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Resumo 

 

O trabalho tem como objetivo realizar uma reflexão sobre a sociedade do espetáculo 

proposta por Guy Debord em 1967. Assim, frente às mudanças e avanços que a sociedade 

contemporânea obteve após quase cinco décadas das reflexões propostas pelo autor, busca-

se realizar uma revisão sobre cinco conceitos-chaves apresentados por Debord ao longo da 

sua obra, sendo estes: o espetáculo e a relação social mediada por imagens; a construção da 

realidade pelo entretenimento; o consumo e mercantilização da imagem; o monopólio da 

aparência; e por fim, o ser, o ter e os deslizamentos para o aparecer. Ao final, percebe-se 

que estes conceitos ainda perpetuam na sociedade contemporânea e refletem diferentes 

formatos de interação entre o indivíduo e múltiplas telas, permeando as lógicas da 

exposição, do monopólio da aparência e da mercantilização das subjetividades. 
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Introdução 

Em 1967, na França, o filósofo, escritor, diretor de cinema e um dos fundadores da 

revista Internacional Situacionista, Guy Debord, publicava a primeira edição do livro que 

seria sua principal obra lançada – A sociedade do espetáculo. Na obra, constituída por 221 

pequenas teses, o autor transcorre sobre reflexões referentes ao capitalismo e ao 

estabelecimento da mediação das relações sociais por imagens. O livro, ao contrário do que 

breves entendimentos sobre o título podem vir a levar, não apresenta uma crítica a uma 

sociedade fundada no espetáculo midiático apontando esse como um dos principais 

culpados. Entretanto, ao longo das reflexões do texto, o autor aponta que esse é um dos 

muitos caminhos necessários para a instauração do modelo de sociedade do espetáculo 

(MARTINO, 2009). 

Ademais, sabe-se da relevância das reflexões apresentadas por Debord há quase 

cinco décadas, e que mesmo hoje, perpetuam na sociedade contemporânea. Porém, nem 
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mesmo Debord conseguiria imaginar os rumos e os avanços tecnológicos que a sociedade 

percorreu. Frente a isso, este artigo tem como proposta, iniciar uma reflexão sobre a 

sociedade do espetáculo de Debord e repensar alguns dos conceitos-chaves apresentados 

pelo autor dentro do contexto da sociedade contemporânea. 

Assim, segundo Sibilia (2008) é válido evidenciar que a potencialidade dos avanços 

nas tecnologias da informação e comunicação, além da consolidação das redes digitais, 

permitiu sob a bandeira do ciberespaço a reorganização rizomática da sociedade. Ainda 

segundo a autora, esses avanços possibilitaram, em meados de duas décadas, o 

desenvolvimento dos meios de comunicação em massa baseados em tecnologias 

eletrônicas, além de permitir que durante os primeiros anos do século XXI, computadores 

pessoais também pudessem ser consolidados e popularizados como meios de comunicação. 

Logo, frente aos impulsos das correntes da modernidade, é necessário repensar a 

sociedade do espetáculo diante do mundo conectado. A liberação do polo de emissão 

(LEMOS, 2007) e a consolidação do espaço das mídias digitais permitem que novas formas 

de ser e estar no mundo estejam implicadas na construção da identidade do indivíduo e das 

suas necessidades. A transformação do eu na era da informação (SIBILIA, 2008) se dá 

através dos diferentes usos das ferramentas eletrônicas que são utilizadas para o processo de 

construção e transformação desse novo ser digital, que além de receptor, também se torna 

produtor de conteúdo e que está em constante interação com múltiplas telas (OROZCO-

GÓMEZ, 2011). Por fim, é necessário compreender as teorias da sociedade do espetáculo 

diante desse novo ambiente digital, onde o fluxo de imagens é instantâneo e as interações, 

por mais complexas que se construam dentro do ciberespaço, são frágeis e dinâmicas, 

evidenciando as mudanças que ocorrem nas fronteiras da internet. 

