída do programa, concedeu uma entrevista em que falou 

sobre sua imagem no programa: 

Fui apresentada como autora de livros infantis, algo sobre o qual eu havia 
superficialmente falado quando estávamos fazendo entrevistas - que eu 
gostava de escrever livros infantis, gostava de blogar e escrever histórias. 
Mas isso definitivamente não era o destaque em minha mente. Eu senti 
como se eu dissesse: "Eu amo ioga", e então isso se tornou o destaque, 
mesmo que isso seja uma coisa divertida que eu faço nas manhãs de 
sábado. Isso foi interessante, meio que ter essa narrativa escolhida para 
mim. (BLICKLEY, 2016, tradução livre)

77
 

 

E completou dizendo que o programa, assim como muitos outros programas de 

reality tv, tentou dar forma e moldar as histórias de seus concorrentes para atrair 

espectadores, não necessariamente fãs ao longo da vida. 

Sua segunda participação no programa foi nas battle rounds, cantando com a 

candidata Serabee um dos grandes sucessos do grupo The Supremes, You can’t 
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 ―I was introduced as the children‘s book author, which was something I very lightly touched upon 
when we were doing interviews — that I liked writing children‘s books, I liked blogging and writing 
stories. But that was definitely not the highlight in my own mind. I felt like I said, ‗I love yoga,‘ and then 
it became the highlight, even though that‘s just a fun thing I do on Saturday mornings. That was 
interesting, to kind of have that narrative chosen for me.‖ 

Dia Frampton em sua blind audition 
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hurry love, número um no Hot 100 em 196678 e a número 19 na lista 100 Greatest 

Girl Group Songs of All Time.79 A apresentação não está disponível em vídeo e não 

foi possível analisar a performance e relatar os comentários dos coaches. Dia foi a 

escolhida por Blake e seguiu para os live shows. 

 

 

O figurino nessa fase já era bem diferente do usado em sua primeira 

apresentação. Ela usava um vestido branco curto com renda, num estilo romântico e 

um colar cinza chumbo com pedras, pouca maquiagem e cabelo natural. Mais uma 

vez, o figurino reforça a imagem de docilidade, mas agora mais produzido. 

Na primeira etapa dos live shows, Dia cantou Heartless.80 Composta pelo cantor 

de hip hop Kanye West, já havia sido parte do repertório da oitava temporada de 

American Idol, em 2009, quando interpretada numa versão acústica por Kris Allen, 

vencedor do programa. Dia se apresentou ao piano e foi muito aplaudida pelo 

público e elogiada pelos coaches. Christina disse que ela era doce e acolhedora, 

alguém com quem ela gostaria de sentar no sofá para ver um filme juntas, mas que 

nessa apresentação tinha mostrado força de lutadora e que deveria se apresentar 

assim mais vezes. Cee Lo considerou muito original e a provável melhor versão de 

uma música que ele já havia ouvido. Para Adam, foi a apresentação mais 

revigorante e única no programa até então. Blake, que ao final da performance de 

Dia estava aplaudindo de pé, disse ter sido seu momento preferido no The Voice.  
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 Disponível em: <https://www.billboard.com/music/the-supremes/chart-history/hot-100> Acesso em 
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songs> Acesso em 13/10/2018. 
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 Heatless foi lançada em novembro de 2008 e chegou a segunda posição no Hot 100 em fevereiro 
de 2009. 

Dia ao vencer a battle round 
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O figurino novamente reforça a imagem doce e acolhedora e novamente a cor 

escolhida é o branco. O vestido, até o joelho, de renda bordada com brilhos, gola 

redonda e laço, num estilo retrô. A maquiagem ainda suave e os cabelos presos em 

pequenos cachos, semelhante aos penteados dos anos 1920.  

Dia passou para a semifinal e cantou Losing my religion, tocando violão 

acompanhada de banda. Lançada em 1991 pela banda de rock alternativo R.E.M., a 

música foi o seu primeiro single e venceu dois Grammys em 1992. Alcançou a 

quarta posição no Hot 100, a melhor conquistada pelo grupo ao longo da carreira.81 

Novamente, Dia foi muito aplaudida pelo público e por seu coach e a primeira a 

avaliar a performance foi Christina Aguilera. Para ela, Dia iniciou o programa sendo 

doce e acolhedora, mas estava muito surpresa com o crescimento da candidata e 

considerou que Dia foi a candidata que mais havia evoluído ao longo do programa. 

Cee Lo disse que mais uma vez ela havia feito uma ótima versão, como na fase 

anterior e que Dia era muito criativa, muito bonita, tinha uma ótima voz e que ele 

estava impressionado. Adam achou a performance maravilhosa, uma outra escolha 

atípica de repertório para ela, o que ele considerou muito bom e único e por esse 

motivo ela se destacava dos demais candidatos e finalizou dizendo ser seu fã. 

Para essa apresentação, o figurino de Dia foi um vestido preto de renda bordado, 

mangas longas e abaixo do joelho, colar de pedras e o cabelo cacheado. Pela 

primeira vez Dia aparece com uma maquiagem mais forte, usando sombra preta. 

Apesar de ser um figurino muito elegante, ele não combinava com a música e o 

violão e tampouco com uma jovem de 23 anos. Dia foi para a final vencendo a 
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 Disponível em: <https://www.billboard.com/music/rem/chart-history/hot-100> Acesso em 
13/10/2018. 

Dia em sua apresentação nas quartas-de-final 
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candidata Xenia, de apenas 16 anos, tendo empatado no voto do coach, mas 

vencendo no voto do público.   

   

 

Em suas ultimas apresentações competitivas, cantou primeiro Inventing 

shadows82 sendo a música autoral. A performance foi ao piano, acompanhada de 

banda e cenário ao fundo. Christina usou seu tempo de fala para comentar o 

cenário, lembrando que anteriormente Blake havia feito brincadeiras a respeito do 

cenário de uma apresentação da cantora e não comentou a performance de Dia. 

Cee Lo disse que tinha sido maravilhoso, que música era ótima e provavelmente 

seria número um no iTunes e que ela não parava de surpreendê-lo. Adam elogiou a 

música e a voz da cantora, mas disse que o cenário o havia distraído. 

 

     
 
 

O figurino escolhido para Inventing shadows foi um vestido longo vermelho com 

strass aplicado, maquiagem leve e cabelos cacheados. 
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 Inventing shadows foi 20ª posição no Hot 100, https://www.billboard.com/music/dia-
frampton/chart-history/hot-100 e primeiro lugar em vendas no iTunes, como já citado. 

Dia em sua apresentação de Losing my religion 

Dia cantando Inventing Shadows e com os outros três finalistas da temporada  

https://www.billboard.com/music/dia-frampton/chart-history/hot-100
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Para sua apresentação com Blake, ambos usavam terno preto, camisa branca, 

gravata e óculos escuros (tirados durante a apresentação), figurino inspirado no 

filme The blues brothers.83 

Com Miranda Lambert, fez a apresentação não competitiva cantando The house 

that built me. A música venceu em 2010 o Grammy na categoria Melhor 

Perfomance Feminina Country. Miranda, cantora de música country que iniciou 

sua carreira no início dos anos 2000, era casada com Blake desde maio, menos de 

um mês após a estreia do programa. A música também já havia sido cantada na 

fase das blind auditions por Angela Wolff.  

Apesar de Inventing shadows ter alcançado boa 20ª posição no Hot 100, os 

duetos de Dia com seu coach e com o artista convidado não tiveram a mesma sorte: 

o dueto com Blake chegou a 57ª posição e com Miranda não entrou no ranking 
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 The Blues Brothers, conhecido no Brasil como Os irmãos cara de pau, é uma comédia norte-
americana de 1980, estrelada por Dan Aykroyd e John Landis. 

