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RESUMO

Cinquenta anos após a publicação da obra A Sociedade do Espetáculo, do autor francês Guy Debord, proliferam casos midiáticos que podem ser 
associados a este conceito. Dentre eles, estão os reality shows. As “apresentações reais” ou “apresentações de realidade” (em tradução livre) 
consistem em programas que supostamente apresentam a realidade da vida de seus participantes: os mesmos participam de performances 
(artísticas ou não) assumindo suas próprias identidades, o que, em tese, geraria alto grau de espontaneidade e autenticidade. Porém, estes 
mesmos programas são programados enquanto jogos nos quais os participantes estão em busca de um prêmio final. Neste sentido, os reality 
shows apresentam a ambiguidade de se situarem em uma posição híbrida, remixada, entre imaginário e realidade. Dentre as possibilidades 
existentes, os reality shows de música vêm se destacando como programas onde há uma atividade bem definida dos participantes, ao mesmo 
tempo em que suas vidas reais são amplificadas, envolvendo emocionalmente o público enquanto apresentam seus patrocinadores e mesmo 
realizam contratos futuros com os ídolos. O programa American Idol (que estabeleceu parâmetros seguidos por outros programas do gênero), no 
momento em que a Indústria fonográfica estava passando por uma crise (2002), colocou o público para construir o início da carreira de um ídolo 
norte-americano contemporâneo, através de votações. Este elemento interativo vem crescendo na cultura midiática contemporânea e pode ser 
considerado parte do que o autor Henry Jenkins (pioneiro em dedicar um capítulo de seu livro intitulado Cultura da Convergência a este 
programa) chama de “Cultura Participativa”. Portanto, este projeto de pesquisa, possui três etapas: 1) leitura de textos acadêmicos produzidos no 
Brasil e nos EUA sobre os reality shows e, principalmente, sobre o programa American Idol; 2) coleta e análise de todos os episódios das quinze 
temporadas do programa American Idol; 3) articulação entre as principais características do programa e suas relações com o conceito de 
Sociedade do Espetáculo de Guy Debord. O objetivo geral deste trabalho é compreender quais aspectos dos reality shows musicais, a partir do 
estudo de caso do programa American Idol, podem ser relacionados à teoria debordiana sobre a Sociedade do Espetáculo, evidenciando a 
atualidade deste conceito. A metodologia usada nesta pesquisa é composta por uma fase de análise bibliográfica e por uma análise de conteúdo 
das quinze temporadas do programa em questão. No momento, a pesquisa está na segunda etapa, analisando as primeiras temporadas do 
referido programa. Como aporte teórico, foram utilizados trabalhos apresentados em congressos e publicados em revistas acadêmicas do Campo 
da Comunicação no Brasil, de autores como Beatriz Jaguaribe, Márcio Monteiro, Heitor da Luz Silva, Bruno Campanella, dentre outros; além de 
capítulos de livros de Henry Jenkins e Silvia Viana a respeito do tema. Os resultados obtidos até o momento demonstram que a primeira 
temporada do programa estabeleceu as bases para as seguintes, com um corpo de jurados vinculado à indústria fonográfica e quatro etapas 
distintas: a) as audições regionais; b) a “Semana de Hollywood”; c) as etapas intermediárias (ou semifinais); e d) os “shows ao vivo” (ou finais). Ao 
término desta etapa, no último episódio, é conhecido o vencedor da temporada.
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