Assim, nesse trabalho, pretende-se realizar uma revisão sobre cinco conceitos-

chaves apresentados por Debord em seu livro, e que atualmente, apresentam diferentes 

envolvimentos frente à sociedade contemporânea, sendo estes: o espetáculo e a relação 

social mediada por imagens; a construção da realidade pelo entretenimento; o consumo e 

mercantilização da imagem; o monopólio da aparência; e por fim, o ser, o ter e os 

deslizamentos para o aparecer. Assim, realizam-se em cada um desses pontos: a introdução 

ao conceito de Debord; o conceito analisado em relação ao contexto da atualidade; e o por 

fim, exemplificações desse conceito na sociedade contemporânea conectada.  
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O espetáculo e a relação social mediada por imagens 

Neste primeiro momento irá se abordar um dos principais pontos apresentados por 

Debord em sua obra: o espetáculo e a relação social mediada pelas imagens. Segundo o 

autor, o espetáculo é a “inversão concreta da vida” (DEBORD, 1997, p.13). Essa inversão 

ocorre devido ao afastamento das imagens com a realidade, sendo estas uma representação 

do plano da produção. Assim, ainda segundo o autor, o espetáculo não é “um conjunto de 

imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens” (1997, p.14). As 

imagens perpetuam a vida dos indivíduos corroborando com uma visão de mundo 

objetivada. 

A objetivação deste mundo ocorre através da organização dos indivíduos por meio 

da constante troca de imagens. As imagens são “a forma mais desenvolvida da mercadoria 

no capitalismo” (MARTINO, 2009, p. 221). Logo, a sociedade do espetáculo adquire um 

papel fundamental frente à construção da realidade e a dominação do indivíduo em um 

regime articulado pelas imagens. O sistema econômico vigente articula a criação de 

necessidades que são disseminadas através de imagens e que auxiliam no impedimento da 

revolução popular e na dominação destes indivíduos envoltos nesse fluxo. Portanto, o 

espetáculo é fruto do modelo de produção existente e da mercantilização das imagens, 

constituindo assim, o modelo da vida dominante da sociedade. 

Referente à perspectiva das relações sociais mediadas por imagens, cabe ressaltar 

que a mediação por imagens não se refere somente a articulação dessas pelos meios de 

comunicação de massa, portanto, o espetáculo não se resume a questões da mídia 

hegemônica. A concepção de espetáculo está ligada a ideia de que existe um espectador que 

assiste a vida como um show, uma representação. Esse espetáculo só é possível devido ao 

hiperconsumo, o que permite que quase tudo se transformem em imagens. Deste modo, a 

aparência torna-se a principal moeda de troca da sociedade do espetáculo. 

Entretanto, esses pressupostos de Debord foram apresentados pela primeira vez há 

meio século. Portanto, frente a uma sociedade conectada em rede, os avanços das 

tecnologias da informação permitiram novos formatos de interação social que, do mesmo 

modo, são mediados por imagens. A popularização de dispositivos, móveis e estáticos, de 

acesso à internet, possibilitou a criação de novas formas de ser e estar no mundo (SIBILIA, 

2008). Deste modo, as ferramentas das redes digitais auxiliam os indivíduos 

contemporâneos a construir suas subjetividades em redes. Essas subjetividades, antes 

interiorizadas e pertencentes ao nível privado do indivíduo, transcendem os muros da 
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intimidade, ganhando visibilidade e transparência. Criam-se, então, novas formas de 

interagir frente ao ambiente digital. 

 As relações mantêm o dinamismo da rede e se articulam através da exposição do 

banal e da própria intimidade no ambiente virtual. Assim, as vitrines globais (SIBILIA, 

2008) apresentam um turbilhão de imagens que dialogam com diferentes indivíduos ao 

mesmo tempo. A vida íntima se torna um espetáculo e a subjetividade se transforma em 

mercadoria. Por fim, esses novos estilos de vida que são construídos frente às ferramentas 

do mundo digital são “estratégias que os sujeitos contemporâneos colocam em ação para 

responder a essas novas demandas socioculturais” (SIBILIA, 2008, p. 23). Vale ressaltar 

que esses novos formatos não são impulsionados somente pela difusão dos meios de 

comunicação digital, mas também por um conjunto de peculiaridades econômicas, sociais e 

culturais, que visam suprir as demandas do indivíduo em relação às lógicas do espetáculo. 