Dia em sua apresentação com Blake  Cenário de Inventing Shadows  

Dia em sua apresentação com Miranda Lambert 
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O figurino usado por Dia foi um longo de saia preta e blusa nude com 

sobreposição de renda preta, maquiagem leve e penteado anos 1920. 

Vicci Martinez foi a quarta candidata a se apresentar na noite de estreia do 

programa. O repertório de Vicci variou pouco, entre o pop e o rock, exceção feita a 

Jolene, de Dolly Parton, uma das principais cantoras da música country no Estados 

Unidos. As músicas apresentadas por Vicci foram as seguintes: 

Etapa Música Artista original 

Blind Audition Rolling in the deep Adele 

Battle Rounds Perfect Pink 

Live shows Jolene Dolly Parton 

Semifinais Dog days are over Florence & the Machine 

Final 

Afraid to sleep Vicci Martinez 

Love is a battlefield Pat Benatar 

Drops of Jupiter* Train 

*Apresentação não competitiva 

 

Na blind audition de Vicci, ela interpretou Rolling in the deep, um dos maiores 

sucessos de Adele, primeiro single do álbum 21. Lançada em novembro de 2010, 

conquistou a primeira posição em vários rankings da Billboard, incluindo o Hot 100,84 

mantendo a posição por sete semanas. Cee Lo Green e Christina Aguilera viraram 

suas cadeiras. Christina fez um breve elogio e Cee Lo destacou as notas mais altas 

da música, difíceis de alcançar e que Vicci conseguiu atingir com sucesso. Ela 

escolheu Cee Lo como coach. Vicci se apresentou usando calça jeans, camiseta 

branca, uma echarpe marrom e botas, usando maquiagem leve e cabelo natural. 
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 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/adele/chart-history/hot-100> Acesso em 
15/10/2018 

Vicci em sua blind audition 

https://www.billboard.com/music/adele/chart-history/hot-100
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Nas battle rounds, fez dueto com Niki Dawson, de 19 anos, cantando Perfect. 

Gravada por Pink em 2010, chegou à segunda posição no Hot 100 em 2011.85 Antes 

da decisão de Cee Lo, os demais coaches opinaram sobre a performance. Adam 

considerou o melhor dueto da noite, Blake disse em tom de brincadeira que Cee Lo 

ainda se arrependeria de colocar duas excelentes cantoras no mesmo dueto. 

Christina elogiou ambas as candidatas e Cee Lo escolheu Vicci. 

 

       

 
 

Vicci manteve o figurino semelhante à primeira apresentação, mas a calça jeans 

foi substituída por uma calça de couro metalizada, que ela usou com camiseta 

branca e jaqueta preta. A maquiagem mais forte e os cabelos, naturais. 

Em sua primeira apresentação nos live shows, cantou Jolene. A música de Dolly 

Parton lançada em 1973, apesar de não ter atingido uma boa posição no Hot 100,86 

já teve mais de trinta versões87 e em 2012, entrou para o ranking 500 Greatest 

Songs of All Time da revista Rolling Stone. Na avaliação de Adam, a performance 

de Vicci foi cheia de alma. Blake disse ser um grande fã da candidata e Christina 

adorou a maneira como Vicci se movimentou pelo palco. Na opinião de Cee Lo ela 

fez um grande trabalho e sua voz era muito poderosa. 

O figurino de Vicci foi calça de couro, camiseta cinza, colete com brilhos, blazer 

preto e botas. Ela passou para fase semifinal sendo a candidata com mais votos do 

público.  
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 60ª posição no Hot 100 em 1974. Disponível em:< https://www.billboard.com/music/dolly-
parton/chart-history/hot-100> Acesso em 16/10/2018. 
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 Disponível em: < https://www.npr.org/2008/10/09/95520570/dolly-partons-jolene-still-haunts-
singers> Acesso em 16/10/2018. 

Vicci cantando Perfect e ao vencer a battle round 

https://www.billboard.com/music/pnk/chart-history/hot-100
https://www.billboard.com/music/dolly-parton/chart-history/hot-100
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Em seu segundo live show, agora na semifinal, Vicci cantou Dog days are over,88 

da banda britânica Florence and the Machine. Originalmente lançada em 2008, foi 

relançada em 2010 com novo videoclipe. A música fez parte do seriado Glee no 

episódio Special education, em novembro de 2010. Ao término da performance, o 

público aplaudiu de pé. Adam disse que Vicci foi incrível e que havia sido a melhor 

apresentação daquela noite e, para Blake, inquestionavelmente era a apresentação 

mais poderosa. Christina considerou uma grande performance e Cee Lo fez um 

trocadilho com o nome da música (os dias de cão terminaram) e disse que ela teria 

um futuro brilhante. 

    

 

Vicci usou calça branca e blusa branca de paetês e penteado no cabelo estilo 

moicano. Seguiu para a semifinal perdendo no voto do coach, mas novamente 

venceu no voto do público. 

Na semifinal, Vicci cantou a música autoral Afraid to sleep89 e, com Cee Lo, 

Love is a battlefield.90 Após a apresentação, Adam disse que ela era uma cantora 
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 21ª posição no Hot 100 após o relançamento em 2010. Disponível em: 
<https://www.billboard.com/music/florence-the-machine/chart-history/hot-100> Acesso em 16/10/2018. 
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 78ª posição no Hot 100 em julho de 2011. Disponível em: <https://www.billboard.com/music/vicci-
martinez/chart-history/hot-100> Acesso em 16/10/2018. 

Vicci cantando Jolene 

Vicci em sua performance de Dog days are over 
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muito poderosa e Blake, que ela sempre entrava no palco para vencer. Christina 

considerou uma excelente performance e Cee Lo disse estar muito orgulhoso.  

 

        

 

 
A seguir, Vicci e Cee Lo cantaram sua versão para a música de Pat Benatar. Vicci 

usou calça e blusas pretas, blazer branco com gola preta de paetês, cabelos 

naturais. No dueto, ela, Cee Lo e dançarinos usaram figurino inspirado no filme Mad 

Max Beyond Thunderdome.91 

Em sua apresentação não competitiva, Vicci cantou com Pat Monahan Drops of 

Jupiter. Lançada em 2001 pela banda de Pat, foi 5ª posição no Hot 100 e foi 

vencedora de dois Grammys.  

 

 

Vicci usou um figurino bem semelhante ao da apresentação de sua música 

autoral, calça dourada, camiseta preta com bordados e blazer preto com gola 

dourada. 
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 5ª posição no Hot 100 em dezembro de 1983. Disponível em: 
<https://www.billboard.com/music/pat-benatar/chart-history/hot-100> Acesso em 16/10/2018. 
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 Filme de ação em um futuro distópico, terceiro da sequência Mad Max. 

Vicci cantando Afraid to Sleep Cee Lo Green e Vicci em Love is a battlefied 

Vicci em sua apresentação com Pat Monahan 
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2.2.2 – Terceira temporada 

 

A análise dos três primeiros colocados na terceira temporada, assim como na 

primeira, foi feita por meio do material disponibilizado pelo público no YouTube. 

Alguns vídeos de apresentações exibem a performance e também os comentários 

dos coachs, mas a maioria do material disponível exibe somente a performance.  

Cassadee Pope se apresentou nas blind auditions no sétimo episódio. Antes da 

apresentação, foi exibido um vídeo curto em que a candidata era descrita como a 

jovem artista que estava deixando sua banda de rock para tentar carreira solo. 

