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E eis que cai do céu, literalmente, a “estrela Sirius”, um pequeno elemento que, 
mais tarde vamos entender, é cenográfico no sentido da dramaturgia, além de compor, 
claro, a cenografia discursiva que faz do mundo de Truman (corruptela de true man?) 
uma realidade construída ficcionalmente. 

A princípio, passados dois quartos do andamento do enredo, poderíamos dizer 
que de fato todos os realities são ficcionalmente contruídos, nenhuma novidade: por 
que um punhado de desconhecidos agiria espontaneamente quando encerrado numa 
casa em que participam de uma espécie de gincana? Ou de que modo a troca de 
esposas seria uma realidade? Ou.. ou... Nesses termos, parece muito interessante que 
no Brasil nunca se tenha assumido uma expressão brasileira para isso: reality show, 
como dizemos, é uma categoria específica de programa de tevê, há um certo 
apagamento da ideia de “mostra da realidade”, o que talvez nos permita uma relação 
menos iludida – possivelmente não menos enebriada – com aquele desfile de seres 
comuns, gente como a gente, a mostrar-se na sua mais humana das condições: uma 
certa vaidade que se põe como vontade de ser alguém que vale a pena, que merece ser 
olhado, gostado, acompanhado, votado... 

No filme, há uma historinha linear que pode ser lida como uma crítica ao 
mundo da overdose de publicidade & propaganda; o modo como as  “pessoas comuns” 
anunciam de tudo o tempo todo é flagrante e mesmo irritante. Mas há mais, muito 
mais, e a historinha linear funciona, então, como aquilo que nos enebria, como aos 
espectadores do Show de Truman de que somos espectadores, e vamos sendo 
conduzidos a torcer pelo par amoroso, pelo surgimento triunfal da verdade, pelo 
happy end em que o homem mau perde a batalha final, oh!  

Mas não nos apressemos em dizer que esse funcionamento é tolo: é esse clichê 
narrativo, para o qual fomos tão eficazmente letrados, que nos vai fazendo participar, 
na mais humana das condições, do profundo processo de alienação que se pretendeu 
desde sempre para Truman, que nada mais é do que uma cobaia, solitária cobaia a 
rodar numa gaiola cheia de comida e promessas, submetida ao desejo de outrem, 
desejo de ver até onde essa cobaia é capaz de ir. 

A tempestade com que se pretendeu testar às últimas consequências a vontade 
de Truman, encarando-se até mesmo o risco de o longo sucesso de 30 anos acabar 
com a morte do astro central, é uma boa mostra do quanto vale o experimento, de que 
o experimento vale sobre todas as outras coisas, quaisquer coisas. A intensa emoção 
de um momento de audiência plenamente entregue vale a morte, qualquer morte e, se 
não sobrevém essa fatalidade, vale o sufoco de quase morrer – de verdade! Embora a 
tempestade fosse produzida ficcionalmente... 

E não se poderá esquecer o papel da tevê, do rádio, dos jonrais impressos, das 
revistas, todo um universo de informação, consumido diariamente por todas as 
pessoas-personagens, que, no entanto, nunca informa Truman senão do cenário em 
que vive, “informação” que reitera o já sabido. Por 30 anos, é quanto lhe basta. Por 30 
anos todo um universo de relações, profissões, sonhos, conquistas... tudo gira em 
torno de fazer crer. Truman crê. E, de um modo um tanto distinto, creem todos os que 



assistem ao show durante esse longo período, o de uma vida. Não importa que saibam 
que tudo o mais é produzido artificialmente, Truman é supostamente verdadeiro, e sua 
verdade existe porque ele ignora a ficção que é. No fim das contas, todos estão presos 
como Truman, mas uma diferença crucial os distingue: Truman está aprisionado pela 
ignorância; todos os outros, toda aquela ilha, aquela imensa comunidade e toda a 
audiência do show, assim como os que o produzem, estão aprisionados pela 
encantadora expressão de um ser adâmico, livre de todos os pecados, limpo da dúvida 
sobre o que é real e o que não é; jamais tomado pelo horror de que somos capazes, 
nós humanos, nós vaidosos; jamais angustiado pela questão de ser ou não ser. Truman 
não vive de se construir ou para se construir como todos os outros; é construído em 
condições de produção que o isentam – de fato, o impedem – de conhecer o mundo 
mundano e, assim, supostamente nada exige que ele se construa... O que nos dá 
material para perguntarmo-nos se, então, ele é uma pessoa propriamente. 