 Desta maneira, plataformas como o Instagram
3
 possibilitam novos formatos de 

interação entre indivíduos e telas. Em suma, o processo de fotografar e filmar cada instante 

e compartilha-lo em sua rede social implica envolvimento entre usuário, seguidores e o 

aplicativo. Logo, esses novos formatos de interação permitem a construção das 

subjetividades dos indivíduos envoltos nas lógicas do espetáculo, ou seja, na interação 

social mediada pelas imagens. 

 

A construção da realidade pelo entretenimento 

 Referente ao ponto da construção da realidade pelo entretenimento se parte do 

principio de que as imagens, que estão em distribuição e circulação pela sociedade, 

corroboram com a construção de diferentes modos de ser e estar no mundo objetivado. 

Logo, a construção deste mundo – que é hiper-real – ocorre devido ao consumo exacerbado, 

o qual permite que as lógicas da cultura da mídia possam moldar e mediar a experiência e 

as vidas cotidianas (KELLNER, 2003, p. 6) assumindo o formato de entretenimento, 

propaganda, marketing, informação e ganhando o valor de verossimilhança que antes era 

pertencente ao nível da vida real. 

Deste modo, o poder da indústria do entretenimento corrobora na consolidação da 

sociedade do espetáculo, assim, essa trata de assumir o lugar do real e se transforma na 

própria vida. Segundo Freire Filho, o entretenimento se torna “uma força tão esmagadora 

                                                 
3
 Aplicativo para smartphones que permite o compartilhamento de fotos e vídeos através de uma rede de 

usuários que são conhecidos como “seguidores”, e que atingiu em setembro de 2015 a marca de mais de 400 

milhões de usuários (EXAME, 2015). 
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que acabou produzindo uma metástase e virando a própria vida” (2003, p.34). A construção 

dessa realidade se dá através da linguagem do espetáculo cujo assume a vigência das 

relações sociais. Assim, o espetáculo se apresenta através da sua lógica tautológica: “O que 

aparece é bom e o que é bom aparece” (DEBORD, 1997, p. 16-17). Portanto, o espetáculo 

exige aceitação passiva e sem réplica, onde mantêm o monopólio da aparência firmado no 

discurso hegemônico. 

 Através destas perspectivas, a sociedade contemporânea assume novas 

possibilidades de transformar o cotidiano a sua volta. Logo, dentro das lógicas da 

mercantilização de imagens, “transformamos nossas vidas em entretenimento que é levado 

a plateias formadas por nossos semelhantes, seguindo os scripts da cultura da mídia” 

(KELLNER, 2003, p, 7). Por fim, o banal se funde às lógicas do entretenimento, permitindo 

que representações do “rotineiro” circulem nas redes digitais e permitam a criação de 

celebridades e ícones da cultura da mídia (KELLNER, 2003; MARTINO, 2014). O 

universo da web 2.0 permite que qualquer um possa vir a ser uma “microcelebridade”, 

dentro das plataformas on-line (BRAGA, 2010), devido às ferramentas que possibilitam 

“registrar todo tipo de cenas da vida privada com facilidade, rapidez e baixo custo, além de 

inaugurar novos gêneros de expressão e canais de divulgação” (SIBILIA, 2008, p. 253). 

Assim, ferramentas como sites, aplicativos, blogs e webcans permitem que qualquer um 

possa criar a sua personalidade e expô-la no cenário digital. 