Durante a temporada, se apresentou 13 vezes, conforme a tabela: 

 

Etapa Música Artista original 

Blind Audition Torn Natalie Imbruglia 

Battle Rounds Not Over You Gavin DeGraw 

Knockouts Payphone Maroon 5 

Live playoffs (top 20) My Happy Ending Avril Lavigne 

Live top 12 Behind These Hazel Eyes Kelly Clarkson 

Live top 10 Over You Miranda Lambert 

Live top 8 Are You Happy Now? Michelle Branch 

Live top 6 
Stand Rascal Flatts 

I'm With You Avril Lavigne 

Semifinais Stupid Boy Sarah Buxton 

Final 

Over You Miranda Lambert 

Steve McQueen Sheryl Crow 

Cry Faith Hill 

 
 

Em sua primeira performance, a música escolhida foi Torn. A música se tornou 

sucesso em 1997, na voz da australiana Natalie Imbruglia, e atingiu a primeira 

posição no Hot 100 Airplay (Radio Songs),92 ranking das músicas mais tocadas nas 

rádios norte-americanas, por 11 semanas consecutivas. No Hot 100, atingiu a 

posição de número 42 somente no ano seguinte,93 quando sua popularidade já 

estava mais baixa, por uma regra no ranking que, até seu ano de lançamento, não 

incluía singles não lançados fisicamente.  
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Os quatro coaches viraram para Cassadee, que foi aplaudida de pé pelo público, 

por Adam e Christina, a primeira a falar sobre a performance. Além de considerar 

incrível, ela disse que a candidata poderia cantar vários estilos, country, pop, rock. 

Adam, disse que ficaria honrado se ela o escolhesse como coach e Cee Lo disse 

que ela estava muito confortável no palco. Blake disse que assim como os três 

coaches sentados ao lado, não havia ninguém como Cassadee e que ela seria uma 

super star. O coach escolhido foi Blake Shelton. 

 

 

 

O figurino usado foi um vestido azul curto, de saia assimétrica, colar de contas 

marrom e sapato vermelho. O cabelo solto com cachos e maquiagem leve. Diferente 

da blind audition de Dia e Vicci, em sua primeira participação no programa, o figurino 

de Cassadee já mostrava ter sido preparado produzido. 

Na fase das battle rounds, Cassadee cantou Not over you94 de Gavin DeGraw, 

em um dueto contra o candidato Ryan Jirovec, de 28 anos. A apresentação não está 

disponível em vídeo e não foi possível analisar a performance, somente um trecho 

do episódio com a escolha de Blake Shelton. Em seu voto, ele justificou a escolha 

de Cassadee dizendo que ela possuía um som próprio, uma assinatura, e que havia 

muito pela frente em sua carreira. Para o dueto, o figurino foi um vestido preto curto 

e um colete jeans. O cabelo cacheado e solto com um penteado de tranças na parte 

da frente e maquiagem leve.  

                                                           
94

 18ª posição no Hot 100. Disponível em: <https://www.billboard.com/music/gavin-degraw/chart-
history/hot-100> Acesso em 18/10/2018. 

Cassadee cantando Torn 
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A terceira temporada teve a estreia de mais uma fase dentro das battle rounds, os 

knockouts. Nessa fase, cada candidato apresentou uma música no mesmo palco e 

Cassadee cantou Payphone da banda Maroon 5, contra a candidata Suzanna 

Choffel, que cantou Could you be loved da banda Bob Marley and the Wailers. A 

disputa, considerando somente o repertório, já favorecia Cassadee. Payphone já 

entrou no Hot 100 na terceira posição em maio de 2012, subindo para segunda no 

mesmo mês,95 foi número um em rankings da Europa e o quinto single mais vendido 

de 2012.96 Could you be loved, lançada em 1980, apesar de ser um dos grandes 

sucessos da banda de Bob Marley, não era uma música da atualidade, que estava 

tocando nas rádios e tão popular com o público. A música cantada por Cassadee ser 

da banda de Adam Levine também foi mais um aspecto favorável para a candidata. 

Blake escolheu Cassadee.  
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A candidata usou calça de couro preta, camisa branca transpassada, de manga 

longa, e sapato preto. Os cabelos lisos, penteado de trança na parte da frente, e 

maquiagem mais marcante. Sua concorrente usava um macacão preto de gola 

dourada e os cabelos bem cacheados, num estilo anos 1980, assim como a música 

interpretada por ela. Era a representação do novo, do que está na moda em 

contraste com o passado, com o que já foi moda, representado no figurino das 

candidatas.  

Após a fase dos knockouts, 20 candidatos seguiram para os live shows. Na 

primeira etapa, os live playoffs, Cassadee cantou My happy ending, da canadense 

Avril Lavigne, nona posição no Hot 100 em 2004.97 Christina foi a primeira coach a 

avaliar a performance, achou muito sólida, a candidata tinha alcançado notas altas 

na música e ela deveria acreditar em sim mesma e não se ater ao rótulo de cantora 

de rock/pop. Cee Lo considerou uma performance maravilhosa e Adam disse ser fã 

de Cassadee, mas que as vezes ainda era difícil definir qual a sua identidade como 

cantora. Blake discordou de Adam e disse que para ele a identidade da candidata 

estava clara, ela era uma cantora de rock/pop e era muito boa, além de ser uma das 

favoritas dos fãs do programa, o que a partir dessa fase iria contar muito. 

Cassadee usou vestido preto curto com um detalhe de franjas na saia e sapato 

preto. Os cabelos soltos e lisos e maquiagem leve. Foi a segunda mais votada pelo 

público e segui para a etapa dos live shows, agora competindo com 11 candidatos. 
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No live top 12, a escolha foi Behind These Hazel Eyes, de Kelly Clarkson. Kelly 

foi vencedora da primeira temporada de American Idol, um dos concorrentes do 

The Voice, citado nas entrevistas pré-lançamento em comparações feitas por Adam 

Levine e Carson Daly. A música, lançada em 2005, atingiu a sexta posição no Hot 

100 e permaneceu entre as dez melhores por 15 semanas,98 um recorde para uma 

música que não atingiu o top 5. Cassadee foi mais uma vez muito aplaudida pela 

plateia.  

 

 

O mesmo estilo de figurino foi mantido para essa apresentação. Saia de couro 

dourada curta, blusa preta sem manga com recortes no decote e detalhes em 

dourado, sapato preto. Cabelo solto cacheado, com mechas loiras e roxas, 

maquiagem leve.  

No live top 10, Cassadee foi a penúltima candidata a se apresentar no episódio e 

cantou Over you, de Miranda Lambert. Composta por Miranda e Blake, chegou a 

posição 35 no Hot 100 em 2012.99 Assim como na primeira temporada com Dia 

Frampton, novamente uma candidata de Blake apresenta música de Miranda 

Lambert, com quem Blake foi casado até 2015. Ao comentar a performance, 

Christina agradeceu Cassadee por leva-la junto naquele ―passeio‖, fazendo com que 

sentisse a emoção da música e Cee Lo disse que sua voz estava impecável. Adam 

considerou a melhor apresentação da candidata até aquele momento e gostaria de 
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 Disponível em: <https://www.billboard.com/music/kelly-clarkson/chart-history/hot-100> Acesso em 
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 Disponível em: <https://www.billboard.com/music/miranda-lambert/chart-history/hot-100> Acesso 
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Cassadee no live top 12 
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vê-la cantando música country mais vezes. Para Blake, foi como ouvir sua própria 

música pela primeira vez. Sua versão da música foi o maior sucesso de vendas na 

competição, com 340 mil downloads,100 o que impulsionou sua votação.  

 

 

 

O figurino foi calça e blusa branca com detalhe em pedras no colo e alongada na 

parte de trás como uma capa, sapato dourado. O cabelo preso num penteado lateral 

e maquiagem leve. Cantou acompanhada de duas musicistas, uma tocando violino e 

a outra, violoncelo.  

