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RESUMO 

 

Em uma sociedade cada vez mais imagética e conectada em diversas redes sociais 

online, cada usuário ao tirar fotos de si mesmo e postá- las na rede social online, faz um 

autorregistro que emerge na autorrepresentação por práticas cotidianas agregadas de 

temáticas variadas. A presente pesquisa busca estudar as dinâmicas das relações desta 

autorrepresentatividade fotográfica com agência, tecnologia, afetividade, e consumo, 

compondo um ser integrado com a visualidade e suas reverberações, o que aqui 

denomino como Ser-Imagem. O objetivo desta dissertação é lançar um olhar 

antropológico sobre essas práticas. Neste sentido, trago a pesquisa desenvolvida no 

campo da imagem e da ciberantropologia com interlocutores diversos estabelecidos em 

diálogos, análise de dados e encontros virtuais.  Procurei além das conversas e 

entrevistas analisar os perfis na rede social, como suas postagens cotidianas, álbuns de 

fotografias disponíveis na rede online, compartilhamentos e, principalmente, fotos 

autorrepresentativas. 

 

 

Palavras-chave: Fotografia. Imagem. Facebook. Consumo. Tecnologia. 

Autorrepresentação.  Redes sociais online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In a crescent connected and image-made society in various online social networks, each 

user  taking pictures of him/herself and posting them on social online network, makes a 

self-registration that emerges in self-representation by aggregated daily practices of 

various themes. This research aims to study the dynamics of the relations of this 

photographic self-representation relations with agency, technology, affectivity, and 

consumption that goes beyond narcissism, composing a being integrated with the visual 

power and its reverberations, which I hereby call as Being -Image. The goal of this 

paper is an anthropological look over these practices. In this sense, I carry out the 

research developed in the field of image and cyber antropology with various 

interlocutors established in dialogues, analysis and virtual meetings. I tried, besides 

conversations and interviews, to analyze the profiles on the social network as well as 

daily posts, photo albums available on online network , sharings and mainly selfies. 

 

 

Keywords : Photography. Picture. Facebook. Consumption. Tech. Self-representation. 

Online social networks. 
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INTRODUÇÃO – UM PERCURSO DO CAMPO PARA O CAMPO 

“O locus do estudo não é o objeto do estudo”. 

Clifford Geertz  

 

 Adentro na questão da representação e da autorrepresentação a partir do 

referencial primevo do homem nas cavernas. Esse ato pictórico de deixar nas rochas 

uma narrativa visual descritiva até hoje surpreende e é digna de menção a ser a primeira 

caracterização do que podemos idealizar de si, do outro e do mundo. Quando olhamos 

fascinados as inscrições rupestres procuramos um deciframento do enigma de nossa 

própria existência, individual e coletiva. A produção imagética humana começa com 

esse ato de acolher a vida através da autorrepresentação de seu cotidiano e da narrativa 

eminentemente visual. Vão se formando em nós um complexo circuito de imagens 

mentais. Para Tacca (2005, p.12), estas, são construídas pelos inúmeros recursos 

perceptivos que dispomos e se relacionam com as imagens criadas para “ocupar o lugar 

das coisas no mundo”. E foi pelo percurso de campo nesta dissertação que encontrei a 

possibilidade de estudar, no Facebook, o lugar que as fotografias autorrepresentativas 

nas redes sociais online ocupam no mundo.  

 Ao ingressar no programa de pós-graduação em antropologia social iniciei um 

estudo sobre as trocas urbanas com base em feiras, bazares e brechós que acontecem em 

parques, instituições e eventos na cidade. Muitas destas ações de trocas de produtos 

eram divulgadas na internet e comecei a ficar instigado com a presença de páginas de 

troca e venda de produtos nas redes sociais online, mais que isso com as próprias 

pessoas que se fotografavam utilizando produtos que seriam comercializados tanto 

fisicamente quanto online. A partir daí fui percebendo o quanto o ato de se fotografar e 

postar nas redes sociais online estava se disseminando por estes canais. Esse ato de se 

fotografar foi me chamando atenção e aprofundou o desejo de estudar o campo da 

imagem, especificamente dessa fotografia autorrepresentativa. Dessa forma, lidando 

com uma pesquisa nas redes sociais online e tendo em mente a fotografia, e com o 

aprofundamento dos textos e informações fui percebendo a importância de uma 

pesquisa acerca do movimento de postar fotografias pessoais nas redes de 

relacionamentos na internet, mais que isso centrar-me nas fotos autorrepresentativas que 
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são realizadas como uma prática constante e nas relações que poderiam se estabelecer 

tornando-se um campo de investigação complexo. 

 Senti que o novo caminho seria desafiador e cheio de angústias e surpresas. Uma 

dessas surpresas aconteceu no final da pesquisa, em 19 de novembro de 2013. Nesta 

ocasião, foi veiculado nas redes sociais a notícia de que o Oxford Dicionary Online 

havia definido ‘selfie’1, como a palavra mais popular de 2013. Com base em pesquisas 

de acesso a essa palavra na internet se chegou a quantificação de que o neologismo foi 

usado 17  mil vezes naquele ano. A partir desse pódio, a prática do autorregistro tornou-

se, de maneira emergente, amplamente discutida em diversos veículos impressos e 

online com opiniões favoráveis e contrárias.  

 Na minha pesquisa, houve um encaminhamento não previsto, descontínuo 2, mas 

com uma intensidade envolvente, que acabou por me levar a este objeto, muito antes de 

eu mesmo ter conhecimento dessa popularidade terminológica do selfie.  Muitas 

questões, reflexões e aflições surgiram: Se o selfie corresponde à situação de tirar uma 

foto de si e postá- la na internet, nas redes sociais, o ato de tirar fotos de si e postá- las 

continuamente abarcariam outras situações? Como pensam essas imagens3? Esse olhar 

fotográfico, centrado no ‘eu’, teria intencionalidades ocultas?  Eu poderia realizar uma 

pesquisa de campo envolvendo questões múltiplas como consumo, tecnologia, 

fotografia, afetividade? Estariam estas questões isoladas? Seria possível estabelecer a 

autorrepresentação como uma linguagem pessoal? Como elaborar uma pesquisa ética 

tendo em visualidade a intimidade alheia? Deparei-me com situações de encontrar nos 

interlocutores questões múltiplas interligadas. Assim fui percebendo que a fotografia 

autorrepresentativa estava ligada com tecnologia, consumo, afetividade, agência, entre 

outros e todas elas, interligadas entre si. Vale salientar que a perspectiva deste trabalho 

está relacionada aos interlocutores como protagonistas, produtores da informação e não 

enfatizando especificamente o ponto de vista da audiência propriamente dita com todas 

                                                                 
1
 A palavra selfie surge em 2002 por um australiano que postou uma foto de si em um fórum na internet. 

Disponível em http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/11/131119_selfie_oxford_fn.shtml. 

Acesso em: 30/11/2013. 
2
  Vale o  alerta de Bourd ieu (1986), citando Allain Robbe-Grillet  que afirma a questão de que o real é 

descontínuo “...formado por elementos justapostos sem razão, todos eles únicos e tanto mais difíceis de 

serem apreendidos porque surgem de modo incessantemente imprevisto, fora de propósito, aleatório”. 
3
 Inspirado no título do livro de Et iene Samain: Como pensam as imagens. Editora Unicamp, 2012.  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/11/131119_selfie_oxford_fn.shtml
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as suas especificidades e demandas, embora trabalhemos questões vinculadas à 

audiência, ao público. 

 Canevacci (2011) nos explicita (informação verbal)4 que hoje os antropólogos 

tem um desafio: o de lidar com a autorrepresentação: “Eu (antropólogo) posso 

interpretar o outro, mas como eles se autorrepresentam?” 

 A indagação ajudou a refletir e chegar na problemática pesquisada sobre como 

determinados usuários das rede online, em uma sociedade de consumo e comunicação 

visual, envolvidos por aparatos tecnológicos disponíveis em câmeras fotográficas, 

celulares, tablets e outros, com recursos cada vez mais acessíveis e incrementados de 

funções, atuam significativamente, através das redes sociais online, na questão da 

veiculação fotográfica de si como autorrepresentação? Como hipótese investigo que este 

ato fotográfico constante, que nomeio como fotografia autorrepresentativa, mantêm 

relações de afetividade, de agência, consumo, tecnologia e performatividade, por meio 

das redes sociais online, e estabelecem uma criação e olhar para si que vai além de 

generalizações baseado na visão da cultura narcisística/exibicionista. 

 Pesquisar a história da fotografia foi fundamental neste trabalho. De acordo com 

Freud (1976, p.57), o intento fotográfico foi uma indústria construída com 

intencionalidade e persistência. Se no início da história fotográfica, devido ao custo 

elevado por uma tecnologia ainda limitante, a fotografia somente era acessível a uma 

pequena burguesia urbana, transformações significativas dão conta da passagem do 

‘exclusivo’ para o ‘popular’. Para o autor, um dos grandes responsáveis por uma 

revolução no estudo da fotografia como prática deu-se entre 1852-1853 com a 

inventividade do fotógrafo Eugène Disdéri que compreendeu as dificuldades do ofício5 

e reduziu o tamanho das fotos criando a carte de visite6 e empregou o uso do negativo 

de vidro reduzindo os custos para a quinta parte do preço habitual, além de várias cópias 

da mesma foto: “Esos retratos que hasta ahora quedabam reservados a la nobreza y la 

burguesia rica, se volvieron accesibles para quiens vivian com menos holgura.... 

Comenzaba a crear uma auténtica moda del retrato fotográfico.” 

                                                                 
4
  Massimo Canevacci em palestra na X Semana de Antropologia, de 03 a 06 de maio de 2011, Natal/RN.  

5
  Segundo a autora, uma das grandes dificuldades no ofício do fotógrafo eram os elevados custos em 

função dos tratamentos das placas metálicas e dos grandes formatos que exigiam muito tempo e esforços, 

uma vez que trabalhavam sem ajuda e para poucos clientes. 
6
  Ou cartões de visita que correspondiam ao formato ainda atual de 6 a 9 cm. 
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 Se a diminuição dos custos favoreceu um maior acesso à fotografia, para Di 

Bello (2012, p.102) também ajudou a desenvolver imaginários e idealizações: 

“Cartes de visite frisavam uma identidade socialmente construída, localizada 

não no rosto, como um espelho da alma, mas na apresentação de corpo 

inteiro. Nos estúdios, os modelos se empenhavam em demonstrar como eram 

bons em representar gênero, classe social e status e, talvez, em personalizar 

as poses e fundos padronizados por meio de nuances em seu modo de vestir 

ou em sua postura. A identidade era mais representada do que expressa. 

Status, beleza e sucesso eram celebrados, anunciados como aspirações ou 

meramente simulados diante da câmera. Em fins da década de 1860, à 

medida em que o mercado começava a ficar saturado, novos formatos e 

estilos foram apresentados
7
.” 

