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RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi o de articular o conceito de Sociedade do Espetáculo, do autor Guy Debord (apresentado há meio século, em 1967), 
a objetos midiáticos contemporâneos, mais especificamente os reality shows musicais. Tendo como foco da análise o estudo de caso do programa 
pioneiro neste formato, American Idol, a pesquisa atualiza o pensamento de Debord, procurando evidenciar pontos de articulação entre uma 
teoria clássica do campo teórico da Comunicação Social a um objeto empírico contemporâneo. Com base nisto, os reality shows apresentam o 
desafio de constituírem-se enquanto elemento midiático contemporâneo paradoxal, visto que são uma competição que pressionam seus 
participantes de forma rigorosa e cruel, ao mesmo tempo em que garantem aos mesmos uma chance de estar em uma plataforma de extrema 
visibilidade, a televisão. No caso dos programas relacionados à música, é preciso ressaltar que os mesmos colocam os participantes em situações 
bem definidas, pois estão ali como músicos construindo sua carreira. Além disso, a análise do programa American Idol está fundamentada no fato 
deste se constituir como o programa pioneiro, com o maior número de temporadas dentre os reality shows musicais e que produziu ou construiu 
o maior número de artistas de sucesso nos Estados Unidos da América até o momento. Assim, pode-se afirmar que estabeleceu os parâmetros 
para este tipo de programa, sendo que estes critérios foram sendo reiterados ou modificados por outros reality shows musicais nos últimos 
quinze anos. O programa estimula nos participantes o sonho de se tornar a nova voz estadunidense, o que é solidificado pelo processo de 
interação com os fãs através das redes sociais no ciberespaço, durante e após o término do reality show, gerando diversas fanpages no Facebook 
e no Twitter. Revela-se, deste modo, que a consolidação e o desenvolvimento de uma “sociedade do espetáculo” já atingiu outro patamar, por 
causa da interação com (e entre) o público no ambiente computacional (que possui a interatividade como uma de suas características principais). 
Porém, nem todos os participantes conseguem exercer este tipo de influencia na web, pois dentro do programa existem certos parâmetros 
mercadológicos e estéticos que são direcionados aos concorrentes e acentuados no decorrer das edições. A partir desses fatores, é criada a 
primeira barreira para decidir quem se mantém ou não no espetáculo. Apoiando-se no que foi descrito anteriormente, foram escritos no ano de 
2017 dois artigos acadêmicos relacionados a esta pesquisa, e submetidos a dois congressos (um regional e outro nacional). Cada um destes 
artigos abordava um aspecto da pesquisa. O primeiro artigo, desenvolvido para o congresso regional, abordava a apresentação das características 
gerais de American Idol e os desdobramentos que ele possuía nas redes sociais, com foco no Facebook e com base na teoria debordiana. Já o 
segundo artigo investigou quais temporadas possuíam um maior grau de interações no ciberespaço. Neste caso, descobriu que a 12a edição do 
programa ficou marcada pelo embate das duas juradas, as cantoras Mariah Carey e Nicki Minaj, gerando grande comoção de seus respectivos fãs 
nas redes sociais. De modo geral o conteúdo do material analisado nas redes sociais é produzido por fãs. E para a obtenção desses resultados, foi 
utilizado o método de análise de conteúdo, que consiste em formular uma conclusão reprodutível e válida a partir de dados qualitativos. Desse 
modo, é perceptível que American Idol ainda faz sucesso, o que rende temas para futuros trabalhos.
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