Na fase seguinte, o Live top 8, cantou Are you happy now, de Michelle Branch. A 

versão original foi a 16ª posição no Hot 100 em 2003101, e a de Cassadee, 95ª102.   
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Performance de Over you 

Cassadee cantando Are you happy now 
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O figurino foi um vestido vinho com detalhes em couro preto, curto na frente e 

longo atrás, semelhante ao usado na fase anterior. Cabelos soltos levemente 

cacheados, mechas loiras e maquiagem mais forte. 

Nas quartas-de-final, live top 6, os candidatos apresentaram duas músicas, uma 

escolhida por eles e outra pelo coach. Cassadee cantou Stand,103 do grupo country 

Rascal Ftatts, e I’m with you,104 de Avril Lavigne. A primeira performance foi de 

Stand, aplaudida de pé pelo publico e pelos coachs. Christina elogiou a 

performance, a maneira como Cassadee alcançou as notas mais altas e sua 

conexão com a plateia. Adam novamente disse ser fã da candidata, mas gostaria de 

vê-la cantando um estilo de country diferente. Blake achou a performance 

extraordinária. Cee Lo estava doente e não participou da gravação do episódio. A 

apresentação seguinte, I’m with you, também muito aplaudida pela plateia. O 

repertório da noite colocou a candidata entre o country e o rock/pop e, novamente, 

ela interpretou uma música de Avril. As versões de Cassadee para ambas as 

músicas não entraram no Hot 100. Ao final dessa fase, todos os candidatos de 

Christina e Adam haviam sido eliminados. 

Os figurinos foram bem distintos: para a primeira música, usou calça de couro 

metalizada e blusa com detalhes metálicos e couro, cabelo solto liso e maquiagem 

leve, e na segunda música, usou um vestido longo dourado, cabelo solto liso e 

maquiagem leve. Ela também tem um gestual semelhante em todas as 

apresentações, levantando um dos braços ou ambos.  
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 46ª posição no Hot 100 e 1º lugar nos rankings Hot Country songs e Coutrny Airplay (radio). 
Disponível em: <https://www.billboard.com/music/rascal-flatts/chart-history> Acesso em 20/10/2018. 
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Cassadee cantando Stand Performance de I‘m with you 
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Blake e Cee Lo foram para as semifinais com dois candidatos cada. Cassadee, 

segunda candidata mais votada nas quartas-de-final, foi a penúltima candidata a se 

apresentar no episódio, com Stupid boy.105 Gravada originalmente por Sarah 

Buxton, um cantora country iniciante, a música ficou conhecida na versão de Keith 

Urban, vencedor de quatro Grammys, um deles por Stupid boy, na categoria 

Melhor Performance Country Masculina.  

Ao final de cada apresentação, apenas dois coaches fizeram comentários, o 

coach do candidato e, alternadamente, Adam, Christina ou Cee Lo. Christina 

comentou a apresentação dizendo ser fã de Cassadee e que, às vezes, sua voz 

soava tão perfeita que parecia ter passado pelo Auto-Tune106, pois muitos cantores 

gostariam de conseguir cantar ao vivo como cantam nas gravações. Blake começou 

seu comentário explicando porque a candidata cantou algumas músicas country 

durante a temporada e o motivo era por ela se conectar com as letras e porque 

nenhum outro candidato, desde a primeira temporada, havia cantado como 

Cassadee havia cantado naquele momento. 

 

 

 

Os shows da semifinal e final são como apresentações de gala, e os figurinos dos 

candidatos geralmente envolvem longos e ternos. Cassadee usou um longo rosa 
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 43ª posição no Hot 100 em 2007. Disponível em: < https://www.billboard.com/music/keith-
urban/chart-history/hot-100/3> Acesso em 21/10/2018.  
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 Auto-Tune é um processador de áudio criado pela Antares Audio Technologies, utilizado para 
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Performance de Stupid boy 
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estilo sereia, tomara que caia, com bordados de strass em forma de linhas por todo 

o vestido, cabelo preso num rabo-de-cavalo e maquiagem leve. 

Na fase final, veiculada em dois episódios, os três candidatos apresentaram três 

músicas, uma reprise de performance anterior, um dueto com o coach e um solo. 

Cassadee reprisou Over you, no dueto com Blake cantou Steve McQueen e para o 

solo, Cry. A música reprisada foi novamente muito elogiada por Christina, Adam e 

Blake. No dueto, uma country, de Sheryl Crow, lançada em 2002. Sheryl é uma das 

poucas cantoras que já ganhou prêmios em categorias do rock, pop e country, 

estilos nos quais gravou muitos sucessos. Steve McQueen ficou na 88ª posição do 

Hot 100107 e ganhou um Grammy na categoria Melhor Perfomance Rock 

Feminina, mesmo não sendo esse o estilo da música. 

A ultima performance de Cassadee, Cry, é uma das músicas de maior sucesso de 

Faith Hill e do country, foi 33ª posição no Hot 100, chegou a primeira colocação no 

ranking Adult Contemporary e venceu o Grammy em 2003 na categoria Melhor 

Perfomance Country Feminina. Nos comentários, Adam estava muito orgulhoso e 

feliz de ver Cassadee chegar até a final e Blake disse não saber mais o que dizer 

para elogiar sua candidata e que de tudo que ela havia apresentado até ali, ela 

nunca tinha cantado tão bem.  

 

     

 

Em Over you, usou um longo tomara que caia com aplicações de pequenos 

espelhos em formas geométricas, cabelo solto liso e maquiagem mais forte. Em seu 

dueto, um clássico do estilo country, calça jean, camiseta e camisa xadrez. Cabelo 

solto liso e maquiagem leve. 
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 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/sheryl-crow/chart-history/hot-100> Acesso em 
20/10/2018.  

Over you Steve McQueen com Blake 
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Para Cry, modelo semelhante ao usado em outras performances, vestido dourado, 

curto na frente, longo na parte de trás com saias de tule. Cabelo solto liso e 

maquiagem também dourada. Sua performance foi a última do episódio, quando foi 

aberta a votação para a premiação no dia seguinte. Cassadee foi a vencedora da 

temporada. 

Terry McDermott foi o primeiro candidato a se apresentar na temporada. Das 

audições até a fase final, seu repertório foi quase todo de rock, com as seguintes 

músicas: 

Etapa Música Artista original 

Blind Audition Baba O'Riley The Who 

Battle Rounds Carry on Wayward Son Kansas 

Knockouts Maybe I'm Amazed Paul McCartney 

Live playoffs (top 20) Don't Stop Believin' Journey 

Live top 12 More Than a Feeling Boston 

Live top 10 Summer of '69 Bryan Adams 

Live top 8 Over Blake Shelton 

Live top 6 
I Want to Know What Love Is Foreigner 

Stay With Me Faces 

Semifinais Let It Be The Beatles 

Final 

Dude (Looks Like a Lady) Aerosmith 

Broken Wings Mr. Mister 

I Want to Know What Love Is Foreigner 

 

Terry cantou Baba O’Riley nas blind auditions, um clássico da banda de rock The 

Who, música que figura na lista All-Time 100 Songs da revista Time108 e na lista The 
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 Disponível em: <http://entertainment.time.com/2011/10/24/the-all-time-100-songs/slide/baba-o-
reilly-the-who/> Acesso em 21/10/2018. 

Performance de Cry 
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500 Greatest Songs of All Time da revista Rollin Stone109 e parte da trilha sonora de 

seriados e filmes. Somente Christina não virou sua cadeira; Blake, Adam e Cee Lo 

viraram simultaneamente, nos últimos segundos da música. Terry foi muito 

aplaudido pela plateia e se apresentou usando calça jeans, camiseta, jaqueta de 

couro marrom e botas. 

 

 

A música escolhida para a fase das battle rounds foi Carry On Wayward Son, da 

banda de rock Kansas, lançada em 1976. No ano seguinte, alcançou a 11ª posição 

no Hot 100,110 primeira vez da banda entre as top 20. Terry fez um dueto com Casey 

Muessigmann, um cantor de country de 22 anos. Ao final da apresentação, foram 

aplaudidos de pé pela plateia.  