 

 Assim, a situação descrita não configurava apenas a postura da expressividade 

individual, mas àquilo que deveria ser representado. Interessante perceber que os 

índices ‘celebrados, anunciados como aspirações ou meramente simulados diante da 

câmera’ perduram na contemporaneidade e se atualizam na performatividade da 

exposição do eu. A fotografia de retratos foi o ponto inicial para o deslocamento da 

fotografia dos estúdios para os territórios, criando os fotógrafos itinerantes, mas vale 

lembrar que a tecnologia também foi primordial para todas essas transformações.  

 Mendes (2010, apud Kossoy,1980 p.31)8  cita o frenesi no Brasil a partir do 

relato do escritor Álvares de Azevedo (1831 – 1852), datada de 26 de maio de 1848: 

“Por aqui lavrou uma mania de daguerreotypar-se (neologismo que creio  

necessário tornar-se-á admitir-se pela aceitação do daguerreotypo). Não há 

estudante que não se tenha retratado ou não pretenda retratar-se. Além d isso é 

barato – por 5$000 tem-se um retrato colorido em um quadro singelo – sendo 

em chapa pequena. – E não são só os estudantes os contagiados; a moléstia 

vai se espalhando e o medico vai curando.” 

 

 Daí, fica claro o entendimento do relato de Kossoy (2001, p. 109): “...o modismo 

de se retratar e oferecer retratos se expandiu por todo o mundo. Democratizava-se o 

retrato do homem através da fotografia.” Surgia um amplo mercado nessa mania de 

fotografar e se fotografar que não poderia prever o alcance atual. Parece que somos 

todos afeitos a uma expansão que nos conecte, que nos leve a superar fronteiras ao 

mesmo tempo em que se ampliam questionamentos de mundo, de si mesmo e do outro. 

 Dessa forma, totalmente instigado, comecei a debruçar-me sobre a 

autorrepresentação em redes sociais online como Twitter, Orkut, Tumblr, Facebook, 

                                                                 
7
 Entre essas inovações estava a carte cabinet que possibilitava fotografias no tamanho 14 x 10 cm 

trazendo variedade visual para os álbuns. Eram comuns para ambos os formatos que centenas e até 

milhares de cópias fossem feitas no intuito de venda comercial.  
8
 Kossoy, Boris. Origens e Expansão da Fotografia no Brasil, Século XIX. São Pau lo, , 1980, p.31.  
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Linkedin, WhatsAPP, MySpace, Flicker entre outros  e em seguida, busquei usuários 

que atuassem sistematicamente nas redes sociais on line e postassem fotos de si. Tudo 

se tornou desafiante. Centrei-me na rede Facebook9 tanto por começar a perceber em 

minha página no Facebook usuários que se autofotografavam como pela popularização 

global10 da rede, embora não tenhamos uma plena democratização digital. 

 Dados11 de novembro de 2012 adensavam a rede social Facebook com 

61.813.580 (sessenta e um milhões, oitocentos e treze mil e quinhentas e oitenta) 

usuários brasileiros, posicionando-o no segundo lugar, perdendo apenas para os Estados 

Unidos. Em junho de 2013, o Brasil apresentou 76 milhões de usuários ativos mensais 

dos quais 57,9% deles se conectava tanto a partir de computadores como por 

dispositivos móveis12. Só neste último corresponde a 44 milhões de brasileiros13. Em 7 

meses um crescimento de 14 milhões de novos usuários14. 

 O Facebook no Brasil alcança o segundo lugar no ranking em adesões e 

correspondente a 31,85 % da população15. Em terceiro, vem a índia. Os brasileiros 

compõe um perfil composto de jovens com vinte milhões de pessoas entre 18 e 24 anos, 

seguidos de usuários entre 25 e 34 anos e por último, entre 16 e 17 anos.  A população 

mais experiente comporta o quarto lugar, entre 45 e 54 anos, seguidos de uma parcela 

infantil de 13 a 15 anos16.  

                                                                 
9
  Fundado por Mark Zuckerberg quando ainda era estudante de Harvard. A rede foi lançada em 4 de 

fevereiro de 2004. Em 2013, 42% dos 2,7 bilhões de internautas tem conta no Facebook, ou seja, quase a 

metade da população conectada a internet. Utilizarei a  grafia Facebook com in icial maiúscula.  
10

 O Facebook tinha no final de junho de 2012, 955 milhões de usuários ativos, 29% a mais  que há um 

ano, e 552 milhões deles se conectam diariamente. Dados do instituto Nielsen. Fonte: G1 Tecnologias e 

Games. Disponível em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/08/Facebook-registra-955-milhoes-

de-usuarios-ativos-no-final-de-junho2.html. Acesso em: 31 de agosto de 2012. 
11

  Dados do Social Bankers. Disponível em: http://www.socialbakers.com/Facebook-statistics/brazil,. 

Acesso em: 22 de novembro de 2012.  
12

 Reuters: http://br.reuters.com/art icle/internetNews/idBRSPE97D03020130814. Acesso em: 10/06/13. 
13

 Fonte: G1 Tecnologias e Games: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/08/facebook-faz-

parceria-para-levar-internet-54-bilhoes-de-pessoas.html,. Acesso em: 20 de agosto de 2013 
14

 Segundo o Ibope Media, o Brasil alcançou no primeiro trimestre de 2013, 102,3 milhões de usuários 

com acesso a internet. Fonte: http://tecnologia.ig.com.br/2013-07-10/chega-a-1023-milhoes-o-numero-de-

brasileiros-com-acesso-a-internet.html. Acesso em:  15 de julho de 2013. Segundo dados do IBGE, a 

população brasileira é de 201.032.714 habitantes. Acesso em: 29 de agosto de 2013.  
15

  Dados do Social Bakers, em 22 de dezembro de 2012 com a nota de que o percentual de 31,85% é em 

relação à população do país .  Disponível em: http://www.socialbakers.com/Facebook-statistics/brazil. 
16

  Segundo dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) entrevistando 1.580 crianças e 

adolescentes. Entre aqueles com idades entre 9 e 11 anos, o índice de adesão às redes sociais é de 42%; na 

faixa dos 11 a 16 anos, a taxa sobe para 70%. Desse último grupo, 23% já fizeram novos contatos on -line 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/08/facebook-registra-955-milhoes-de-usuarios-ativos-no-final-de-junho2.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/08/facebook-registra-955-milhoes-de-usuarios-ativos-no-final-de-junho2.html
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/brazil
http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRSPE97D03020130814
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/08/facebook-faz-parceria-para-levar-internet-54-bilhoes-de-pessoas.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/08/facebook-faz-parceria-para-levar-internet-54-bilhoes-de-pessoas.html
http://tecnologia.ig.com.br/2013-07-10/chega-a-1023-milhoes-o-numero-de-brasileiros-com-acesso-a-internet.html
http://tecnologia.ig.com.br/2013-07-10/chega-a-1023-milhoes-o-numero-de-brasileiros-com-acesso-a-internet.html
http://www.socialbakers.com/Facebook-statistics/brazil
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 A maioria dos usuários das redes sociais online nesse período tinha o seguinte 

perfil: 54% são mulheres e 46% de homens. Em maio de 2013, o perfil etário adotado 

continuou o mesmo, contudo houve um decréscimo de 1% modificando para 54%  de 

mulheres e  aumentando para 47% a participação de homens.  

 Em fevereiro de 2013, o Facebook foi a rede social mais visitada pelos 

brasileiros com 65,03% de participação; alta de 0,52% ante janeiro (64,51%) e de 

27,47% na comparação com o mesmo mês do ano anterior (37,56%). Em março de 

2013, o Facebook manteve a liderança do ranking das redes sociais online mais 

acessadas no Brasil com 65,63% de participação de visitas e com crescimento de 25,08 

pontos percentuais em relação ao mesmo mês de 201217. 

Figura 1: perfil de usuários do Facebook no Brasil.  

 

Fonte: Social Bakers.
18 

 Podemos pensar numa participação eminentemente jovem, mas como nos 

esclarece Canevacci (2005, p.36): “As distinções modernas entre as faixas etárias não 

funcionam mais. Os jovens são atemporais no sentido de que ninguém pode sentir-se 

como excluído desse horizonte geracional”, alertando que há na verdade uma pressão 

cultural e comunicacional e, talvez, estatística, que cristalizam faixas etárias.  

                                                                                                                                                                                              
e 25% chegaram a encontrar os amigos virtuais pessoalmente. O estudo do CGI foi realizado e m parceria 

com a London School of Economics (LSE), com levantamentos similares na Europa em 2012.  
17

 Dados divulgadas pela Hitwise, ferramenta de inteligência d igital da Serasa Experian. Em 21/03/13. 
18

 Disponível em: http://www.socialbakers.com/Facebook-statistics/brazil. Acesso em: 23/12/2012. 

http://www.socialbakers.com/Facebook-statistics/brazil
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 Mais do que dados para adensar a importância do Facebook, vale lembrar a 

relevância que teve a rede social nas manifestações sociais no Brasil e em outros países. 

Contudo, esses indicadores levou-me a questionar: haveria alguma preferência dos 

interlocutores por esta rede online ao postar as imagens autorrepresentativas? Um dos 

desafios desta pesquisa foi refletir se, na foto autorrepresentativa, apenas o próprio 

fotógrafo seria paisagem, objeto, sujeito de sua própria fotografia? O que estaria além 

de sua própria imagem? Que discursos e ausências estariam narrados nessas fotografias?  

 Ao começar a pensar nessas questões fui verificando nas imagens fotográficas na 

internet a existência de um amplo conjunto de categorizações que se apresentavam: 

fotografias publicitárias; fotografias de agrupamentos específicos – fotologs, flickr etc; 

fotografias jornalísticas; fotografias ilustrativas; fotografias de paisagens, fotografias de 

paparazzi e muitas outras. Ainda segundo Soulages (2010, p. 259): fotografia 

informativa, publicitária, doméstica e artística. Para Fabris (2012, p.175 apud Farkas, 

1948) as fotos na internet abordam assuntos profissionais que envolvem documentação, 

reportagem, propaganda e assuntos não profissionais, mas o que me interessava era 

descobrir a presença das fotos autorrepresentativas. Vale lembrar, ainda, que toda a 

história da arte nos traz exemplos da autorrepresentação pelos autorretratos.  E mesmo 

com o advento tecnológico, é preciso estabelecer que o ato de tirar fotos de si existe 

antes das redes sociais online e das câmeras digitais. No movimento analógico é comum 

a ‘foto bracinho’19 no qual o fotógrafo posiciona a câmera com o braço esticado ao 

máximo e, ainda na mão, o click é acionado.  

 A tecnologia aperfeiçoou a ação e possibilitou amplos recursos como o ato de se 

visualizar na tela da câmera, timer etc, e de compartilhamento online. Nesta perspectiva 

de construção imagética, de informação em informação, o Facebook tem hoje 250 

bilhões de imagens20. 