A construção dessas personalidades assume o formato e a linguagem audiovisual 

corroborando na construção social dos indivíduos como “personagens estereotipados e sem 

espessura” (SIBILIA, 2008, p. 51). O show da realidade cotidiana provoca, através da 

liquides e efemeridade dos espaços virtuais, dinâmicas de construção da vida como um 

relato que é codificado dentro de um regime audiovisual. Um exemplo da construção dessas 

personalidades digitais são os vloggers que fazem de plataformas como o YouTube e outros 

espaços digitais o seu ambiente de fala e de fama. São nesses espaços em que eles articulam 

as suas subjetividades através da sua exposição. Deste modo, o uso do artifício da 

linguagem audiovisual auxilia na disseminação do vídeo e na consolidação de estratégias 

utilizadas para conquistar novos espectadores que se mostram fascinados em acompanhar a 

vida destes indivíduos.  
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O consumo e a mercantilização da imagem 

 A transformação de mercadorias em imagens é um dos principais processos da 

sociedade do espetáculo prevista por Debord. Frente a um ambiente de hiperconsumo, as 

mercadorias e bens materiais adquirem valor de imagem e são disseminados pela sociedade. 

A imagem, desta forma, nada mais é do que o reflexo da dominação do contexto da 

produção e que já foi unilateralmente aceito, ou seja, foi aceito de modo passivo pela 

sociedade (DEBORD, 1997). O modelo hegemônico de consumo impulsiona as imagens e 

os meios de comunicação massivos a disseminam frente à sociedade perpetuando a 

dominação e alienação dos indivíduos pelo sistema. Essa visão se aproxima dos primeiros 

modelos propostos pela teoria crítica dos teóricos frankfurtianos, na qual a transformação 

da cultura em mercadoria dominaria o homem e destruiria seu senso crítico e estético.  

Frente à transformação da mercadoria em imagem as necessidades do homem 

tonam-se alvos da pressão do capitalismo. Logo, quando quase tudo se torna imagem e 

consequentemente em mercadoria, as necessidades, antes orgânicas e evolutivas, acabam 

sendo moldadas pelos fluxos do mercado que impulsionam, através do desejo, do marketing 

e da propaganda, estímulos que levam ao processo do consumo excessivo de imagens. 

 

Como a sociedade moderna se caracteriza pela transformação em mercadoria e pela 

racionalização, as necessidades do homem (suas preferências e escolhas) são, elas 

próprias, alvos de intensa pressão social, tanto em relação à sua forma (as 

necessidades sempre precisam ser necessidade de mercadorias) quanto a seu 

conteúdo (competição por status, marketing pessoal, imagens de estilo de vida etc.) 

(FREIRE FILHO, 2003, p.40). 
 

 A sociedade, que se ancora através da lógica do espetáculo, permite que a criação de 

novas necessidades se instaure como um novo sistema de dominação e de poder que não se 

faz mais através do uso da força, mas através da conquista e da manipulação. Deste modo, o 

domínio ocorre através da criação de novas necessidades e bens materiais que levam a 

alterações nos estímulos do indivíduo. Esse modelo de domínio implica que os indivíduos, 

para se sentirem pertencentes a sociedade, acabem aderindo à lógica do espetáculo. 

 O espetáculo invade todos os âmbitos da sociedade contemporânea e, através das 

diversas telas que permeiam a vida cotidiana, evidenciam a superficialidade do mundo se 

tornando assim, nosso modo de vida e em nossa visão de mundo (SIBILIA, 2008, p. 44). 

Portanto, as estratégias do espetáculo transformam o nosso modo de construir nossas 

subjetividades e, por consequência, a construção dessas também se torna um processo 

mercadológico e exteriorizado. A subjetividade, antes pertencente ao nível da intimidade, 

ganha valor de mercantilização frente à sociedade contemporânea. 
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[...] é preciso converter o próprio eu em show, é preciso espetacularizar a própria 

personalidade com estratégias performáticas e adereços técnicos, recorrendo a 

métodos comparáveis aos de uma grife pessoal que deve ser bem posicionada no 

mercado (SIBILIA, 2008, p. 255). 
 