 

    

 

O figurino, nessa apresentação, foi calça jeans preta, camiseta branca, blazer 

preto e uma echarpe fina preta. O figurino do concorrente contrastou com o visual de 

Terry, como se fosse um rockeiro de fato, contra um cantor de country que, naquela 
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 Disponível em: < https://www.rollingstone.com/music/music-lists/500-greatest-songs-of-all-time-
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 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/kansas/chart-history/hot-100> Acesso em 
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Terry na blind audition 

Terry e Casey Terry vence a battle round 

https://www.rollingstone.com/music/music-lists/500-greatest-songs-of-all-time-151127/the-supremes-you-keep-me-hanging-on-36333/
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ocasião, estava performando um rock. Terry foi o escolhido de Blake para a fase 

seguinte. 

Nos knockouts, Terry concorreu com Rudy Parris, de 46 anos, que se apresentou 

primeiro com música de Chris Brown. Terry cantou Maybe I’m amazed, de Paul 

McCartney e sua performance foi mais aplaudida que de seu concorrente. 

Novamente cantou um clássico do rock, música escrita por Paul em 1969 para 

homenagear sua esposa Linda, que o ajudou a passar pelo fim dos Beatles. Tem 

tanto significado para Paul e sua carreira, que em uma entrevista ao Good Evening 

New York City, disse ser a música pela qual ele gostaria de ser lembrado.111 No Hot 

100112 atingiu a décima posição e também configura na lista 500 Greatest Songs of 

All Time da revista Rollin Stone.113 Apesar de Rudy ter feito uma ótima 

performance, concorrer com um forte candidato e um clássico de Paul McCartney 

não lhe deu muitas chances. Deve se considerar também o fato das duplas serem 

escolhidas pelos coaches, como já citado.  

 

    

 

O figurino de Terry foi todo preto, calça, camiseta e jaqueta de couro fechada. Os 

figurinos aqui foram menos contrastantes que os da etapa anterior. Rudy, assim 

como Casey, é um cantor country, mas usava figurino social: blazer, camisa e calça, 

sem chapéu ou outras peças características do estilo. Terry foi o vencedor e seguiu 

para a fase de live shows. 
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Terry nos knockouts Rudy, Carson e Terry no anúncio do vencedor 
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Em sua primeira apresentação ao vivo, cantou Don’t stop believing, da banda de 

rock norte-americana Journey, excelente escolha para Terry estrear nos live playoffs. 

Considerada pela crítica da AllMusic como a canção de rock perfeita,114 foi lançada 

em 1981 e atingiu a nona posição no Hot 100115, mas retornou ao ranking em quarto 

lugar na versão do elenco de Glee.116 Dois anos antes, foi a música na cena final do 

último episódio de The Sopranos,117 produzida pela HBO. Don’t stop believing é 

como um hino do rock americano e, ao ressurgir em seriados tão aclamados, se 

popularizou com as novas gerações. A apresentação de Terry foi muito fiel à versão 

original, principalmente por ele ter um timbre muito semelhante ao de Steve Perry, 

vocalista do Journey. Foi ovacionado pela plateia, e o mais votado pelo público, 

seguindo para o live top 12. 

 

 

 

Terry manteve as cores escuras como nas performances anteriores e usou calça 

e camisa pretas, colete cinza e echarpe fina cinza clara.  

No show seguinte, mais um clássico do rock, More than a feeling. O single da 

banda Boston foi lançado em 1976 e chegou a 5ª posição no Hot 100118. Pela 

primeira vez, Terry se apresentou com a banda no palco e a plateia aplaudiu muito, 
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 Disponível em: < https://www.allmusic.com/album/escape-mw0000190446> Acesso em 
23/10/2018. 
115

 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/journey/chart-history> Acesso em 23/10/2018. 
116

 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/glee-cast/chart-history/hot-100> Acesso em 
23/10/2018. 
117

 Série de televisão norte-americana, cuja história gira em torno do mafioso Tony Soprano (James 
Gandolfini), em New Jersey. A série retrata as dificuldades que ele enfrenta ao tentar equilibrar sua 
vida doméstica e sua organização criminosa. Os integrantes do Journey disseram, em entrevista, que 
The Sopranos e Glee foram muito importantes para o revival da banda. Disponível em: < 
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/journey-members-reflect-importance-sopranos-600432> 
Acesso em 23/10/2018. 
118

 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/boston/chart-history/hot-100> Acesso em 
23/10/2018 

Terry cantando Don‘t stop believing 
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desde o começo da performance, e ele foi escolhido pelo público para a próxima 

fase. 

O figurino foi semelhante ao anterior, calça e camisa pretas, mas no lugar do 

colete cinza, um blazer de couro preto e echarpe fina preta com fios prata. A 

echarpe parece ter entrado como item fixo no visual do candidato. 

 

    

 

No live top 10 Terry cantou Summer of 69, do canadense Bryan Adams, quinta 

posição no Hot 100119, em 1985. Se apresentou com a banda e cantou usando o 

pedestal do microfone, como no show anterior. Christina elogiou sua performance e 

brincou com o fato do candidato cantar na ponta dos pés, em alguns momentos da 

música. Para Cee Lo, Terry o fazia lembrar de tudo o que ele genuinamente gostava 

no rock. Adam disse que sempre que o ouvia cantando, ficava bravo por ele ter 

escolhido Blake e que era um grande fã de Terry. Blake fez dele as palavras de Cee 

Lo e agradeceu por ter sido escolhido como coach.  
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 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/bryan-adams/chart-history/hot-100> Acesso em 
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Terry em sua performance de More than a feeling 

Terry durante a performance e com Carson Daly 
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Terry usou calça e camiseta pretas e um casaco também preto no estilo jaquetão.  

Para o live top 8, a música escolhida é um country de Blake Shelton, único no 

estilo interpretado por Terry na competição. Lançada em maio de 2012, já havia sido 

apresentada pelo próprio Blake nas semifinais da segunda temporada. Em 

setembro, chegou à primeira posição no Hot Country Songs e Country Airplay 

(Radio).120 O figurino foi calça preta, camiseta cinza escuro e jaqueta estilo bomber 

de couro marrom. 

 

 

De volta ao rock no live top 6 com Stay with me, da banda inglesa Faces e  I 

wanna know what love is, da banda inglesa-americana Foreigner. Os rankings da 

banda Faces não estão disponíveis na Billboard. A música do Foreigner foi primeiro 

lugar no Hot 100121 em 1985 e foi regravada em 2009 por Mariah Carey. O figurino 

da primeira foi calça e camiseta pretas e blazer de couro preto como detalhes 

dourados na gola e nos punhos e da segunda, usou camisa preta e colete de couro. 

    

 
 

                                                           
120
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Performance de Over 

Terry cantando Stay with me e I wanna know what love is 
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Terry avançou para a semifinal e cantou um dos maiores sucessos dos Beatles, 

Let it be. Paul McCarteney escreveu a letra durante as gravações do disco The 

Beatles e foi inspirado por um sonho com sua mãe, que faleceu de câncer quando o 

cantor tinha 14 anos. A música foi número um no Hot 100122 e vencedora de dois 

discos de platina.123 A performance foi acompanhada de coral e Terry foi ovacionado 

pela plateia, sendo a última apresentação do episódio. Adam considerou a 

apresentação maravilhosa e Blake disse que essa era uma música sagrada e que 

ele era um dos poucos que podia cantá-la e disse que acreditava em seu coração 

que aquilo era perfeição musical. O figurino novamente todo preto, calça, camiseta e 

uma jaqueta reta com zíper sobreposta por um blazer.  