 O ‘ser’ desse ato fotográfico, suas intenções e interações sociais parecem 

mesclar-se compondo um englobamento complexo. A cada passo surgiram desafios, 

entre eles a proximidade/distanciamento ou pré-noções na pesquisa situada  na imagem 

                                                                 
19

 Utilizo também a nomeação ‘foto bracinho’ por ser tipicamente brasileira e me fo i, pela primeira vez, 

mencionada pela interlocutora Andreia Boaventura, antes da terminologia selfie tomar conta. 
20

 Informações de cientistas da Universidade de Princeton, em 2012. Bibliografia Banco de dados do 

Facebook. Disponível em: http://olhardigital.uol.com.br/noticia/facebook-faz-10-anos-hoje-relembre-a-

historia-da-rede-social/40084. Acesso em: 4 de fevereiro de 2014. 

http://olhardigital.uol.com.br/noticia/facebook-faz-10-anos-hoje-relembre-a-historia-da-rede-social/40084
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/facebook-faz-10-anos-hoje-relembre-a-historia-da-rede-social/40084
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e na internet e das práticas de campo onde tudo parece estranho ou exótico21. Debruçar-

me sob as análises acadêmicas adentrando no conhecimento de pesquisadores, 

professores, detentores de uma prática e um saber conectado, tornou essa missão 

extraordinária como bem nos expõe Coradini (2010, p.295): 

 

“O “encontro com o outro” é o que caracteriza o início do nosso trabalho, 

este espaço vivencial e descritivo que possibilita o – “encontro etnográfico”. 

Olhar o que temos na frente é o primeiro intercâmbio de saberes, para mais 

tarde aflorarem as emoções. O movimento inicia um diálogo intercultural que 

possibilita o contato, a fala, o ser escutado, a troca de experiências e o 

apreender com o outro, para que sua palavra legitime o descobrimento de sua 
cultura.” 

 Essa tessitura pessoal da imagem afetiva/social vem abundantemente povoando 

as redes sociais online. Não somente a questão da imagem de si, mas também da 

autodescrição pela imagem, legendas, comentários, postagens e informações adicionais. 

É importante perceber que embora a autorrepresentação fotográfica esteja presente na 

história da fotografia, é datado de 1839, o primeiro autorretrato fotográfico, atribuído ao 

fotógrafo Robert Cornelius.  

Figura 2 - Primeiro autorretrato fotográfico.  

 

                                                                 
21

 Recordando Luis Roberto Cardoso de Oliveira comentando Roberto DaMatta , sobre o esforço do 

antropólogo em tornar o exótico em familiar, 2007.  
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Fonte: Public Domain Review
22

 

 É na disseminação online, na intencionalidade, na tecnologia, na interação que a 

autorrepresentação fotográfica parece assumir novas potências e onde a pesquisa se 

desenvolve.  Aqui apresento  um breve resumo dos capítulos e  o percurso conceitual 

e metodológico com os autores inicialmente descritos: 

 No capítulo 1: O desafio da etnografia virtual, relato como elaborei uma 

estratégia de mapeamento inicial através de uma postagem na minha página do 

Facebook na qual busquei a identificação de usuários com a pesquisa. Dessa forma, 

possibilitei que usuários tivessem a iniciativa de curtirem ou comentarem a minha  

postagem e assim partir para a análise de seus perfis e fotografias para iniciar uma 

conversa sobre as temáticas e identificar possíveis interlocutores. Neste capítulo 

apresento os interlocutores e também intento mostrar como comecei a pesquisa no 

campo virtual e a forma de lidar com novas situações de pesquisa na internet e com 

preocupações com a ética na pesquisa. Autores principais: Geertz (2002), Santaella 

(2004 e 2011), Sibilia (2013), Hine (2009), Lévy (2011), Scalco (2012), Leitão (2012).   

 No capítulo 2: A passagem do visível para o visual e para o Ser-Imagem, 

procurei entender a construção da imagem pessoal e como se dá essa passagem do ‘ser’ 

visível para um visual e um ‘ser’ que imerge na imagem pela tecnologia, consumo, 

afetividade e de como, para os interlocutores, o ato de tirar fotografias já surge em 

função de uma intenção de postagem nas redes sociais online. Neste capítulo também 

levamos em conta a variabilidade de contextos, locais, intencionalidades e temáticas 

dessa fotografia autorrepresentativa e de como a repetição de determinadas fotografias 

podem constituir um reforço de audiência, alimentando comentários e postagens nos 

perfis dos interlocutores. Foram fundamentais na compreensão a análise de autores 

como: Barthes (1984), Canevacci (2004), Le Breton (2003), Simmel (2006), Samain 

(2005), Cotton (2010), Kossoy (2001), Tacca (2011) entre outros.  

 No capítulo 3: A fotografia autorrepresentativa na urgência do 

compartilhar investigo a necessidade de postar e de compartilhar imagens e 

fotografias, bem como as bases na produção de uma narrativa em imagens pessoais, 

                                                                 
22

 Disponível em: http://publicdomainrev iew.org/2013/11/19/robert-cornelius-self-portrait-the-first-ever-

selfie-1839/. Acesso em: 26 de novembro de 2013  

http://publicdomainreview.org/2013/11/19/robert-cornelius-self-portrait-the-first-ever-selfie-1839/
http://publicdomainreview.org/2013/11/19/robert-cornelius-self-portrait-the-first-ever-selfie-1839/
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postagens, consumidas e adensadas na relação público/privado/íntimo. Também neste 

capítulo analisaremos a questão do empoderamento através da postagem da fotografia 

autorrepresentativa e da percepção de urgência no compartilhamento, como também da 

identificação do próprio perfil como um espaço de domínio próprio ainda que em 

constante relação com os outros. Autores: Lévy (1999 e 1996), Silva (2010), Máximo 

(2006), Simmel (2006; 1983), Canevacci (2001), Zanetti (2011), Comaroff (2010), entre 

outros.  

 No capítulo 4: Entendendo a fotografia autorrepresentativa, tentamos 

através da análise das fotografias dos interlocutores perceber como se dá a 

transformação dessa edificação da imagem autorrepresentativa na relação de construção 

de conteúdo e intencionalidades no Facebook permeados pela edição na postagem 

fotográfica. Também é abordado a questão da agência, da relação público/íntimo, 

afetividade e a performatividade dentro da elaboração das imagens 

autorrepresentativas.. Autores em destaque: Barthes (1984), Lévy (1996), Sibilia 

(2013), Goffman (2004), Le Breton (2009), Simmel (2006), Kossoy (2001), Campbell 

(2001), Máximo (2006), Velho (1981), Ortner (2007), Bauman (2001). 

 No capítulo 5: O consumo e a fotografia autorrepresentativa, pesquiso a 

relação do consumo material e simbólico adensado pelas fotografias 

autorrepresentativas e pelas narrativas dos interlocutores. Trabalhei com os seguintes 

autores: Appadurai (2008), Sahlins (2003, 2007), Silva (2010), Miller (2004), 

Canevacci (2001, 2008), Douglas (2006, 2007).   

 No capítulo 6: Ser-Imagem, a construção de vivências autorrepresentativas , 

disserto sobre os interlocutores por meio dessa presença ativa na rede online e um 

adensamento classificatório inicial das formas de se autorrepresentar no Facebook. 

Autores em destaque: Mauss (1974), Brandão (2004), Sontag (2004), Canevacci (2001, 

2008), Kossoy (2001), entre outros.  
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1.  O DESAFIO DA ETNOGRAFIA VIRTUAL 

“A internet é uma rede de pessoas, não de computadores”. 

Cláudio Torres 
 

 A metodologia aqui aplicada envolve o campo da antropologia visual e da 

ciberantropologia buscando enfrentamentos para os desafios de lidar com a imagem em 

uma rede social online. Com base nos questionamentos relatados foram surgindo com o 

adensamento da pesquisa no campo virtual, possíveis áreas de conexões a serem 

refletidas, como por exemplo, a relação entre uma fotografia autorrepresentativa e o 

consumo ou mesmo entre questões cada vez mais em foco, que não dão conta de serem 

abordadas nesse trabalho, como ciberbulling ou crimes virtuais por apropriação da 

imagem de terceiros. 

 Estudar o método etnográfico virtual deu-se a partir da problemática no campo 

da fotografia como autorrepresentação na rede social online e a respectiva imersão, por 

meio dos encontros virtuais (on-line). Como nos explicita Estalella (2007, p.4), 

podemos começar uma etnografia clássica e ir parar em salas de bate-papo ou, neste 

caso, para a rede social online. Dessa forma, sinto que fiz esse percurso começando na 

pesquisa sobre trocas e seguindo para o campo da imagem no Facebook. 

 Dentro dessa concepção, o ciberespaço, em sua amplitude, oferece inúmeras 

possibilidades de pesquisa, de conexões e da mesma forma, dilemas com os tipos de 

investigações, questões de ética e até mesmo onde se deve começar e parar a pesquisa. 

 Nesse crescimento percebemos, no caso do Facebook, as constantes ações, 

modificações, aquisições, lançamentos de aplicativos, de sistemas, entre outros, que 

aceleram e fornecem possibilidades interativas que ampliam questões para o futuro. Por 

exemplo: Como pesquisar, na dinâmica de novidades para o mercado consumidor, a 

expansão das imagens nas redes sociais online via tecnologias e aplicativos? 

 Santaella (2004, p. 166), também vê um sentido global agregando as relações 

estabelecidas entre diferentes interfaces, mas enfocando principalmente máquinas 

(computadores) e usuários em constância simbiótica com crescimento exponencial. “O 

princípio que rege a interatividade nas redes é o da mutabilidade, da efemeridade, do 

vir-a-ser em processos que demandam a reciprocidade, a colaboração, a partilha.” 
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 Desta forma ao pesquisar inicialmente sobre trocas encontrei uma continuidade 

na relação de reciprocidade, colaboração e partilha citado pela autora dentro do próprio 

ato fotográfico autorrepresentativo nas redes sociais online, uma vez que o usuário, no 

ato de postar fotos de si, parte da própria natureza dessa relação em constância com o 

outro. O outro está lá também para interagir e esse princípio rege essa relação. 

 Para Hine (2009, p.12), as diferentes possibilidades de pesquisa no campo da 

cibercultura traz à tona a força de abordagens entre tecnologias e pessoas com 

resultados que iluminam a dinâmica social por meio de uma imersão baseada não por 

um campo particular, mas pelas práticas relevantes empregadas e no uso de dados 

existentes de outras instituições que realizaram pesquisa no campo da internet,  

detalhando os seus haveres em amostras, que sempre possibilita reflexões pertinentes.  