A subjetividade, antes uma marca do interior do indivíduo, torna-se mercadoria e ao 

fim, desliza para se tornar imagem, assim, ela ganha valor de troca e pode ser facilmente 

substituída. Por fim, o que é importante em sua construção é que ela possa ser 

economicamente aceita dentro da lógica do espetáculo e consiga estar presente nas vitrines 

globais. 

A cultura do espetáculo se ancora em imagens, logo, o sentido da visão se torna 

indispensável frente a essa sociedade. Ademais, a espetacularização cotidiana se ampara na 

lógica das aparências e na justificativa tautológica da sociedade do espetáculo: “o que 

aparece é bom, e o que é bom aparece”. Como exemplo, pode-se imaginar as celebridades 

que dentro do espaço das redes sociais vendem os seus gostos, estilos de vida, e marcas 

pessoais. Frente a esse espaço de hiperconsumo que atende as lógicas do espetáculo, esses 

indivíduos mercantilizam as suas subjetividades que consequentemente adquirem a 

característica de imagem. Segundo Kellner, “o espetáculo da mídia é, realmente um culto à 

celebridade, que proporciona padrões e ícones da moda, do visual e da personalidade” 

(2003, p. 7). Portanto, essas imagens são disseminadas como marcas desses indivíduos 

dentro do espaço virtual e que buscam atender as lógicas da cultura do espetáculo, ou seja, 

ganham valor de troca e moldam a construção dos modos de ser e estar no mundo de quem 

as consume. 

 

O monopólio da aparência 

 O monopólio da aparência é uma das estratégias do espetáculo para se firmar frente 

à sociedade. Assim, a sua afirmação exige a sua aceitação passiva o que ocorre através do 

“monólogo laudatório” (DEBORD, 1997, p. 20), no qual o espetáculo faz referência a si 

mesmo. Segundo Debord, o espetáculo é “a afirmação da aparência e a afirmação de toda a 

vida humana – isto é, social – como simples aparência” (DEBORD, 1997, p. 16). O 

discurso de auto referência corrobora com a lógica do espetáculo, permitindo que este possa 

exercer o seu domínio criando novas demandas para pertencer ao fenômeno da visibilidade.  

Portanto, o monopólio da aparência ganha novos rumos e fomenta o desejo pela 

exposição. Assim, para pertencer à lógica da sociedade do espetáculo é necessário ser 

detentor de visibilidade. Essa, por fim, torna-se o principal objetivo para os indivíduos 
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contemporâneos (SIBILIA, 2008, p. 75). A necessidade por visibilidade acarreta que as 

subjetividades sejam exteriorizadas, logo, a exposição desta vida intima se expande com as 

ferramentas do mundo digital. A intimidade transcende os muros do privado e assim – com 

o auxílio de sites, blogs, aplicativos, webcams, e outras ferramentas – possibilita que essas 

paredes, antes opacas e maciças se tonem transparentes e transponíveis. Desta forma, 

pontos como esses permitem repensar as lógicas da esfera pública e da esfera privada. 

A esfera privada surge como um marco da sociedade moderna, entre os séculos 

XVIII e XIX, servindo de refúgio burguês para os terrores da esfera pública (SIBILIA, 

2008). A concepção de intimidade nasce entre quatro paredes tornando assim, a casa uma 

exemplificação da esfera privada. É nela que ocorrem os dilemas que são aprisionados 

dentro das perspectivas da vida íntima. Desta maneira, a intimidade das relações pessoais 

fica aprisionada e reclusa ao redor de paredes maciças, ficando longe dos olhares dos 

indivíduos pertencentes à esfera pública, espaço este de discussão de assuntos de interesse 

público. 

