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Relembre a história do tema de abertura do Big
Brother Brasil 

01 Jan 2023 - 12h22 | Atulizado em 01 Jan 2023 -
12h22

No ano de 2002, Paulo Ricardo, do RPM, se tornou a
voz oficial do reality show Big Brother Brasil. A mú-
sica "Vida real" se tornou o tema de abertura do pro-
grama. Desde então, a canção continua no reality
show após 23 edições e vem ganhando novas versões
todos os anos.

O cantor Paulo Ricardo contou em entrevistas que a
música já existiaeos direitos autorais pertencia aEn-
demol, uma produtora holandesa quecriou o formato
do reality show.

Gil do Vigor dá dicas para os participantes do BBB
23

Ex-BBB Maria fala sobre crise depressiva

Spotify: Veja as músicas mais tocadas no Brasil em
2022

A Globo convidou Paulo para fazer uma versão bra-
sileira, nas primeiras edições do programa, a canção
tinha uma roupagem bem semelhante da original,
mas a partir de 2012, eles decidiram lançar um novo
arranjo todo ano.

"A música existe porque foi uma encomenda da Glo-
bo. Era aquela febre de 'BBB' no mundo inteiro e uma
música que vinha da Endemol. Nós tínhamos que fa-
zer a versão do Brasil. A emissora que comprava o
formato podia convidar um artista que tinha a li-
berdade de fazer sua versão para o programa'' contou
Paulo em uma entrevista ao Vênus Podcast.

A versão brasileira foi escrita por Paulo Ricardo, que
contou que buscou colocar na letra sobre ques-
tionamento e princípios. A música fala sobre ir até o
final, chegar ao primeiro lugar, viver o jogo e se qui-

ser vencer.

"Depois, Boninho me pediu uma nova versão, que fi-
cou no ano de 2005 até 2012, que eu considero a clás-
sica. Em 2012, eu quis fazer uma coisa nova. Partiu
de mim." Disse o cantor.

Relembre as versões anteriores do reality show:

BBB 1 ao BBB 4

Versão da música de abertura do BBB 1 ao BBB 4.
(Reprodução/Youtube)

BBB 5 ao BBB 12

Música do BBB 5 ao BBB 12. (Re-
produção/Youtube)

BBB 13

Música de abertura da edição 13. (Re-
produção/Youtube)

BBB 14

Abertura BBB 14. (Reprodução/Youtube)

BBB 15

Abertura BBB 15. (Reprodução/Youtube)

BBB 16

Abertura BBB 16. (Reprodução/Youtube)

BBB 17

Abertura BBB 17. (Reprodução/Youtube)

BBB 18
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Continuação: Relembre a história do tema de abertura do Big Brother Brasil 

Abertura BBB 18. (Reprodução/Youtube)

BBB 19

Abertura BBB 19. (Reprodução/Youtube)

BBB 20

Abertura BBB 20. (Reprodução/Youtube)

BBB 21

Abertura BBB 21. (Reprodução/Youtube)

BBB 22

Abertura do BBB 22. (Reprodução/Youtube)

Desde 2012 para cá, a cada ano o cantor participa da
novaversão. "Eles(diretores) sempre falamqueficou
melhor que a outra. Eu costumo falar com o Boninho.
Ele sempre diz que a última está legal, mas eu digo
que estou com novas ideias" comenta Paulo.

A ideia de atualizar a versão da música a cada nova
edição é por conta das novas tendências musicais.
"Mudo de acordo com o que está acontecendo na mú-
sica. Quero que o elenco ouça a canção nas festas e
pertença a eles." Finaliza.

Foto de destaque: Cantor Paulo Ricardo. Di-
vulgação:Jovem Pan

@Raissa de Oliveira
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