 

 

 

Primeiro candidato mais votado para a fase final, Terry apresentou três músicas 

no último show da temporada. A primeira, o dueto com Blake, cantando Dude (looks 

like a lady)124 da banda de rock Aerosmith. A performance foi acompanhada de 

banda e de Adam tocando guitarra. A apresentação seguinte foi um solo de Broken 

wings,125 sucesso nos anos 1980 da banda Mr. Mister, música dedicada ao filho de 

Terry. Em seu comentário, Adam diz ter percebido que houve algum problema 
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Performance de Let it be 
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técnico com o áudio de Terry no início da apresentação, mas ele se recuperou muito 

bem da situação e esse era um dos motivos de ter chegado na final. Blake, que 

aplaudiu a performance de pé, disse que todas as vezes que Terry subia ao palco, 

algo épico acontecia. A última música da noite foi a reprise de I wanna know what 

love is e Terry se apresentou acompanhado de um quarteto de violinistas. 

Novamente foi muito elogiado por Christina e Blake, que se disse honrado por ter 

sido seu coach. 

Os figurinos usados na final manteviveram o estilo usado por Terry ao longo da 

temporada. Para as três performances, calça preta, camiseta e camisa brancas, 

jaqueta e blazer de couro pretos. 

 

        

 

 
 
 

Nicholas David se apresentou pela primeira vez no quarto episódio, metade da 

fase blind auditions, quando 26 candidatos já haviam sido selecionados.  Ao longo 

da temporada, seu repertório ficou entre o R&B, soul music e um pouco de pop rock 

e as músicas escolhidas para suas performances foram: 

Dueto de Terry e Blake e participação de Adam Terry cantando Broken Wings 

Reprise de I wanna know what love is 
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Etapa Música Artista original 

Blind Audition Stand By Me Ben E. King 

Battle Rounds She's Gone Hall & Oates 

Knockouts Put Your Records On Corinne Bailey Rae 

Live playoffs (top 20) You're the First, the Last, My Everything Barry White 

Live top 12 The Power of Love Huey Lewis & the News 

Live top 10 Lean on Me Bill Withers 

Live top 8 What's Going On Marvin Gaye 

Live top 6 
September Earth, Wind & Fire 

Over the Rainbow Judy Garland 

Semifinais You Are So Beautiful Billy Preston 

Final 

Great Balls of Fire"/"Fire Jerry Lee Lewis/Jimi Hendrix 

Play That Funky Music Wild Cherry 

Lean on Me Bill Withers 

 

Sua primeira música foi Stan by me, de Ben E. King, já citadana análise de Javier 

Colon nas battle rounds. Somente Cee Lo virou a cadeira, mas Adam considerou 

sua apresentação incrível e Christina elogiou a qualidade única de sua voz, Blake 

não opinou. Cee Lo disse que ele tinha uma voz única e também um visual único e 

agora um coach único, seria a combinação perfeita.  

 

 
 
 

O figurino usado por Nicholas era realmente único, calça social turquesa, blazer 

marrom, camisa bege clara, gravata vermelha e boina. 

Seu primeiro dueto nas battle rounds foi com Todd Kessler, cantando o belo R&B 

She’s gone.126 A música é um dos sucessos da dupla Dary Hall & John Oates, com 

vários hits nos primeiros lugares do Hot 100, She’s gone alcançou a sétima posição. 

Nessa fase, a escolha é do coach do candidato, mas os demais opinam sobre a 

performance. Adam achou lindo e disse que Nicholas tinha realmente uma voz única 

                                                           
126

 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/daryl-hall-john-oates/chart-history/hot-100> 
Acesso em 24/10/2018. 

Nicholas nas blind auditions 

https://www.billboard.com/music/daryl-hall-john-oates/chart-history/hot-100
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e Blake completou dizendo que não havia mais ninguém com uma voz como a dele. 

Cee Lo o considerou fantástico e o escolheu vencedor. 

   

 
 

O figurino foi terno preto, camisa preta estampada, gravata branca e bota branca, 

mantendo seu estilo inicial, um visual anos 1970. Sem a boina, deixou à mostra o 

cabelo comprido, que usou solto e a barba sem aparar. O visual de Nicholas 

lembrava os integrantes do trio Bee Gees.  

Para os knockouts, um pop de Corinne Bailey Rae, Put your records on. No Hot 

100, foi 64ª posição, mas chegou à primeira no ranking britânico de R&B.127 A 

performance de Nicholas foi muito aplaudida, e mesmo Nicholas não tendo feito uma 

versão muito diferente da original,  imprimiu seu estilo único de cantar e interpretar e 

foi o escolhido de Cee Lo para os live shows. Nicholas usou calça preta, blazer lilás 

claro, camisa branca, gravata lilás e bota branca. Os cabelos soltos ao natural e a 

barba feita. 

    

 

                                                           
127

 Disponívem em: < https://www.billboard.com/music/corinne-bailey-rae/chart-history/hot-100> e < 
https://www.officialcharts.com/charts/singles-chart/20060226/7501/> Acesso em 24/10/2018. 

Nicholas no dueto e com Carson Daly no momento do resultado 

Nicholas em sua performance de Put your records on 

https://www.billboard.com/music/corinne-bailey-rae/chart-history/hot-100
https://www.officialcharts.com/charts/singles-chart/20060226/7501/
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Em seu primeiro show ao vivo, Nicholas cantou You're the First, the Last, My 

Everything, de Barry White. Grande sucesso da disco music nos anos 1970, foi 2ª 

posição no Hot 100128 em 1975. A apresentação não está disponível em vídeo e não 

foi possível analisar a performance e relatar os comentários dos coaches. Nicholas 

usou calça violeta, blazer de veludo roxo escuro e gravata verde, bota branca e 

cabelo parcialmente preso. A armação de óculos também mudou. 

 

 

Para o live top 12, a escolha foi The power of love,129 da banda de pop rock 

Huey Lewis and the News. A música foi composta para trilha sonora do filme Back 

to the future, um dos maiores sucessos de bilheteria, o que certamente contribuiu 

para música chegar a primeira posição no Hot 100. Nicholas se apresentou com 

banda e um grupo de metais e foi ovacionado pela plateia e por seu coach.  

 
 

 

                                                           
128

 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/barry-white/chart-history> Acesso em 
24/10/2018. 
129

 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/huey-lewis-the-news/chart-history> Acesso em 
25/10/2018. 

Nicholas no live playoff top 20 

Nicholas no live top 10 

https://www.billboard.com/music/barry-white/chart-history
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Nicholas manteve o mesmo estilo usado nas performances anteriores, usou calça 

vinho, blazer preto, colete estampado, camisa listrada, gravata branca. A mesma 

bota branca e o cabelo parcialmente preso. 

Na apresentação seguinte, live top 10, cantou Lean on me,130 de Bill Withers, 

presente no ranking 500 Greatest Songs of All Time.131 Nicholas se apresentou ao 

piano, acompanhado de um coral gospel. Adam comentou que adorava as escolhas 

de repertório e era um grande fã. Blake disse que especialmente naquela noite, ver 

a performance de Nicholas foi como ver uma lenda da música e para Christina, a 

escolha da música foi genial. Cee Lo, muito emocionado, disse que foi uma 

performance imaculada, que o lembrou da infância quando ouvia Bill Withers, do pai 

que era pastor e o fez chorar.  

Nicholas usou calça bege xadrez, blazer tipo jaquetão vinho, camisa branca, 

gravata marrom e bota branca, o cabelo bem liso.  

 

   

 
 

No live top 8, um clássico da soul music e de Marvin Gaye, What’s going on. 