Isso até que deseje, humanamente, conhecer, dar um passo adiante, morder a 
maçã, saber o que há depois do mar que cerca sua ilha... E aí entra o ingrediente 
poderoso administrado pelo criador Christof (o portador de Cristo?). O experimento 
magistralmente dirigido por esse “deus da televisão”, que vive na lua (literalmente, 
naquele cenário), depende de que Truman, ao menor sinal de desejo de conhecer, seja 
paralisado. Cria-se, então, um trauma dolorosíssimo de infância, que Truman jamais 
terá chance de superar, posto que todas as suas tentativas de elaborar esse sofrimento 
são invadidas por circunstâncias que o impedem de confrontar essa experiência e 
tranformá-la. Truman não pode se tansformar, tem de consumir certos produtos, 
certos modos de vida, certos desejos previstos e seguir vivendo sua “vida real” 
formulada pela ficção alheia, necessária à “realidade de vida” alheia, que vive dessa 
ficção. 

E Truman, a princípio um bebê indesejado, está fadado a ser o que planejaram 
que fosse desde seu nascimento: um astro de tevê que nasce como a primeira criança 
no mundo a ser adotada por uma empresa – sem saber que foi adotada, muito menos 
por uma empresa. Ele não pode se transformar. Para tanto, é preciso infligir-lhe, sobre 
o trauma inicial, permanentes doses de medo. É o medo, cultivado de formas bastante 
sutis às vezes, que garante que aquele homem seja sempre um certo homem, uma 
linha reta, um ignorante que apenas sorri, consome e reproduz. Interessante que bem 
no momento de ter um bebê, segundo o script do experimento, Truman queira ir a Fiji 
– o outro lado de seu mundo. É esse desejo que se tenta matar, de novo, infundindo-
lhe novas doses de medo. 

E por que, afinal, Truman se liberta? Porque Trumam se põe questões, porque 
começa a olhar com outros olhos o que antes automatizava, porque chega a um nível 
de medo e horror que estar de frente para a morte já não é algo a ser evitado, como se 
suporia de um humano comum: nele, a pulsão de vida pode levar à morte e isso terá 
valido a pena porque ele quer, precisa desesperadamente, se transformar para ser uma 
pessoa. Fazendo-se perguntas, pensando sobre como funcionam as coisas a sua volta, 
ele vai criando as condições que se batem com as injunções já dadas. Só há saída 
porque ele constroi, por seus meios, o caminho que a ela conduz. 

Mas, mesmo dessa perspectiva, parece estranho pensar que o final do filme 
seja feliz: Truman tem 30 anos de fronteira para recompor, sai de um mundo adâmico 
para um mundo onde é uma celebrity, possivelmente estará aprisionado noutra 
condição agora. Quantos ficarão desempregados por sua causa? Quantos deixarão de 



ter o que acompanhar todos os dias? Quantos produtos deixarão de ter sentido no 
mercado de “variedades do mesmo” que se produziram em torno do show? A 
tranformação de Truman transforma necessaraimente, incomodamente, tudo aquilo 
que se queria ver estabilizado, intransformável. E o papel da comunicação é central 
nesse experimento, visa evitar a transformacão ou, se ela se anuncia, visa cooptá-la, 
levando a novidade de volta ao sistema-ilha: todos os objetos comunicacionais do 
mundo de Truman evitam que ele tenha experiências. Mesmo o que ele crê 
experimentar (como a morte do pai, por exemplo) é parte do experimento: o pai não 
morreu; o pai nem é o pai... Não há pai. 

Disso, creio, tiramos alguns tópicos para refletir sobre os mundos éticos que 
sustentam nossas crenças e práticas, sobretudo como comunicadores: 

1 – em que mundo vivemos em cada um de nossos dias? Com quem 
convivemos, que produtos, serviços, ideias consumimos? O quanto somos reais e o 
quanto somos um experimento da ficção alheia? 

2 – que mundo construímos em cada um de nossos dias? Quais são nossos 
miúdos gestos, as práticas automatizadas, os pensamentos próprios que podem nos 
libertar delas? O quanto vivemos a experiência de nossa própria vida? 

3 – a que mundo podemos, como produtores de conteúdos comunicacionais, 
conduzir as pessoas? O quanto essas pessoas dispostas a serem conduzidas afetam a 
vida de seus próprios condutores? Afinal, se um outro mundo é possível, como é que 
este em que estamos se transformará? 


