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01. É impressionante a atualidade deste livro, A sociedade do espetáculo, ele relata com frases bem interessantes como é a vida nos dias 
de hoje, sendo que ele foi lançado em sua primeira edição no final da década de 60 e era tido como um livro mais Cult e depois se 
tornou um livro clássico em muitas partes do mundo. Acho que as pessoas começaram a se identificar com o espetáculo! Vive-se em 
época em que praticamente tudo o que acontece acaba virando espetáculo e evento de mídia. Se não está na mídia, não aconteceu. 
Se não é espetáculo, não existe.

 A Sociedade parece estar imagética demais. Não que isso seja de tudo negativo, mas de fato a humanidade se mercantilizou de tal 
forma, que cada indivíduo se tornou um produto. Seja no trabalho, na festa, na convivência do dia-a-dia, a maioria das pessoas quer 
se exibir. Seja com suas roupas de marca, com seus carros importados e com suas joias luxuosas. Esta sociedade se concentra muito 
mais no sentido da visão do que de qualquer outro.

 Guy Debord, fala de uma sociedade que quer ir além da onipresença dos meios de comunicação de massa, que representam somente 
o seu aspecto mais visível e mais superficial. Diríamos que ele quer se aprofundar na superficialidade. A Imagem se funde na realidade, 
e todos começam a ter dificuldade de perceber aonde começa uma e termina a outra.

 O Espetáculo significa abstrair-se do mundo real. E é justamente isso que a lógica capitalista precisa. Se abstraia do real, crie seu 
personagem, obedeça o padrão vigente e consuma, consuma tudo o que puder consumir, Deixe que as pessoas lhe consumam, 
inclusive se consuma, afinal você também acaba de se tornar um produto nesta jogada.

 O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, porém esta relação está sendo feita através de 
imagens. O conceito de espetáculo unifica e explica grande variedade dos fenômenos atuais. Segundo o autor, esta afirmação da 
aparência e de toda a vida humana é de certa forma fundamental, ou seja, o que vale é a versão e não o fato. Mas a crítica que atinge 
a verdade do espetáculo o descobre como um tipo de negação visível da vida; uma negação da vida que se tornou visível.

 Resposta: E

02. Em Benjamin, a função social da arte se tornou uma questão muito importante para ser discutida já que a arte está desde sempre 
incorporada no seio social, político e histórico, entretanto, a tarefa mais importante de uma obra de arte é não escamotear tal 
pertencimento, não abdicar de suas implicações políticas, que ocorrem querendo ou não. É preciso que a arte esteja atenta à justa 
tendência política da luta de classes que se desenvolve ao longo da história, ao mesmo tempo em que resguarda as condições 
revolucionárias de seu desenvolvimento técnico. Mas, acima de tudo, que seja vigilante quanto aos valores que foram criados pelas 
condições que lhe permitiram a existência, assim como a própria incorporação receptiva dos valores que ela fundamenta e dissemina.

 Resposta: C

03. Interpretação textual. Comentário já realizado nas duas questões anteriores.

 Resposta: A

04. Interpretação textual. Comentário já realizado nas duas questões anteriores.

 Resposta: D

05. Questão de interpretação textual.

 Resposta: B
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