Número dois no Hot 100,132 é a 4ª na lista 500 Greatest Songs of All Time.133 

Nicholas se apresentou tocando tecaldo de pé, acompanhado de banda e três 

backing vocals e fez uma versão bem próxima da original. Sua performance foi mais 

uma vez ovacionada pela plateia. O figurino, mantendo o estilo anos 1970, foi calça 

                                                           
130

 1ª posição no Hot 100. Disponível em: < https://www.billboard.com/music/bill-withers/chart-history> 
Acesso em 25/10/2018. 
131

 Disponível em: < https://www.rollingstone.com/music/music-lists/500-greatest-songs-of-all-time-
151127/bill-withers-lean-on-me-53629/> Acesso em 25/10/2018. 
132

 Disponivel em: < https://www.billboard.com/music/marvin-gaye/chart-history> Acesso em 
25/10/2018 
133

 Disponível em: < https://www.rollingstone.com/music/music-lists/500-greatest-songs-of-all-time-
151127/marvin-gaye-whats-going-on-37363/> Acesso em 25/10/2018. 

Nicholas cantando Lean on me 
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xadrez, camisa branca, gravata vermelha e blazer de couro marrom. Cabelo preso 

em duas tranças e óculos escuros.  

  

 

Com apenas mais duas etapas pela frente, Nicholas chegou ao live top 6 com 

mais um grande sucesso da disco music: September. Número oito no Hot 100,134 os 

singles físico e digital juntos venderam mais de três milhões de cópias.135 O cenário 

da performance remetia às discotecas dos anos 1970, com banda, três backing 

vocals e dançarinos vestidos à caráter. Nicholas usava calça vermelha, camisa e 

blazer pretos, gravata dourada e bota branca, cabelo natural. 

   

 
 

Após cantar a música de sua escolha, Nicholas cantou a escolha do coach, Over 

the rainbow. Clássico de Hollywood, a música foi composta para o filme O Mágico 

                                                           
134

 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/earth-wind-fire/chart-history/hot-100> Acesso em 
26/10/2018. 
135

 Disponível em: < https://www.riaa.com/gold-platinum/?tab_active=default-
award&se=earth%2C+wind+and+fire#search_section> Acesso em 25/10/2018. 

Performance de What‘s going on 

Nicholas em sua performance de September 

https://www.billboard.com/music/earth-wind-fire/chart-history/hot-100
https://www.riaa.com/gold-platinum/?tab_active=default-award&se=earth%2C+wind+and+fire#search_section
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de Oz, e interpretada por Judy Garland, atriz principal do filme. A performance de 

Nicholas foi ao piano, acompanhado de um conjunto de cordas. Não foram 

encontradas fotos dessa apresentação para análise de figurino, mas pela análise de 

vídeo, ele usava calça bege, blazer e gravata marrons. 

Na semifinal, cantou You are so beautiful, de Billy Preston, e dedicou à sua 

família. A versão mais famosa é a de Joe Cocker, que chegou à quinta posição no 

Hot 100.136 Nicholas se apresentou acompanhado de um pianista e terminou a 

performance perto de onde estava a família na plateia. Adam elogiou a 

apresentação e disse que Nicholas era a pessoa mais cheia de alma que ele 

conheceu e que era seu fã não só na música, mas como pessoa. Cee Lo disse que 

apesar de terem tido diferenças de opinião sobre qual melhor rumo seguir durante a 

competição e que naquele ponto podia dizer que fizeram a coisa certa. 

Na performance, usou calça preta, blazer preto brocado com detalhe estampado 

na gola, camisa preta, gravata amarela escura e colar de contas de madeira. Pela 

primeira vez usou sapato preto e se apresentou sem óculos, o cabelo estava mais 

curto assim como a barba. 

 

  

 

No episódio final, Nicholas apresentou três músicas. A primeira foi um medley137 

de Great balls of fire, de Jerry Lee Lewis e Fire, de Jimi Hendrix. A performance 

iniciou com Nicholas cantando ao piano, acompanhado de banda e dançarinas num 

cenário com muitas chamas e, quando começou a cantar Fire, se levantou e 

                                                           
136

 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/joe-cocker/chart-history/hot-100> Acesso em 
26/10/2018. 
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 Medley é a junção de duas ou mais músicas formando uma única. 

Nicholas cantando You are so beautiful 
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dançou. Foi, mais uma vez, ovacionado pela plateia e todos os coaches aplaudiram 

de pé. Adam elogiou sua irreverência e sua capacidade de entreter o publico e Blake 

disse que havia sido realmente divertido e essa era a ideia de um show final. Cee Lo 

amou a performance e disse que era muito fã de Nicholas. O figurino foi calça 

marrom, camisa branca, gravata estampada e blazer dourado. 

A segunda música foi a reprise de Lea on me. Nicholas se apresentou novamente 

ao piano e acompanhado de coral. Adam e Cee Lo fizeram muitos elogios à 

performance e a qualidade musical que ele demonstrou na temporada. Nicholas 

usou calça cinza, camisa vinho e colete. A última performance foi um dueto com Cee 

Lo, cantando Play that funky music, a banda de funk Wild Cherry, número um no 

Hot 100.138 O figurino foi calça e gravata vermelhas, camisa bege e blazer 

estampado brilhante. 
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 Disponível em: < https://www.billboard.com/music/wild-cherry> Acesso em 26/10/2018. 
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Nicholas no dueto com Cee Lo 
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CAPÌTULO 3 - Pensando a força das imagens produzidas 

 

Por ter sido a estreia de um novo formato de reality show musical na televisão 

norte-americana, a primeira temporada foi uma espécie de ―teste‖ para a aceitação 

do público e possíveis ajustes para as temporadas seguintes. Por exemplo, não 

parece ter sido algo programado haver uma segunda chance para completar os 

times dos coaches, essa possibilidade não foi citada em nenhuma das entrevistas e 

matérias pesquisadas. Nas temporadas seguintes, com o sucesso do programa, 

foram incluídas mais uma fase nas battles e outras fases de live shows como 

consequência do aumento no número de candidatos. 

Javier Colon venceu a temporada, mas contou com alguns fatores que o 

beneficiaram. Em comparação as outras duas finalistas, era o mais experiente no 

mercado da música, já tendo inclusive assinado contrato com uma grande 

gravadora. Considerando o estilo musical que seguiu até entrar no programa, o 

coach mais próximo seria Cee Lo Green, consagrado no soul, R&B, funk e hip-hop. 

Javier escolheu Adam Levine, vocalista de uma banda de pop rock, mas com quem 

já tinha se apresentado como backing vocal do Maroon 5. A escolha de repertório 

com grandes sucessos do pop e rock demonstrou a tentativa de redirecionar a 

carreira de Javier para um novo estilo, ou ao menos mostrar sua versatilidade fora 

do soul. 

Na fase das battle rounds, concorreu com uma candidata claramente mais fraca e 

em quase todas as fases, foi o último ou penúltimo a se apresentar no episódio, 

ficando mais recente na memória do público na hora da votação, aberta ao final de 

cada episódio. A única crítica que recebeu dos coachs ao longo das fases foi de 

Christina, sobre o repertório não ser soul ou R&B, mas não sobre a performance em 

si, sempre muito elogiada.  

Um programa que deveria revelar um novo talento, uma voz única, dentre seus 

três finalistas teve como vencedor o candidato mais próximo de vozes e estilos que 

já fazem sucesso e menos próximo de ser um ―the voice”. Dia Frampton e Vicci 

Martinez, com vozes e estilos bem distintos se aproximavam muito mais desse novo 

talento, desse algo único que de tempos em tempos surge na indústria da música.  