 Mas sempre se faz necessário manter-se alerta entre o discurso e a prática, no 

caso, entre os dados e a realidade. Por exemplo, o Facebook não computa informações 

sobre menores de 13 anos, contudo há um aumento de adolescente com faixa etária 

inferior que para ingressarem na rede alteram os dados relativos à idade. 23 

 Ciente da possibilidade da pesquisa se tornar insubstancial, incompleta ou 

desatualizada frente ao dinamismo, velocidade e complexidade da rede mundial de 

computadores e suas interfaces, pareceu-me necessário pesquisar o tema e suas 

extensões com a certeza de que meu “Estar lá” debulhava-se cotidianamente, como 

alertou Geertz (2002, p.21) dessa “Natureza particular da empreitada etnográfica” e 

sabendo que para o antropólogo, em função da própria mudança social, um tema nunca 

se esgota. Comecei então meu diário de campo no computador e assim o mantive 

estruturando a pesquisa em etapas, muitas vezes simultâneas: 

 1 – Escolher qual das redes sociais online disponíveis a pesquisa ocorreria; 

 2 - Um segundo passo importante na pesquisa foi encontrar os perfis de pessoas 

que se fotografavam frequentemente; 

 3- Seguir realizando estudos e pesquisas bibliográficas com as áreas de interesse: 

fotografia, autofotografia, consumo, arte, tecnologia etc; 

 4 – Mapear e analisar os perfis dos meus interlocutores quando identificados;  

 5 – Realizar as conversas e entrevistas formais e informais; 
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 Em relação a um posicionamento ético na pesquisa com relação às imagens dos usuários, apenas 

maiores de 18 anos foram nossos interlocutores. 
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 6 – Criar arquivos de dados com fotos autorrepresentativas, postagens, 

ilustrações, legendas, citações sobre a temática, imagens publicadas no Facebook, etc; 

 7 -  Analisar as fotos, comentários, postagens e informações coletadas; 

8- Conversar com os interlocutores sobre as fotos, postagens e demais dados; 

9 – Trabalhar com base no “consentimento informado”24. 

 Com relação à metodologia de análise das fotografias autorrepresentativas 

realizei a identificação e análise do studium e punctum proposto por Barthes (1984) e 

aprofundado no Capítulo 4.  

 Vale lembrar que Scalco (2012, p.36) cita que a pesquisa na internet – e isso se 

aplica muito bem às redes sociais online – gera uma espécie de inversão onde os 

informantes, por terem acesso às mesmas ferramentas, também pesquisam sobre cada 

um de nós que se aventura no território virtual, acessando também nossa vida social 

online. Uma das interlocutoras, com uma predileção por fotos em frente a espelhos25, 

teve receio em aceitar conversar. Muitas tentativas de contato foram feitas sem obter 

qualquer resposta. Certo dia, quase convencido de que não conseguiria estabelecer um 

diálogo, enviei uma mensagem esclarecendo o teor sério da pesquisa e somente nessa 

quase última tentativa ela iniciou uma conversa pela barra lateral de bate-papo, 

mostrando por suas perguntas e comentários, que tinha acessado a minha página na rede 

social. Foi a partir da investigação sobre mim, que ela sentiu-se segura em conversar. 

 Constantemente, durante todas as dificuldades da pesquisa, veio em mente a 

preocupação de estar sempre à procura das ‘tartarugas’26 e que nunca teria tempo hábil 

para finalizar essa busca A constante é que a pesquisa continua em uma eterna 
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 Segundo Estalella (2007, p.6) o ‘consentimento informado’ consiste em explicar aos participantes 

detalhes do projeto e solicitar sua participação ativa e consentimento.  
25

  Segundo Di Bello (2012,105): “Os espelhos do século XIX ainda eram acessórios dotados de uma aura 

de luxo, sendo utilizados em retratos de mulheres para destacar sua beleza. O espelho, no entanto, 

também é uma referência à própria fotografia, muitas vezes descrita na época como memória”.  
26

 Cliffort Geertz traz, em Interpretação das Culturas (1973), a famosa história  sobre o mundo apoiado em 

uma plataforma nas costas de um elefante que, por sua vez, se apoiaria em uma tartaruga e esta, por sua 

vez, em outra tartaruga e assim por diante. A moral da história seria chegar àquelas tartarugas mais 

profundas e que no caso de um in formante sustentaria seu mundo: “Há uma historinha indiana - pelo 

menos eu a ouvi como indiana - sobre um inglês a quem contaram que o mundo repousava sobre uma 

plataforma apoiada nas costas de um elefante, o qual, por sua vez, apoiava-se nas costas de uma tartaruga, 

e que indagou, onde se apoia a tartaruga? Em outra tartaruga. E essa tartaruga? “Ah, Sahib, depois dessa 

são só tartarugas até o fim.”  
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investigação acerca desse outro que se adapta e se envolve, cada vez mais, com a 

tecnologia, a fotografia de si e com a exposição própria e alheia.  

 Leitão (2012, p.3) nos adverte que: “Realizando pesquisa em mundos virtuais, 

estamos imersas num ambiente no qual os estímulos visuais são centrais.” Tal força 

também apresenta seus riscos (id, p. 5): “... para o pesquisador de mundos virtuais os 

registros visuais são fundamentais também porque estamos falando de um mundo onde 

a metamorfose é um imperativo categórico...” O fato é que de uma hora para outra tudo 

pode mudar e o pesquisador pode não ter, por meio de processos da comunicação digital 

próprios da cultura da virtualidade real, acesso ao universo visual do outro 27. Para 

Castells (2003, p.395): 
 

“É um sistema em que a própria realidade (ou seja, a experiência 

simbólica/material das pessoas) é inteiramente captada, totalmente imersa em 

uma composição de imagens virtuais no mundo do faz-de-conta, no qual as 

aparências não apenas se encontram na tela comunicadora da experiência, 

mas se transformam na experiência.”  

 
 Assim, podemos começar a entender por estes autores que os estímulos visuais 

traduzem-se em uma experiência de sociabilidade entre o usuário da fotografia 

autorrepresentativa e o outro. Lévy (2011, p.63) também nos alerta: 

“Todo o ato registrável cria efetivamente ou virtualmente informação, ou 

seja, numa economia da informação, riqueza. Ora, o ciberespaço é por 

excelência o meio em que os atos podem ser registrados e transformados em 

dados exploráveis. Por isso o consumidor de informação, de transação ou de 

dispositivos de comunicação não cessa, ao mesmo tempo, de produzir uma 

informação virtualmente cheia de valor. O consumidor não apenas se torna 

coprodutor da informação que consome, mas é também produtor cooperativo 

dos “mundos virtuais” nos quais evolui, bem como agente de visibilidade do 
mercado para os que exploram os vestígios de seus atos no ciberespaço .” 

 Nesse sentido proposto pelo autor, cada ação na rede social online constitui 

dados exploráveis, ou seja, compõe cada linha escrita; imagem postada ou 

compartilhada; comentários; ações visualizadas etc, que se transforma em informação e 

cada usuário, dentro das características da pesquisa, inscrito em uma rede social online 

faz parte desse contexto. Compreender os motivos que geram essas conformações fez-se 

útil em função de questionar se o uso e comportamento que cada um vai fazer da 

exposição da fotografia nas redes sociais online tem relação com esse domínio da 
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 Em determinado momento da pesquisa uma das minhas interlocutoras, após rápido rompimento com o 

namorado, deletou seu perfil no Facebook, retornando algumas semanas depois. 
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visualidade. Contudo os jovens que cresceram imersos na era digital, conhecidos como 

“nativos virtuais28, tendem a lidar com a tecnologia29 e compartilhamento de uma forma 

mais simplificada e incorporada ao cotidiano, que de forma muito justa Santaella (2011, 

p.307) denominou de mentes fluidas. Importante parece ser o entendimento de que uma 

revolução cognitiva se desenvolve em função da convergência de mídias. 

 Hoje, vislumbramos com propriedade o espaço- informação30 indicado por Doug 

Engelbart e tudo parece seguir para a formação de uma cultura ainda mais plural, 

continuamente conectada, referenciada, veloz, híbrida, metamórfica, imagética. E dentro 

disso, cada usuário só adentra em uma nova possibilidade preexistindo um 

entendimento de que é possível o acesso e compreensão dessa linguagem. 

 

1.1 - Descobrindo a rede dentro da rede 

 

 Como o ponto de partida foi a minha própria rede de amigos no Facebook, no 

processo de elaboração de uma metodologia possível de ser aplicada realizei um 

levantamento inicial: em outubro de 2012, eu registrei a contabilização de 1.764 amigos 

na minha página de relacionamentos virtuais, Facebook 31. Em agosto de 2013 tinha 

computado 1.841 amigos. Ao término da pesquisa já eram 1.952 amigos. A grande 

maioria desses contatos registrados eu não conheço pessoalmente. Percebe-se certo 

conflito gerado nos usuários quando a rede de relacionamentos utilizou a terminologia 

‘amigos’ ao invés, por exemplo, de contatos. Há uma nítida significação de 

proporcionar afinidade ao transpor o termo ‘amigos’ para o meio virtual. A palavra é a 

mesma, mas seus usos não são claramente diferenciados. É frequente entre os usuários 

algum incômodo quanto a quantidade de amigos que uma pessoa tem: a ‘síndrome de 
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 O termo ‘nativos virtuais’ é atribuído a Marc Prensky (2001) à uma geração nascida na era dig ital. 
29

 Não se pode generalizar, mas alguns jovens da geração de “nativos virtuais” tanto são consumidores de 

conteúdo tecnológico como, produtores, através de sites, programas específicos etc. Comum encontrar na 

literatura jovens que constroem seus próprios games, por exemplo.  
30

  De modo simplificado, espaço-informação é onde a informação (seja imagem, texto, dado, ícones etc) 

é transmit ida em um campo, um espaço, nesse caso a rede mundial de computadores .  O conceito é um 

dos fundamentos das redes de informação no campo virtual. Ver: Cultura da Interface. Como o 

computador transforma nossa maneira de criar e comunicar, de Steven Johnson 2001 (1997).  
31

 O Facebook permite cinco mil amigos por perfil. Quando atingido, em geral, a pessoa cria um novo 

perfil, por exemplo: ‘Fulano’ 2. Outros alegam fazer uma faxina (expressão para a exclusão de membros, 

dados, imagens, álbuns etc) e retira m alguns ‘amigos’ para liberar vagas. 
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um milhão de amigos’. Uma das justificativas é que “amigos se contam nos dedos” 

numa alusão de que a amizade é construída pela qualidade e não pela quantidade. Daí 

resulta nesse conflito do uso do termo na rede de relacionamento quanto a 

contabilizações excessivas de amizades. Mas, isso é indicativo de um dos conflitos em 

se vivenciar uma rede social virtual, ou seja, da relação ‘atual x virtual’32. 

 Foi necessário planejar a realização de um trabalho de campo virtual. Desde 

outubro de 2012 comecei a prestar atenção e pesquisar visualmente perfis existentes na 

minha rede social online, e comecei efetivamente a criar metodologias de ação possíveis 

para identificar e me aproximar de possíveis interlocutores. 

