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RESUMO

Em 1967, o ativista político e cineasta Guy Debord publicou, na França, o livro intitulado La Société du Spectacle, obra teórica que tornou-se uma 
referência em várias áreas do conhecimento, mas sobretudo no Campo da Comunicação Social. Controverso, este livro constituiu-se 
simultaneamente enquanto síntese do pensamento da Internacional Situacionista (grupo de ativismo político liderado por Debord) e como 
panfleto político usado nas manifestações francesas em maio de 1968. Pessimista e crítico, o livro possuía o mérito de pensar o mundo 
contemporâneo não apenas a partir de uma crítica ao modo de produção capitalista, mas em tornar-se, de fato, uma das primeiras e mais 
contundentes críticas a este modo de produção que apresentava uma análise do excesso das imagens produzidas em massa e com teor 
publicitário. A midiatização da sociedade, estudada por autores brasileiros nas últimas duas décadas, tais como Muniz Sodré, Lucia Santaella e 
Antonio Fausto Neto e no exterior, por Douglas Kellner, possui na noção de espetáculo, um dos seus pontos originários conceitualmente. Em 
1989, 22 anos após o primeiro livro, Guy Debord publicou o livro Commentaires sur la société du spectacle, que consiste em uma análise dos 
desdobramentos que a Sociedade do espetáculo definida por ele vivenciou a partir de 1967. Embora o autor fosse ainda capaz de brilhantes 
insights ensaísticos, o que realmente se destacava em termos de originalidade neste segundo livro é o fato de Debord analisar a sociedade do 
espetáculo no momento final da Guerra Fria. Deste modo, apresentava a constatação de que o Espetáculo Difuso e o Espetáculo Concentrado 
estavam se fundindo no que ele chamou de Espetáculo Integrado, um conceito de fácil articulação à noção de Globalização. Em 2017, o livro A 
Sociedade do Espetáculo completará meio século de sua publicação original. Este trabalho, de cunho teórico-analítico, intitulado “A Sociedade do 
Espetáculo cinquenta anos depois”, tem como objetivo geral analisar a atualidade da obra A Sociedade do Espetáculo, do autor Guy Debord, e de 
que forma se pode hoje articular o conceito de espetáculo à realidade concreta de produtos midiáticos. Até este momento da pesquisa, foram 
cumpridos os seguintes objetivos específicos: a) analisar o conceito de espetáculo nos dois livros citados de Debord; e b) observar os 
desdobramentos do conceito de espetáculo nas obras de alguns autores que se dedicaram à análise deste conceito anteriormente. A metodologia 
adotada é a análise teórica (revisão de literatura) dos textos citados de Guy Debord e das seguintes obras: 1) Guy Debord: antes e depois do 
espetáculo, organizado por Cristiane Freitas Gutfreind e Juremir Machado da Silva (livro que apresenta análise de diversos autores 
contemporâneos atuantes no Campo da Comunicação no Brasil a respeito do conceito de Sociedade do espetáculo); 2) Reificação e Linguagem 
em Guy Debord, do autor João Emiliano Fortaleza de Aquino, livro que apresenta uma análise aprofundada, de cunho filosófico, da obra A 
Sociedade do Espetáculo; 3) Guy Debord, de Anselm Jappe, livro que analisa o pensamento de Debord e o contextualiza historicamente, 
apresentando também aspectos biográficos do autor; 4) Panegírico, de Guy Debord, livro autobiográfico; 5) Situacionista: Teoria e prática da 
Revolução, que envolve um conjunto de textos publicados pela IS no final dos anos 1960. Os resultados obtidos até o momento demonstram a 
atualidade do conceito, devido ao crescimento da importância das imagens midiáticas na construção da sociabilidade contemporânea. Estes 
resultados estão ainda em progresso e serão apresentados de modo mais detalhado e preciso por ocasião do Seminário de Pesquisa, caso este 
resumo venha a ser aprovado.
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