
A insustentável leveza da ética

O modo como a televisão actual, em que o share de audiências tem a última palavra 
sobre a programação, tripudia sobre os nossos princípios éticos, oscila entre o grosseiro, 
caso do “Big Brother” ou do “Fiel ou infiel”, e o mais sofisticado, tornando-se, no segundo 
caso, mais perigoso por não activar as nossas defesas naturais.

Vem isto a propósito da primeira fase do programa “Ídolos”, que é constituída por um 
casting realizado  em condições  difíceis,  destinado  a  fazer  uma primeira  triagem,  onde 
aparece de tudo, desde o músico semi-profissional até ao cantor de chuveiro.

Cantar sem acompanhamento, sem sequer uma referência para que o candidato saiba 
se está a cantar no tom que lhe é mais apropriado, pode ser entendido por profissionais 
com larga prática mas é de difícil descodificação por parte de um público que, diante do 
ecrã, está formatado para ver um espectáculo.

Já  fiz  muitos  castings  destes  ou semelhantes  e  sempre  os  considerei  uma tarefa 
necessária mas ingrata e, em bastantes casos, violenta para os candidatos. O que nunca fiz, 
nem se faz entre profissionais, é apreciações aos candidatos. Cada um entra, faz o que se 
lhe pede, e vai-se embora. Depois informa-se quais os que passaram à fase seguinte, e 
agradece-se aos outros, diminuindo assim o choque provocado pela reprovação.

Transformar  um  primeiro  casting,  que  é,  em  muitos  casos,  um  ritual  íntimo  e 
doloroso, numa exibição para as massas, é fazer um espectáculo à custa da desgraça alheia. 
O que, neste caso, mais diverte as pessoas, é o tipo que desafina à brava e leva pancada do 
júri. A componente artística é destruída pelo voyeurismo e pelo gozo de ver o outro a fazer  
figura de parvo. Se sair do palco a chorar, então a produção dá urros de prazer e bebe uma  
taça de champanhe para festejar mais um ponto alto do programa e a consequente subida 
no share.