 Elaborei estratégias de inserção no meu universo que seria pesquisado, o que 

constituiu o que chamo aqui de mapeamento inicial, ou seja, lancei na rede de 

relacionamentos, em momentos diversos33, uma convocação: “Quem não vive sem sua 

câmera fotográfica levanta o braço!?”. Aqueles que iam curtindo ou comentando a 

minha postagem eram mapeados para ver se tinham o perfil para se tornarem 

interlocutores. Esse foi o ponto de partida para encontrar, de certa forma 

espontaneamente, em um primeiro momento, quem se identificava com a questão de 

‘não viver sem a câmera fotográfica’ e assim começar a perceber aqueles que tinham 

esse pensamento da fotografia no cotidiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 Outro meio foi pesquisar, utilizando o sistema de busca do próprio Facebook, 

temáticas sobre o assunto, como também perfis em grupos de fotografia, entre outros. 

Desta forma 04 interlocutores foram descobertos por esta ação. Outros, 04  foram por 
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 Levy ( 1999 , p.47): “Contudo, a rigor, em filosofia o v irtual não se opõe ao real mas sim ao atual: 

virtualidade e atualidade são apenas dois modos diferentes de realidade”.  
33

 Um em dezembro de 2012; outro em janeiro de 2013, este último sem muitos resultados e um terceiro 

em 31 de maio de 2013, prospectando as possíveis interações “Levanta o braço quem adora tirar fotos de 

si!”, obtendo excelentes resultados em termos de pessoas que curtiram e comentaram. Outro foi realizado 

em setembro de 2013.  

Mapeamento pela 

convocação Interações curtidas comentários 

Dezembro 2012 6 5 3 

Janeiro 2013 3 3 1 

Maio de 2013 7 6 1 

Total 16 14 5 
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meio de pesquisa dos perfis no meu próprio Facebook (mapeamento)  e 05  

interlocutores, através de indicação de outras pessoas, três destes não se efetivaram nos 

diálogos, resultando em 10 interlocutores ativos.34 

 Assim dei início à análise da relação fotográfica de cada um dos que interagiram 

com a minha postagem do mapeamento inicial verificando se pertenciam a este grupo 

de pessoas que tiram fotos de si mesmo e postam na rede social com frequência semanal 

- onde visualizo como autorrepresentação fotográfica - bem como a recorrência destas 

fotos através da visualização em seus álbuns fotográficos no Facebook.  Durante a 

pesquisa, verificar as fotos, álbuns pessoais e as relações sociais ali estabelecidas foram 

realizados quase diariamente. Vale salientar que a periodicidade de postagens de fotos 

autorrepresentativas pelos interlocutores foi uma questão percebida durante toda a 

pesquisa. Todos os interlocutores mostraram-se hábeis na publicação periódica – não 

sistemática – de fotos de si mesmos no ato fotográfico nas redes sociais online. Aos 

poucos fui enviando mensagens-convite com um simples parágrafo para conversas 

sobre fotografia e autorrepresentação estabelecendo que esse se tratava do meu objeto 

de pesquisa na antropologia. A recepção nem sempre foi positiva. Muitas vezes ao 

entrar em contato eu não recebia nenhuma interação e foi perceptível que alguns 

informantes não se sentiram confortáveis, no início, para conversar, para se colocarem 

como ‘sujeito’ de uma pesquisa. Contudo esse silêncio também pode ser revelador. 

Indicaria um receio em o usuário se sentir evidenciado de uma maneira que extrapola 

seu controle? Existiria uma reflexão sobre si mesmos? Talvez o fato esteja contido no 

alerta de Comaroff (2010, p.32): 

“Os antropólogos, como bem sabemos, são supostamente cúmplices nesse 

processo: ao traduzir a experiência dos outros para nossas próprias medidas 

do estar-no-tempo (cf. Fabian, 1983); somos acusados de definir os termos 

segundo os quais esses outros podem ser representados – e transformados em 

sujeitos, nos dois sentidos da palavra.”
35

 

 Essa situação indica uma das dificuldades do desafio da etnografia virtual: a 

desconfiança com pesquisas no universo online e por outro lado revela que cada vez 

                                                                 
34

 Outros três usuários da minha rede Facebook também surgiram com questões interessantes para o 

universo da pesquisa a partir de postagens que conferem significância à temát ica ou a questões estudadas. 

São eles: os artistas paulistanos Francisco Hurtz e Jaime Skatena e a potiguar Ana Caroline.  
35

 Ver em Comaroff (2010), o texto de Fabian, J. (1983). Time and the Other: How Anthropology Makes 

Its Object. New York: Columbia University Press. Em nota, o autor expõe que: “N.T.: O termo orig inal, 

“subject”, pode ser traduzido simultaneamente como “sujeito” e “súdito”. 
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mais os usuários querem ter ‘voz’, se autorrepresentar. Compartilho aqui um episódio 

registrado no diário de campo, em 25 de maio de 2013: 

“Aproveitando meu momento de insônia - São 4h40 - resolvi pesquisar 

alguns dos interlocutores e prospectar possíveis outros bem como temas 

referentes à imagem e redes sociais. O fato é que encontrei uma página– 

fechada – intitulada: “Tiro fotos pensando no facebook”. Solicitei o ingresso 

e já identifiquei alguns possíveis usuários que podem estar nesse perfil...uma 

deles é Letícia, jovem que tem muitas fotos autorrepresentativas. Enviei uma 

solicitação de amizade...Será que ela topa conversar?” 

 

 Alguns dias depois desse contato inicial Letícia36 me aceitou como amigo na 

rede social, mas não manteve nenhum contato. Isso gerou certa apreensão, embora eu 

tenha enviado uma mensagem abordando o desejo de conversar sobre fotografia. Após 

um mês, nenhuma resposta recebida, mesmo podendo acompanhar que as mensagens 

eram lidas, uma vez que o próprio Facebook incorporou uma notificação quando as 

mensagens são visualizadas pelos usuários. Somente após quatro meses Letícia iniciou 

uma conversa simples, alegando falta de tempo em participar das conversas. 

 Outro exemplo dessas dificuldades surgiu com Sandra37 que tinha preferência 

por foto autorrepresentativa corpórea38. Apesar de configurar pertinente para a pesquisa, 

ela preferiu não conversar e apontou outro usuário com a seguinte afirmação: “Posso 

indicar um amigo do face que se encaixa muito mais do que eu para sua pesquisa? Esse 

sim, tira foto dele a todo instante.” 

 A indicação também reflete uma possível popularização da autorrepresentação 

fotográfica na rede social onde parece que todos conhecem alguém com esse perfil  

autorrepresentativo cuja presença também pode ser percebida em vários contextos 

sociais. Pode-se perceber como um dos exemplos da popularização do selfie a temática 

transposta para a música, especificamente na letra ‘Ela é top’, do Mc Bola no qual o 

refrão ressalta a questão entre usuários: “ Ela não anda, ela desfila/ Ela é top, capa de 

revista/ Ela é a mais-mais, ela arrasa no look/ Tira foto no espelho pra postar no 

Facebook.” O ato de tirar fotos no espelho em ações ‘banais’ do cotidiano para postar 

no Facebook é a autorrepresentatividade fotográfica em evidência. Mas o que contém 

este ato de desfilar, arrasar no look e tirar foto para postar no Facebook? 

                                                                 
36

 Letícia também é um nome fict ício em v irtude de apesar de ter as características de usuária com perfil 

de fotografias autorrepresentativas, não correspondeu às conversas nem autorizou o uso das imagens. 
37

 Como a usuário não quis ser uma de nossas interlocutoras, preferi aqui, utilizar um nome fictício para a 

identificação de seu posicionamento na pesquisa. 
38

 Um dos termos que utilizo para uma classificação, relatadas no capítulo seis. 
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1.2 – Espelho, espelho meu... existe alguém mais autorrepresentativo do que eu? 

 

 Conforme explicitado no subcapítulo anterior, as enquetes de mapeamento 

iniciais foram fundamentais para dar início à prospecção dos usuários de fotos 

autorrepresentativas a partir de um modelo virtual de interação no qual, inicialmente, 

eles se revelassem de uma forma emancipada, ou seja, que eles mesmos se 

identificassem a partir da minha colocação na rede online e interagissem livremente 

com relação ao ato de gostar de fotografia ou não sair de casa sem o celular ou a câmera 

fotográfica. A partir desse mapeamento outros modos de encontrar os interlocutores 

também foram surgindo como indicações de amigos, localização por temáticas 

fotográficas e até mesmo postagens referentes à fotografia 39. 

 Andreia Oliveira, 40 anos, foi uma das primeiras usuárias a conversar sobre o 

assunto. Nascida em Vitória da Conquista/BA, mudou-se para Natal/RN ainda 

adolescente. É mãe de um menino e gosta muito de fotografia. Com opiniões decididas, 

não hesita em expô- las na internet assim como suas fotos autorrepresentativas nas quais 

predominam questões relacionadas à saúde, boa forma e à pequenas modificações 

corporais que vão desde séries de transformações no cabelo até tatuagens. Manifesta-se 

com frequência com temas que estão em voga e bastante discutidos na televisão ou na 

sociedade. Considera-se de certa forma uma ativista pelo Facebook e sempre coloca em 

sua página considerações pessoais, textos, mensagens sobre os mais diversos assuntos. 

A fotografia sempre fez parte de sua vida e chegou a digitalizar muitas fotos de sua 

infância, adolescência para colocá- los visíveis em álbuns no Facebook, embora também 

os tenha retirado algumas vezes. Acredita que nem sempre é bem compreendida e que o 

Facebook é um campo amplo onde algumas vezes é preciso ter cautela para não se viver 

o virtual mais do que o atual. Certa vez em uma enquete na sua própria página 

perguntando sobre como fazia para que certas pessoas não tivessem acesso à ela, 

explicou: “...a questão é q n quero certas pessoas sabendo de mim, da minha vida. 

Nunca me fizeram mal, falo até na vida real, mas n quero bisbilhotice no face.” 

 

                                                                 
39

 O uso das fotografias nessa pesquisa também fo i conversado com os interlocutores. Todos eles me 

deram liberdade na escolha das fotografias e ao final indiquei para cada um quais as fotografias que 

estariam presentes neste trabalho. Oportunidade de conversar novamente sobre as fotos. 
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Figura 3 -Andreia Oliveira: “Nada melhor do que passar o domingo na praia”.  

 

Fonte: Linha do tempo
40

 da interlocutora no Facebook
41

. 