As ferramentas do ambiente virtual permitem que as fronteiras que demarcam o 

espaço da esfera privada possam ser mescladas ao espaço público. A intimidade cai por 

terra e ganha visibilidade de milhares de indivíduos. O show do eu está armado e pronto 

para ser exposto. O que antes era assunto pertencente ao nível da intimidade ganha 

visibilidade através de vídeos, textos e publicações que ecoam no mar de vozes que a 

internet abarca. A construção da subjetividade, antes interiorizada e pertencente ao nível 

individual, ganha novos formatos que são retratos das demandas sociais, culturais e 

econômicas que a sociedade do espetáculo coloca em voga. 

Portanto, pessoas comuns se apropriam das ferramentas e estratégias do espaço da 

internet para construir a sua subjetividade e se utilizam de suas plataformas para se expor 

publicamente. Aplicativos como o Instagram possibilitam que pessoas de variados cantos 

do mundo possam apresentar o seu estilo de vida, a sua privacidade e a sua intimidade 

através de publicações em redes sociais que estão ao alcance de (quase) todos, como 

relatado anteriormente. Por fim, ocorre um festival de vidas privadas, onde a confissão e a 

intimidade ultrapassam as barreiras da esfera privada e se mesclam ao espaço público da 

internet. 
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O ser, o ter e os deslizamentos para o aparecer 

As reflexões de Debord sobre a sociedade que antes era baseada na questão do ser – 

reflexo da construção social realizada através das relações pessoais – ganha um novo perfil 

ao deslizar para a sociedade baseada no ter. O ter é o reflexo do cenário da produção e a 

objetivação infiel das mercadorias, o que permite que a imagens destes bens possam ter 

controle sobre os indivíduos. Para Hegel, este fenômeno de objetivação é o processo no 

qual o espírito humano experimenta uma alienação de sua real natureza subjetiva, 

projetando-se em objetos e construindo a realidade externa. 

A legitimação do setor econômico na sociedade contemporânea aponta uma 

crescente construção de necessidades que são pautadas pelo nível da produção dos bens 

materiais. O acúmulo excessivo desses itens permite que o indivíduo mergulhe em um 

constante consumo de imagens. Como dito anteriormente, as imagens são a construção de 

um capitalismo exacerbado pautado no consumo excessivo e acumulativo que é reflexo do 

modelo de produção de bens materiais. Estes fatores permitem que o espetáculo também 

seja uma imagem que é construída em seus próprios valores. Deste modo, a dominação 

econômica já instaurada na vida moderna permite, graças ao advento de uma sociedade do 

espetáculo, a “degradação do ser para ter” (DEBORD, 1997, p.18). Assim, ainda segundo o 

autor, os acúmulos de bens materiais levam a um “deslizamento generalizado do ter para o 

aparecer, do qual todo “ter” efetivo deve extrair seu prestígio imediato e a sua função 

última” (Idem, 1997). De acordo com o autor, o acúmulo de bens materiais perde o seu 

prestígio e dá lugar ao acúmulo de imagens. O espetáculo se torna o capital de troca da 

sociedade e em tamanho grau de acumulação ganha valor de imagem (DEBORD, 1997). 

O mundo se transforma em imagem e, consequentemente, converte-se em uma 

representação do cenário de produção, onde a constante concentração da cultura do 

espetáculo permite a alienação do consumo. Nesse instante, o monopólio da aparência, 

permite que as imagens que estão em voga na sociedade possam atuar a fim de perpetuar 

um comportamento hipnótico. As imagens ganham esse valor hipnótico a partir do 

momento em que a visão se torna um sentido privilegiado frente a uma sociedade de 

relações sociais mediadas pelas imagens e pelo consumo. O valor hipnótico corrobora com 

o aumento de ilusões e pseudo-eventos que acabaram por varrer o natural e autêntico. A 

construção da realidade se evidencia a ponto de representação, logo, tudo se torna uma 

representação do real (FREIRE FILHO, 2003, p. 33). Segundo Debord (1997, p. 19), o 

espetáculo é “o mau sonho da sociedade moderna aprisionada, que só expressa o seu desejo 
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de dormir. O espetáculo é o guardião deste sonho”. Deste modo, o espetáculo atua como 

uma incubadora, favorecendo o ambiente para a maturação de ilusões, desejos e 

necessidades. É ele quem vai permitir que o sonho possa ser a melhor parte do cotidiano, 

criando impulsos pautados no ter e no aparecer. 