Dia foi sendo transformada em uma jovem senhora ao longo do programa, um 

figurino que em nada remetia a uma jovem de 23 anos. O repertório foi eclético, mas 
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as versões próximas ao estilo que cantava anteriormente deram certa personalidade 

às suas performances. Vicci manteve seu estilo musical e figurino durante todo o 

programa, pareceu ser menos moldável que Dia e talvez não chegasse a finalista se 

sua participação não tivesse um papel importante na concorrência do programa: 

Vicci participou de American Idol e deixou o reality quando pediram que ela 

escondesse sua homossexualidade. No The Voice, não só não precisou esconder 

sua orientação como sua namorada apareceu nos episódios desde as blind 

auditions, espécie de mensagem para o público de que ali não havia nenhum tipo de 

preconceito, o que realmente importava era a voz.  

Na terceira temporada, a vencedora foi novamente uma candidata para quem 

todas as cadeiras viraram nas blind auditions, a primeira mulher a vencer o The 

Voice. Com mais candidatos na primeira fase do que nas anteriores e todas as 

seguintes, na terceira temporada passaram pelo palco do programa diversos 

talentos dos mais variados estilos, mas a vencedora foi uma cantora que pode ser 

considerada mainstream. Uma cantora que, até então, se identificava com o rock, 

fez várias performances nesse estilo, se tornou uma cantora country ao vencer o 

programa, estilo no qual ela permanece até hoje, e faz relativo sucesso, alcançando 

boas posições nos rankings do segmento. Cassadee é a vencedora do The Voice 

que conquistou mais visibilidade ao ser indicada ao Grammy.  

Os finalistas Terry McDemott e Nicholas David eram, assim como Dia e Vicci, 

candidatos de estilo único. Ambos tinham qualidades que se espera de um novo 

talento, algo que se diferencie dos demais talentos. Terry variou pouco seu figurino, 

Nicholas ao contrário, abusou de cores e estampas e encarnou o visual anos 1970, 

mas ambos eram grandes talentos, com vozes realmente diferentes, artistas que 

sendo bem orientados e produzidos, poderiam certamente chegar ao estrelato. 

O estrelato, se tornar um grande sucesso, parece não ser possível por meio do 

The Voice, se comparado aos seus concorrentes American Idol e The X Factor, 

que possuem, entre seus candidatos, pelo menos uma dezena de artistas presentes, 

hoje, no star system das principais gravadoras, como Kelly Clarkson, Jennifer 

Hudson, Carrie Underwood, Camila Cabello, Harry Styles, Zayn Mallick, Little Mix, 

entre outros. O programa acaba sendo o que Carson Daly explica, em entrevista 

aqui já citada, uma espécie de treinamento sobre o mercado da música. Na mesma 

entrevista, a produtora executiva do programa, Audrey Morrissey, disse que para o 
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candidato era a chance de ter um tutor individual pronto para compartilhar toda a sua 

expertise e ajudá-lo a ganhar o show, a carreira e se tornar um artista melhor, 

oportunidade que ela considerou inestimável.  

Essa pode ser uma das explicações para o The Voice, de fato, não ter nenhum 

vencedor hoje figurando no star system das grandes gravadoras, mas há também 

uma diferença importante entre o programa e American Idol: os coaches. A ideia de 

colocar quatro cantores formando times e competindo entre si é uma fórmula que se 

mostrou muito eficiente, em termos de audiência e publicidade, mas talvez seja essa 

mesma fórmula que impede o formato de lançar artistas como estrelas do mercado 

musical. Na primeira versão de American Idol, exibida pela Fox, a maioria das 

temporadas teve um júri composto por produtores e cantores, um equilíbrio 

importante para se preparar a carreira de um candidato, o cantor com sua 

experiência artística e o produtor com a visão do mercado.  

Por mais sucesso e experiência de um cantor, na maioria das vezes ele também 

foi produzido por alguém que conhecia os melhores caminhos a se trilhar, a 

expertise de assistir a uma performance e saber o que pode ser feito para que esse 

artista se torne uma estrela. Esse não é um conhecimento que necessariamente se 

espera de um cantor, e na maioria das vezes ele não tem, até porque se faz parte do 

star system ele conta com os melhores produtores do mercado para orientar sua 

carreira, não é algo com que ele tenha que lidar diretamente. 

Se o The Voice não trouxe o sucesso esperado para seus vencedores, contribuiu 

muito para a carreira dos coaches. Blake Shelton, por exemplo, já era um cantor de 

sucesso com vários hits na primeira colocação dos rankings do country, mas, depois 

do programa, dois de seus discos ficaram em primeiro lugar no Billboard 200, um 

ranking em que raramente figura a música country. No programa, também teve a 

oportunidade de promover a carreira de sua então esposa, Miranda Lambert. Adam 

Levine e sua banda lançaram, na primeira temporada, Moves like Jagger, com 

participação de Christina Aguilera. A música chegou ao primeiro lugar em rankings 

de 18 países e ficou entre os 10 singles mais vendidos de 2011, com mais de 7 

milhões de cópias. Christina se tornou a quarta cantora na história do Hot 100 com 

singles na primeira posição em três décadas diferentes, 1990, 2000 e 2010. 

Guardadas as diferenças entre The Voice, American Idol e The X Factor, as 

atuações biopolíticas dos três programas são bem semelhantes: processo de 
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seleção, repertório, figurino, ensaios, avaliação das performances, competições 

entre candidatos; e a diferença parece estar apenas na forma como essas 

biopolíticas são aplicadas. Importante também notar que o The Voice não se 

apresentou para a imprensa especializada formalmente como um programa para 

revelar novas estrelas, mas também não rejeitou o rótulo. Os produtores só 

passaram a enfatizar a característica de treinamento e preparação para o mercado 

em entrevistas recentes, após anos de temporadas, muito provavelmente em função 

das muitas críticas e comparações com seus concorrentes. Para o público, fica 

subentendido que se trata de um reality show musical como os demais, mas como já 

comentado, se os candidatos alcançam ou não o estrelato, não parece fazer 

diferença para a audiência.  

Mesmo se apresentando como um novo formato, The Voice se assemelha mais a 

um show de calouros do que seus concorrentes, e também se diferencia dos demais 

na forma como molda seus corposmídia e no resultado dessa moldagem. O corpo-

commodity, corpomídia da coleção de informações adquiridas durante o programa, 

ao deixar a competição, deixa também para trás parte dessa informação. A 

especificidade desse corpo-candidato transformado em corpo-commodity é que ele 

se torna um corpomídia anômalo, um corpo em que as informações se instalaram, 

mas que, agora alterado por elas, não consegue estabelecer novas formas de troca 

com esse meio. O aprendizado segue com esse corpo, mas o sucesso e o 

reconhecimento expresso nos milhões de votos do público terminam juntamente 

com a temporada. Ele continua sendo e se vendo como corpomídia dessas várias 

informações recém adquiridas, mas deixa de ser visto como tal do ponto de vista 

que mais interessa ao artista, o do público.  

A ‗commoditização‘ desse corpomídia parece ter um efeito deslegitimador e, ao 

mesmo tempo. estigmatizador. Deslegitima quando o cantor deixa de ser 

reconhecido pelo público como representante daquele universo, daquelas 

informações adquiridas, e estigmatiza pelo mesmo motivo, quando o cantor só é 

lembrado por ter participado do programa e não por tudo que apresentou e 

representou enquanto esteve nele. Abrem-se outras possibilidades de investigação 

acerca dos efeitos que a ‗commoditização‘ pode causar nos corposmídia, na 

maneira como esses corpos se alteram e em como passam a interagir com o meio 

após sua transformação. 
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A força das imagens produzidas e consumidas por todos os envolvidos nesses 

tipos de reality shows também alcança os milhões que os assistem. E essas trocas 

de informação com todo esse público os transforma também em corposmídia desse 

mercado (corpos que se transformam em mídia dos valores que as imagens 

publicizam). Assim, é possível identificar a força biopolítica da normalização dos 

corpos produzidos para estes programas, não apenas no mercado da música, mas 

em toda a sociedade.  
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