 

 Sávio Benevides, 31 anos, foi o interlocutor indicado por Sandra. A indicação 

foi uma confirmação de que uma rede se estabelecia. Formado em comunicação social e 

com afinidade com a fotografia desde o curso, Sávio que mora em Olinda/PE foi um 

dos usuários com mais fotos autorrepresentativas. Com frequência ele começa o dia 

postando fotos de sua saída de casa para o trabalho. Muitas são as fotos de seu 

cotidiano. Sua adesão à rede social Facebook deu-se em 2009. Em março de 2013, 

identifiquei em seu perfil 1.370 fotos e 18 álbuns fotográficos, entre eles um 

denominado ‘meu fã clube’, no qual é possível perceber sua popularidade na rede social 

online. Sávio é comentou que em geral se sente conectado 24h por dia e está sempre 

fornecendo informações sobre seu cotidiano que vão desde a sugestões de trajeto por 

causa de um engarrafamento ou comentando atitudes alheias que o decepciona m ou o 

alegram em seu dia. Valoriza muito as amizades e sempre há postagens fotográficas 

coletivas, ainda que a predominância sejam seus selfies. Já foi muito adepto das 

câmeras fotográficas, mas hoje prefere o celular “pois hoje não deixam nada a desejar 

para as câmeras além de ser mais compacto e estar sempre com você.” Sávio não se 

preocupa muito com críticas a sua expressividade no Facebook compreendendo que a 

abertura no processo de recepção é sempre ampla: “...críticas sempre são bem vindas, 

sejam positivas ou negativas, as vezes o observador vê coisas que nós não conseguimos 

ver”.Ao indagar sua fluência no Facebook , ele sintetiza: “Não é que o Facebook seja 
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 A ‘Linha do Tempo’ sequencia, cronologicamente, a ‘história’ de cada um em  imagens e informações . 
41

 Disponível em: https://www.facebook.com/andreia.oliveira.92560. Acesso em: 04 de agosto de 2013. 

https://www.facebook.com/andreia.oliveira.92560
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preferencial, é que as pessoas tem mais acesso. Twitter muitos nem sabem usar e 

instagram é restrito a quem tem um smartphone Android ou IOS. 

Figura 4 -  Sávio Benevides em 17 de setembro de 2013: “#Part iu #Trampo #Atrasado #Corre .” 

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
42

 

 

 Igor Almeida foi um dos mais jovens usuários que tive acesso43. Com 20 anos, 

mostrou-se ativo ao autorrepresentar-se fotograficamente e um dos motivos alegados é 

que seu perfil é um cartão de visita para o seu trabalho como modelo fotográfico. Desta 

forma, Igor apresenta um projeto bem definido quanto às suas postagens fotográficas. 

Para ele, é importante se fotografar para manter-se visualmente ‘acessível’ em sua rede 

virtual, em virtude desta ser um canal para contatos, divulgação e trabalhos. No 

Facebook ele gosta de de visitar paginas de colegas de trabalho, outros modelos, pra ver 

a novidades, paginas de estilo, dicas para o mundo masculino, além de estudar as fotos 

deles para seu próprio apefeiçoamento: “observo cada detalhe da foto, postura, e assim 

vou absorvendo tudo pra mim mesmo!” .Comenta que não se importa em quem visita 

sua página e que até desbloqueou alguns álbuns justamente pra ampliar as 

possibilidades de sua própria publicidade. Considera-se viciado em consumir roupas 

pela internet e está sempre em busca de novidades ou peças diferenciadas, em especial 

em cuecas e sungas.  

 

 

                                                                 
42

 Disponível em: https://www.facebook.com/plugado24h?fref=ts . Acesso em: 17 de setembro de 2013. 
43

 Por uma questão de ética e por lidar com a exposição da imagem, muitas vezes em situações mais 

íntimas, optei por interlocutores acima de 18 anos. 

https://www.facebook.com/plugado24h?fref=ts
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Figura 5 - Igor Almeida na foto ao espelho. 

 

Fonte: Perfil do interlocutor no Facebook.
44

 

 

 Ramilla Souza, 27 anos, é uma artista visual de Natal/RN, que trabalha com 

performance e fotografia. Em janeiro de 2014, ela mudou-se para São Paulo/SP. Nosso 

primeiro contato virtualmente na pesquisa deu-se em 20 de maio de 2013, a partir de 

uma postagem que ela fez denunciando a brutalidade da polícia na ‘revolta do busão’45.  

A foto mostrava um policial atacando um fotógrafo e jogando a câmera no chão. Achei 

que havia ali um interesse pela fotografia. Em nossas conversas, ela anunciou que 

gostava muito de tirar fotos e que fazia exposições de seus registros em redes sociais 

online. Ela relatou que nas redes sociais a interação é sempre maior quando se posta 

algo mais pessoal do que uma foto mais trabalhada artisticamente alegando que até 

tinha lido uma matéria de que havia um percentual de interação muito maior quando a 

composição fotográfica era sobre a intimidade. 
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  Disponível em: https://www.facebook.com/Igor.Almeida03?fref=ts. Acesso em: 15 de março de 2013. 
45

 A ‘Revolta do Busão’ ficou conhecida desde 2012, em Natal/RN, levando uma mult idão às ruas para 

protestar contra o preço das passagens de transporte público.  No dia 15 de maio de 2013, estudantes 

voltaram às ruas da cidade com uma manifestação pacífica contra a decisão da prefeitura de aumentar de 

R$ 2,20 para R$ 2,40 o valor da passagem na capital. O ato ficou marcado pela brutalidade da polícia. Em 

04 de junho de 2013 a tarifa fo i reduzida para R$ 2,30. 

https://www.facebook.com/Igor.Almeida03?fref=ts
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Figura 6 - Ramilla Souza, em foto ao espelho, em 11 de abril de 2013.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.  

 
 Taciana Luna, baiana, também se tornou interlocutora a qual tive acesso 

pesquisando o perfil de Andreia Oliveira. Sempre gostou de fotografia e de se 

fotografar. Logo em nossas conversas ela comentou que não vive sem a câmera 

fotográfica ou câmera do celular e que em determinado momento de sua vida já 

comprou um celular por causa da qualidade da câmera (era um N95, com 5 megapixels). 

Confessa: “Eu tiro varias fotos, eu adoro tirar fotos, tiro no espelho, em lugares 

bonitos...quando eu acho uma coisa bonita tiro uma foto. Não me uma modelo, eu tiro 

foto pq gosto...” No Facebook seu posicionamento não é de ativista ou de comentar 

muitos assuntos, muitas vezes entra apenas para ver o que está acontecendo em sua 

página, mas prefere não interagir muito. Posta algumas fotos, mas não entra em muitos 

detalhes. Disse que não tem o perfil de ser viciada em redes sociais, principalmente 

quando está entre os amigos. Prefere a presença deles do que ficar teclando pelo celular.  

Figura 7 -Taciana Luna 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook
46
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 Disponível em: https://www.facebook.com/taciana.marinho.5?fref=ts . Acesso: 13 de fevereiro de 2013. 

https://www.facebook.com/taciana.marinho.5?fref=ts
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 Raphaella Gomes foi uma das que curtiu um dos mapeamentos iniciais. 

Começamos a conversar em 2013 e logo ela assumiu que refaz a mesma pose várias 

vezes só por conta de algum detalhe que, à princípio, não lhe agradou e se gostar da foto 

chega a ficar olhando para suas postagens várias vezes ao dia. Para ela a exposição em 

fotos e em frases que aludem às legendas e seus comentários é complementar: “As fotos 

estão envolvidas com as legendas, a maioria são pensamentos meus... um desabafo. 

Nada melhor que a minha imagem, a expressão facial/corporal do momento.” Gosta 

muito da fotografia na câmera por causa da resolução, contrariando a maioria dos 

interlocutores considera que o celular é o ultimo caso... mas sabe as vantagens em sua 

utilização em função da fotografia: “no celular eu posso "postar" diretamente”. Ainda 

sobre estar conectada no celular ela informa: “Meu celular tem o aplicativo, 

notoriamente estou conectada o dia inteiro, mas ficar de frente e prestando atenção 

passo umas 2h por dia.” Raphaela explica o lado bom e o lado ruim de estar conectada 

todo o tempo: “o lado bom é que sempre que surge uma atualização pra mim eu vejo de 

imediato. O ladoo ruim... é que eu perco a "emoção" ao ver tudo de uma vez! E tem 

aqueles momentos que se torna inconveniente ... ai eu mesma desligo.” Embora não se 

considere uma ativista nas redes sociais, também não se furta de comentar, compartilhar 

ou ironizar temáticas das mais diversas que vão desde assuntos políticos à questões de 

gênero. 

Figura 8 -  Raphaella Gomes: “Como prova de amor mostre teu novo canto (...) pérola negra te amo, te 

amo” (8)” 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
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 Disponível em: https://www.facebook.com/raphaellaggomes?fref=ts . Acesso: 05 de outubro de 2013. 

https://www.facebook.com/raphaellaggomes?fref=ts
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 Giulia Macedo, brasileira, 22 anos, estudante de arquitetura, residiu em Portugal 

durante a fase da pesquisa. A acompanhei virtualmente por vários meses. A mudança 

para Lisboa se deu por causa de uma bolsa do Ciências sem Fronteiras para estudar no 

Instituto Superior Técnico. Em nossas conversas informou que comprou uma câmera 

fotográfica com 12 megapixels pensando em divulgar fotos dela em suas viagens no 

Facebook para que seus familiares e amigos pudessem acompanhar seu cotidiano. Ela 

enfatizou que não necessariamente todas as fotos eram autorretratos, mas tinha também 

fotografias de paisagens e edifícios, estas em geral feitas com a câmera, enquanto que as 

fotos do dia a dia podiam ser feitas com o celular mesmo. Comenta que prefere celular 

para fotos do dia a dia e câmera fotográfica para fotos de paisagens e edifícios. Percebe-

se ativista, nas redes sociais: “sempre que há uma causa que acho justa, pertinente ou 

que é de acordo aos meus interesses e da população em geral, eu participo.”  E logo 

em seguida, complementa: “ isso porque acho que é uma forma mais direta de exercer 

minha vontade/ajuda sem sair de casa. Além disso, também peço aos meus amigos que 

pensam o mesmo que eu” e dessa forma também age em sua própria rede em função de 

ações ativistas. Não é adapta das redes sociais no celular porque em geral tem medo de 

ficar viciada, como aconteceu com todos os seus amigos, “sem exceção!”. Compra 

muitos livros pela internet, frequentando sites como virtual, mercado livre e submarino. 

Sobre suas fotos nas redes sociais on line, comenta: “As fotos que posto são importantes 

para mim, para os familiares e os amigos. É meu principal modo de comunicação. Se 

tiro uma foto em frente a um monumento, um amigo pode querer detalhes sobre o 

local... é uma forma de "diário" sem muitos detalhes pessoais.”  

Figura 9 -  Giu lia Macedo com coletânea de suas fotos. 