O aparecer se reflete no culto a exposição que é o marco da sociedade global 

conectada. Frente a um turbilhão de programas como Big Brother
4
, plataformas como o 

Instagram, e outros espaços reservados a exibição da intimidade e da subjetividade, 

percebe-se que o show da vida privada está em voga e tem como objetivo expor este 

indivíduo espetacular. Por fim, esses espaços e ferramentas possibilitam a crescente 

exposição da intimidade e das particularidades dos indivíduos contemporâneos. Deste 

modo, busca-se cada vez mais a aceitação e visibilidade que possam afugentar os fantasmas 

da solidão (SIBILIA, 2008, 262). O pânico de estar sozinho reflete a ansiedade do indivíduo 

que tem como objetivo a exposição de si, e que busca – dentro do mar de vozes que é a 

internet – atender as demandas do sistema espetacular. 

 

Considerações finais 

 Os conceitos desenvolvidos por Debord há quase meio século ainda perpetuam na 

sociedade contemporânea. Assim, suas previsões se articulam e se fazem cada vez mais 

evidentes frente aos rumos que a sociedade tomou ao longo desses anos de evolução. 

Entretanto, alguns dos seus principais conceitos ganham diferentes rumos e interações 

frente à sociedade global e conectada a qual vivemos. 

 A era da informação implica em transformações importantes no modo de ser e estar 

no mundo. Assim, ferramentas e plataformas do ambiente digital permitem novos formatos 

para a construção da subjetividade dos indivíduos contemporâneos dentro dos espaços 

virtuais. Logo, às demandas desses ambientes acarretam que as subjetividades transcendam 

os muros em que são construídas e ganhem visibilidade nas vitrines globais da internet. 

Desta maneira, ser visto se transforma na principal necessidade da sociedade que assume as 

lógicas da cultura do espetáculo. 

                                                 
4
 Reality Show desenvolvido pela empresa holandesa Endemol e logo franquiado para inúmeros outros países, 

inclusive o Brasil (MARTINO, 2014, p. 164).  O programa televisivo consiste em um grupo de participantes 

que ficam confinados em uma casa, sem contato com o mundo exterior. Seu principal objetivo é que os 

participantes permaneçam na casa até o último dia através de voto popular – o último a permanecer será o 

vencedor. As câmeras espalhadas pela casa vigiam 24 horas por dia os participantes e apresentam a lógica do 

jogo. 
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 Portanto, as subjetividades criadas nesses espaços ganham valor de troca e são 

facilmente comerciáveis. Assim, gostos e estilos – como os das celebridades da internet – 

são disseminados pela lógica espetacular, a qual busca fomentar a mercantilização dessas 

subjetividades. Essas, consequentemente, tornam-se imagens que circulam pela sociedade 

do espetáculo e assim, corroboram com a lógica de dominação imposta por esse sistema que 

é o principal fomentador do desejo pela visibilidade, sendo também, o responsável por ditar 

as regras que permeiam a construção social da realidade. 

 Ao fim, frente a uma sociedade onde quase tudo se torna imagem e onde o 

espetáculo da mídia invade os campos da experiência (KELLNER, 2003) é necessário 

repensar as lógicas das interações sociais. Logo, é fundamental deslocar as reflexões 

realizadas por Debord para o contexto de sociedade atual, o qual é reflexo de um mundo 

globalizado e conectado. Assim, repensar a mediação social por imagens também é 

repensar a lógica da cultura do espetáculo dentro do contexto contemporâneo que é 

impulsionado pelos novos formatos de interação entre indivíduos e telas, e também, pelos 

avanços das tecnologias da informação e comunicação. 
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