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1.Resumo 

Até o presente momento o principal resultado do projeto em andamento é a 

evidência de que o Espetáculo de Debord já não é mais o mesmo. O 

fenômeno que primariamente acontecia numa única direção, em favor de um 

sistema politico econômico, agora é mútuo. Mútuo, principalmente, pelo 

advento das redes sociais e todo o impacto que estas incutiram na 

sociedade. Dessa forma, de maneira breve e resumida o presente trabalho 

apresenta como se deu essa mutação. 

 

2. Introdução 

Francês pós-marxista, em seu livro A Sociedade do Espetáculo Guy Debord 

anuncia uma sociedade moderna corrompida que tem no espetáculo seu 

cerne. Ele revisita, “desvia” e ressignifica - radicalizando - as categorias 

fundamentais do marxismo hegeliano dos jovens Marx e Lukács com enfoque 

num tema central à sua obra, que é deliberadamente ignorada pelo marxismo 

oficial: a crítica radical ao fetichismo da mercadoria. Jappe (1999) 

Em 1967, Debord defende que o espetáculo possui duas formas (sucessivas 

e rivais) do domínio espetacular: a concentrada e a difusa. A primeira, 

destaca a ideologia concentrada em torno de uma personalidade ditatorial 

presente na contra-revolução totalitária na Alemanha e na Rússsia. A 

segunda, na possibilidade dos assalariados escolherem livremente uma 

grande variedade de mercadorias, representando a americanização do 

mundo. Uma terceira forma de espetáculo é nomeada de Integrado, como o 

próprio nome antecipa, tem como característica essencial o fato de ter-se 

inteirado da própria realidade social e da vida cotidiana; nenhum aspecto da 

existência foge a seu domínio: 
“Quando o espetacular era concentrado, a maior parte da 
sociedade periférica lhe escapava; quando era difuso, uma 
pequena parte; hoje, nada lhe escapa. O espetáculo confundiu-se 
com toda a realidade, ao irradiá-la. (...) Exceto uma herança ainda 
considerável, mas com tendência a diminuir, de livros e 
construções antigas – que são, aliás, cada vez mais selecionados 
e considerados de acordo com as conveniências do espetáculo – 
já não existe nada, na cultura e na natureza, que não tenha sido 
transformado e poluído segundo os meios e os interesses da 
indústria moderna. A própria genética tornou-se plenamente 
acessível às forças dominantes da sociedade.” (173) 

 



Dessa forma, o espetáculo não é mero adjetivo, mas uma fenômeno. O 

espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 

pessoas, mediada por imagens (Debord, 1964). Ele é um tipo de valor 

socialmente construído que se torna um fetiche e domina o comportamento 

humano em favor de um sistema político-econômico. 

 

3. Objetivos 

Objetivo Principal: 
• Verificar como o conceito base de Debord, o espetáculo pode ser aplicado 

na pós-modernidade, individualista e auto-editora de conteúdos nas redes 

sociais. 
Objetivos Secundários: 
• Investigar a ocorrência do fenômeno da auto espetacularização no uso do 

Instagram;  

• Levantar características da auto espetacularização; 

• Analisar como e de que forma isso impacta na recepção de propagandas. 

 

Metodologia 
Para tal serão coletadas 500 imagens com a #fotododia. A coleta não será 

feita de forma linear, mas fragmentada ao longo de 5 meses de forma que 

esse espaço de tempo permita verificar possíveis variações de 

comportamento. 

Após a coleta das imagens haverá um processo de categorização destas, 

com o objeto da mensagem de cada uma, se a imagem refere-se a afazeres 

domésticos, ida a academia, encontrar amigos, passeios, trabalho, escola. 

Após a etapa de categorização será iniciada a etapa de análise propriamente 

dita, aonde será verificado se as imagens selecionadas possuem cunho de 

registro ou não e se possuem elementos da auto-espetacularização.  

 

5. Desenvolvimento 

Iniciou-se com a verificação do estado da pesquisa a cerca do tema 

abordado, buscando autores das mais diversas opiniões sobre o mesmo 

tema e autor e, também, ampliando o espectro da leitura para autores 

contemporâneos a Debord, como Baudrillard.  



Terminando a revisão teórica inicia-se as etapas do estudo de caso, o 

presente artigo entra nesse momento como um exercício acadêmico 

preparatório para a fase empírica da pesquisa. 

 

6. Resultados Preliminares 

Segundo Debord (1967), já não existe nada, na cultura e na natureza, que 

não tenha sido transformado e poluído segundo os meios e os interesses da 

indústria moderna. Dessa forma, a contemporaneidade é dotada do 

fenômeno espetacular sem nem mesmo possuir consciência desta. O que se 

percebe é que se antes o espetáculo precisou de etapas para se concretizar 

na sociedade (passando por suas 2 formas anteriores), hoje, após seu estado 

de consumação ele acontece não mais apenas pelo impulso das alas 

dominantes, ela vem debaixo para cima, atingindo a todos, uma espécie de 

auto-espetacularização, principalmente, pelo advento das redes sociais. 
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