 

Fonte: Print screen da página de fotos de Giu lia Macedo
48
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 Disponível em: https://www.facebook.com/giulia.macedo.a?fref=ts . Acesso em: 30 de outubro de 2012. 

https://www.facebook.com/giulia.macedo.a?fref=ts
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 Tainá Gonçalves, 25 anos, nasceu e mora em São Paulo. É formada em design 

de moda e atua na área de desenvolvimento de produto fitness, também tem uma marca 

de bolsas que leva seu nome. Tainá foi indicada por sua irmã, Tatiana Gonçalves, que já 

era minha amiga no Facebook e ao saber da pesquisa, me disse que conhecia alguém 

com o perfil de se fotografar, a própria irmã. Na primeira conversa com Tainá, ela 

comenta que sempre teve uma relação intensa com o Facebook, de postar diariamente, 

de ser ativa na rede social.  

“... é possível sentir a energia daquele momento principalmente qdo nas 

fotos tem pessoas! Gosto muito de tirar fotos, ter fotos, e ver fotos seja de 

quem for... Só ainda não tive a curiosidade de me aperfeiçoar no ramo da 

fotografia, e acho q nem terei... isso já se torna Boring demais pra mim!”  

 

Figura 10 -  Tainá Gonçalves, em 16 de agosto de 2013: “Oi FDS! #sexta-feira #geek #nofilter”  

 

Fonte: Álbum ‘Fotos  de Tainá’ no Facebook.
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 Rafael Massena, 30 anos, nasceu em Pernambuco. Terminou a graduação em 

artes plásticas em Vitória/ES. Estudou francês em Genebra e com a mochila nas costas 

saiu conhecendo o mundo. Rafael apresenta características particulares quanto as suas 

fotos de autorrepresentação na rede social online. Ao invés de muitos usuários que se 

fotografam sozinhos, em seus momentos cotidianos, pude perceber que Rafael tem 

predileção por fotos de autorregistro coletivas. Ativo em muitas redes sociais, ele 

comenta que a falta de jeito com máquinas mais robustas o fez se especializar em 

telefones celulares com câmera. Participa de exposições fotográficas tiradas com 

iPhone, estilo que informou ser denominado como "iPhoneography".  
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 Disponível em: https://www.facebook.com/TainaGooo?fref=ts . Acesso em: 16 de agosto de 2013. 

https://www.facebook.com/TainaGooo?fref=ts
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Figura 11 - Rafael Massena, em 06 de outubro de 2012. 

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook
50
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 Aryanne Aguiar, 28 anos, enfermeira, potiguar, tomou conhecimento da 

pesquisa através de um fotógrafo amigo em comum. Aryanne me adicionou e no nosso 

primeiro contato virtual comentou: “Boa tarde Jean, Alex me falou da sua pesquisa 

para dissertação de mestrado e perguntou se eu gostaria de ajudar. Se vc puder me 

explicar como é feito o procedimento para responder sua pesquisa, terei prazer em 

ajudá-lo.” Desta forma generosa, começamos a conversar e chamou atenção a 

necessidade de domínio da construção de sua própria imagem na rede social “...uma vez 

q eu só confio no meu próprio jeito de tirar fotos”. 

Figura 12 - Aryanne Aguiar, em 11 de setembro de 2013. 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook
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 Disponível em: https://www.facebook.com/rafaellmassena?fref=ts. Acesso em: 08 de outubro de 2013. 
51

 Disponível em: https://www.facebook.com/aryanneaguiar?fref=ts . Acesso em: 12 de setembro de 2013. 

https://www.facebook.com/rafaellmassena?fref=ts
https://www.facebook.com/aryanneaguiar?fref=ts
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2.  A PASSAGEM DO VISÍVEL PARA O VISUAL E PARA O SER-IMAGEM 

 “A fotografia é um material diferente dos outros, um material-vestígio”. 

Francois Soulage 
 

 É datado do ano do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, o surgimento dos 

primeiros computadores com uso reservado aos militares para cálculos científicos.  Em 

1957, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou a Arpanet, uma rede de 

computadores com vistas a mobilizar pesquisas com o mundo universitário para obter 

uma superioridade tecnológica52. Nos anos 70 com advento do microprocessador, o 

desenvolvimento e comercialização possibilitam o uso ampliado dos computadores53. 

Em 1984, surge a terminologia Ciberespaço54. Para Lévy (1999, p.124), “...o 

ciberespaço visa, por meio de qualquer tipo de ligações físicas, um tipo particular de 

relação entre as pessoas”.  Este, ganha popularidade, definindo-se por um espaço 

socialmente construído pelas interações possíveis decorrente da rede de computadores 

do qual surgem novos agrupamentos sociais e ao mesmo tempo “remetem para outras 

redes de relações sociais, que se arranjam em outras densidades e assim por diante.” 

(MÁXIMO, 2006, p.101). Se com o nascimento da fotografia também já surge a 

discussão sobre seu devido lugar55, é interessante observar que, como elucida Samain 

(2001, p.91), a aplicação da fotografia como ciência advinha de sua relação de 

composição material: 

“Ela era, ao mesmo tempo, uma ciência, uma arte e uma indústria. A  

fotografia pretendia-se às ciências pelas suas relações de origem com a 

química e a física. Ela se tornava uma nova expressão da arte através de suas 

obras que eram a “imitação a mais verdadeira natureza”. Representava, 
finalmente, uma nova mercadoria e uma nova indústria.” 

 Essa nova indústria tinha objetivamente uma medida comercial ao mesmo tempo 

em que foi desenvolvendo um fascínio, cumplicidade e comunhão entre o fotógrafo e o 

fotografado, entre o observador e o sujeito observado; entre a experiência do olhar e o 

                                                                 
52

 Ver: Castells, Manuel. A galáxia da internet: Reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. 
53

  Para conhecer mais, ver Lévy (1999), Cibercultura.  
54

  Segundo Máximo (2006, p.25), W illian Gibson, em sua obra de ficção científica Neuromacer (1984) 

cria a defin ição terminológica de ciberespaço que é referenciada até os dias atuais. 
55

 Os debates do lócus da fotografia entre as Belas Artes, Ciências e  Indústria remonta à origem da 

fotografia, 1839 e pela primeira publicação francesa sobre o assunto, a revista La Lumiére. Segundo 

Samain (2001, p.2), “Durante exatos 17 anos, de 1851 a 1867, La Lumière dará conta deste debate 

apaixonante e múltip lo, no meio de suas próprias vicissitudes editorais reestruturações e tensões internas”. 
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próprio olhar, imbuídos ou não de toda essa apuração de sentidos e de seus riscos 56 ou 

mesmo de intimidade e afeto que abarca o sentido do “Fazer-se ver”57 e estabelece uma 

passagem do que foi58 e do que é.  

 Hoje, essa construção de si pode ser ampliada através de imagens ou postagens e 

compartilhamentos na rede social online onde o usuário assume o perfil de uma 

linguagem que potencializa a interação em uma escala global. É o ‘espaço-informação’ 

adensado no próprio corpo que caminha para ser imageticamente mutável.  Acho 

importante analisar a perspectiva de Simmel (2006, p.50) ao comentar as semelhanças e 

oposições entre o ‘sujeito individual’ e o ‘sujeito coletivo’ e desenvolver – como ideia 

de oposição,  no fato de que a individualidade vai ter sua significação ressaltada no 

embate com a alteridade e essas diferenciações indicariam a complexidade das relações 

sociais. Estas, contudo, revelariam as singularidades dessas relações e a importância da 

sociabilidade.  

 Para Canevacci (2009, p.9) a cultura e a comunicação visual complexificam a 

relação entre individuo e sociedade: “colocam em crise esta perspectiva coletiva, 

conseguem afirmar o processo conectivo que significa que a individualidade que prefiro 

chamar de multividuo se multiplica, se amplia, explode. Uma multiplicidade de eus no 

corpo subjetivo.”  É fundamental entender esta perspectiva do autor, que aplico a este  

trabalho, tendo em mente que esse sujeito contém uma multidão de ‘eus’ inseridos na 

própria subjetividade, nas formas de ser e estar no mundo. Ao pensar aqui nesse Ser-

Imagem, que interage a todo momento, cuja exposição é expressão que integra sua 

relação com o outro. A análise deste usuário que se autorrepresenta imageticamente 

cada vez mais revelando uma visualidade construída, e que revela uma fala visual de 

quem se imagina ou dos muitos que se pretende ser - no caso das fotografias nas redes 

sociais online - a cada postagem, em função de audiências me levou a denominá- lo 

                                                                 
56

 FAVRET-SAADA (2005, p. 160) menciona: “Aceitar ser afetado supõe, todavia, que se assuma o risco 

de ver seu projeto de conhecimento se desfazer.”  
57

 Para Canevacci (2001, p.15), o “fazer-se ver” assume o desenvolvimento de uma qualidade sensitiva 

“...fundadas nas percepções do olhar, nas sensibilidade do ver, do transformar-se além do sujeito-em-

visão, do mudar-se em ver, em co isa-que-vê. Tornar-se olhar, tornar-se olho, fazer-se.” 
58

 Higgins (2012, p.58) comenta que os cientistas também viram na fotografia uma possibilidade de 

registros confiáveis e que o estudo da psique humana foi uma das primeiras disciplinas onde a fotografia 

encontrou espaço amplo, acreditando-se à época que o caráter de uma pessoa poderia ser indicado a partir 

do corpo. Estudos diversos encontraram espaço como a fisiognomia (estudo dos traços do  rosto); 

frenologia (estudo do formato e estrutura do crânio); patonomia (estudo de expressões e gestos). “As mais 

antigas fotografias clínicas do mundo são atribuídas ao adepto da fisiognomia Hugh Welch Diamond 

(1808-1886)” que retratou mulheres internadas em um sanatório. 
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como Ser-Imagem. Essa denominação vai além da leitura do usuário que se autofografa 

e publica nas redes sociais online, selfie. O Ser-imagem integra um fluxo contínuo onde 

elementos como consumo, tecnologia, afetividade e agência estão em interação visual e 

por isso se dá a passagem do visível para o visual e para o Ser-Imagem, que atua de 

forma intencional na própria visualidade fornecendo um amplo quadro de significações, 

rico de interpretações. Vale aqui apenas identificar que um usuário do Facebook, por 

exemplo, que tem seus álbuns de fotografia sem exibição de sua vida íntima ou privada 

e que apenas posta  ou compartilha situações sem muito envolvimento, se enquadra no 

que analiso inicialmente como Ser-Visível, ou seja, integra uma rede social on line e 

participa dela com maior ou menor atividade. O Ser-Visual parece assumir uma 

diferenciação com postagens mais pessoais e a inclusão de fotos selfies, mas ainda é 

comedido em relação à própria exposição. O Ser-Imagem se constrói imageticamente 

com frequência por meio de uma intencionalidade definida, aqui via pesquisa, através 

da autorrepresentação fotográfica, ou seja, posta em fluxo contínuo fotos 

autorrepresentativas. Em uma rede social online todos nós (em atividade) somos 

visíveis, alguns visuais e uma parcela essencialmente imagética que pode encontrar na 

autorrepresentação fotográfica um indicador de si mesmo que engloba os anteriores e 

vai além. O Ser-imagem não é restrito das redes virtuais.  Vale lembrar que ele se 

constrói também nas ruas, no cotidiano e pode assumir – corporalmente – uma 

transformação de si como uma imagem anunciada como identidade, tal qual aqueles que 

realizam modificações corporais intensas. 

 Esse transpasse de informação pelas postagens também só se torna possível pelo 

processo de inúmeras transformações pelos quais a humanidade vem passando e 

consequentemente, seu corpo e espaço físico que trazem essa “distância aproximada” 

onde o local e o global se fundem num glocal. (CANEVACCI, 2001, p.19) e que afirma 

a força em se autorrepresentar em um tempo globalizado (id, 1996): “As capacidades de 

decodificação do espectador globalizado são fortes, com seu colocar-se nas tramas 

narrativas acentua um jogo semiótico descentrado pelas interpretações.”  

 Nessa dinâmica da interação de percepções o corpo vai ampliando a referência 

de uma imagem coisificada e passa, também, a assumir-se como um Ser-Imagem fora 

das redes sociais online, na medida em que a pele parece ser uma plataforma de 

interação; na qual a imagem ‘atual e virtual’ respondem à imagem construída como 
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premissa dessa transformação. Pode ser uma e pode ser outra. Pode não ser nenhuma e 

podem ser as duas. Exemplos concretos na qual a imagem avatar se torna a imagem 

identitária podem ser encontrados desde que o carnaval é carnaval com as fantasias que 

de acordo com Da Matta (1990, p.47) “ distinguem e revelam, já que cada qual é livre 

para escolher a fantasia que quiser.” Para citar algumas temos o Roling Play Games, 

RPG e Cosplays, no qual os participantes assumem a ‘identidade’ e vestuário de um 

personagem; ou, ainda, as transformações corporais mais radicais nas quais pessoas 

assumem feições de animais ou personagens mais estranhos por intervenções cirúrgicas 

ou tatuagens. Um exemplo dessas transformações é o modelo canadense Rick Genest, 

conhecido artisticamente como Zombie Boy, que tem quase 100% do corpo tatuado. Em 

um trabalho publicitário59 para um tipo específico de creme para pele, cuja visualização 

é disponível pela internet, é possível ter uma ideia – de forma emblemática – da 

transformação a qual este corpo foi submetido distante em muito do ideal de ‘padrão’ de 

beleza, transformando-se no Ser-Imagem. 

Figura 13 - Rick Genest tatuado e com creme para pele.  

 

Fonte: Google Imagens
60
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 Canevacci (2011, informação verbal)61 nos alerta para a abertura da 

corporalidade em um movimento de treinar o corpo para uma progressão multisensorial 

em relação ao efeito ou fato daquilo que é desconhecido porque é esse abarcamento de 

mistério que o faz desejado. O autor demonstra, por exemplo, que a força da arte sempre 

                                                                 
59

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Jk37BdzonCY . Acesso em:  19 de maio de 2012. 
60

 Disponível em www.blog.b igchilli.com.br. Acesso em: 30 de agosto de 2013. 
61

 Massimo Canevacci em palestra na X Semana de Antropologia, de 03 a 06 de maio de 2011, Natal/RN. 

Nota minha da fala do autor.  

http://www.youtube.com/watch?v=Jk37BdzonCY
http://www.blog.bigchilli.com.br/
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é um elemento perturbativo que muda nossas configurações e nos transforma, mas ao 

mesmo tempo impõe uma condição de onde se está e com isso configuramos todas as 

relações de pertencimento e supra territorialidade, daí o alerta de que a nossa forma de 

olhar não é mais natural, surgindo a urgência de uma abertura dos sentidos: “Fazer-se 

olho é experimentar”.  É importante a análise do autor, onde há um estado de alarme 

pessoal que envolve os sentidos a partir da própria existência de uma metacomunicação 

e exemplifica que quando um fotógrafo registra um agente fotografando uma mulher 

que com sua câmera doméstica fotografa a obra de Modigliani, esse fotógrafo invisível 

(que não é visto por ninguém) fotografa o agente que registra a mulher que olha e 

fotografa a obra do artista. Há um “estupor”, uma transformação a partir de um 

estranhamento inicialmente visual, mas corpóreo. Essa configuração estabelece 

escrituras múltiplas e atualiza a dicotomia entre ver e olhar, como entre o visível e o 

visual, entre os corpos e o Ser-Imagem que caracterizam esse embate produtivo entre o 

indivíduo e sociedade.  

 Resultam num mundo povoado mais por mercadorias biográficas visuais do que 

mercadorias tradicionais.62 Esse “estupor visual” de uma imagem traz uma série de 

encontros pessoais com a fotografia que configuram um encantamento com a imagem e 

seus encadeamentos ao qual se faz necessário expor, alardear, tornar notória uma 

emoção, uma informação, uma intimidade, um fato que talvez possa emocionar a todos 

como emocionou a um com a mesma intensidade.  

 Em movimento paralelo, o ato fotográfico dá-se também por uma necessidade de 

olhar e entender o que está sendo observado e ainda, o que será registrado para poder 

dar sentido e compor aspectos da representação com base em seleções, edições, 

manipulações subjetivas.  Kossoy (2001, p. 107), informa que: “A seleção de um 

aspecto determinado do mundo natural ou social para o respectivo registro fotográfico, 

apesar de se constituir na questão fundamental da manipulação/interpretação, é apenas o 

início de uma sucessão de atos congêneres.” 

 A ideia é reforçada por Tacca (2005, p.13): “A construção do signo da fotografia 

passa, portanto, pelas escolhas valorativas do sujeito enunciador da imagem, o 

fotógrafo.” Temos um bom referencial quando pensamos na questão da representação 

                                                                 
62

  Ver Canevacci, 2001, p.17. O autor trata das novas mercadorias visuais detentoras de biografias e 

biologias, que despertam fantasias, desejos, estados emocionais, diferentemente das tradicionais que 

apenas figuram nas prateleiras. 
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dos índios no Brasil construída num processo pictórico/histórico cheio de capítulos 

tendenciosos. Tacca (2011, p.215) indica: 

“A imagem do índio tradicional contribui para a formação de um imaginário  

coletivo sobre o índio no Brasil, e devemos principalmente à Comissão 

Rondon e à Revista O Cruzeiro a sedimentação dessa visão, ainda presente 
nos dias de hoje.” 

 Em muitos casos, essas autoridades externas assumiram essa posição 

colonialista. Contudo, essa valoração dos significados da imagem são múltiplos, como 

bem detalhou Flores (2004, p.10): 

“O significado da imagem, no entanto, não está limitado às interferências 

implícita ou explícitas do fotógrafo, do retratado ou da tecnologia fotográfica 

nem mes mo o que se pode imprimir em um papel: o sentido da imagem 

também é afetado por sua condição de difusão, através dos meios de 

comunicação de massa ou circulação artística, que podem ter um novo filtro  

para um terceiro sujeito, o espectador, que fará uma leitura ou interpretação 

da imagem a partir de seu próprio contexto ideológico. Pode ou não coincidir 

com o do fotógrafo e do retratado ou pode constituir um terceiro paradigma 

idiossincrático na qual a imagem se inscreva. O sentido da imagem, portanto, 

não se encontra nesta, mas em toda uma série de relações que giram em torno 
dela formando um “campo de sentido .”

63
 

 O sentido de uma imagem pode estar nos múltiplos impactos sobre o cotidiano 

tanto que essa experimentação corpórea, de um olhar ativo, imagético; onde o “fazer-se 

ver significa treinar a auto-observação enquanto se observar” (CANEVACCI, 2001, 

p.15); onde parece que o atual e virtual em suas biografias visuais se traduz na 

experimentação diária de cada um em seu registro virtual, na engenharia do construir-se 

que revela-se diretamente e traduz-se nesse ser que se esmera na elaboração cotidiana 

de si através de imagens constantemente atualizadas. 

 

2.1 – A tecnologia e a construção da imagem fotográfica 

 

 Se a fotografia é filha de uma revolução tecnológica, industrial, mas que isso, a 

própria utilização da imagem a partir de algum aparelho é uma revolução no ato de 

olhar para algo ou para si mesmo. De 189564, com a invenção da radiografia médica65 

                                                                 
63

 Tradução liv re da autora, do orig inal em espanhol. 
64

 De Tacca (2005, p.47), comenta que a imagem realizada por aparelhos pode ser denominada como 

imagem técnica – definição de Vilém Flusser – e foi uma busca constante dos investigadores da ciência 

em todas as épocas, notadamente do final do século XVIII e começo do século XIX onde muitos 

aparelhos para produzir e  técnicas de fixar imagens foram pesquisados e inventados. 
65

 Courtine (2009, p.35), informa que vários nomes foram utilizados no início (Roentografia – em 

homenagem a Wilhelm Roentgen que descobriu os raios -x; skiagrafia, piconscopia). 
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com base nos raios-X surge a primeira imagem que atravessa o corpo por dentro, 

alcançando a visibilidade do que antes só era possível através de um corte na pele, com 

possibilidades de ampliar a visão para todo o corpo interno 66. O fascínio perdurou por 

muitos anos incorporando até mesmo nos personagens de história em quadrinhos 

notabilizado pela visão de raios-X do Super Homem, que podia ver além de qualquer 

ser humano. Com a invenção do ultrassom 3D, modificou-se um pouco o tipo de 

ansiedade existente nos pais. Se antes havia uma superior preocupação em descobrir o 

sexo do bebê, agora a ansiedade em ver o rosto do bebê tornou-se equiparada. 

 Com o ultrassom 3D pode-se perceber o quanto cada avanço causa modificações 

interessantes no comportamento social. O ultrassom 3D é um complemento ao 

ultrassom convencional, destaca-se para detectar más-formações nas extremidades e no 

rosto, como a fenda labial e também pode ser útil para avaliar o coração e órgãos 

internos. O invento permite que seja percebida a pele do bebê e com isso a sua feição. 

Dessa forma, muitos pais consideram essa imagem a primeira foto do rosto do bebê 

ainda na barriga da mãe.  

 Muitas vezes é o prenúncio de uma infância registrada visualmente e 

compartilhada via redes sociais online67. Novamente aqui temos uma passagem 

despontando do visível para o visual. E não só registrada, mas compartilhada, tornada 

pública. É comum que a imagem do ultrassom 3D esteja entre os porta-retratos da casa 

ou do quarto do bebê ou que configure como sendo a foto de perfil exposta numa rede 

social com a alegação de aproximar e tornar acessível a gravidez aos familiares 

distantes que teriam acesso pela rede social. Isso nos dá uma pista do quanto estamos 

imersos e dependentes de um território visual mediado pela tecnologia. Desta forma, 

muitos têm a iniciação imagética no útero. 

 Vale refletir o que Joachim (2005, p.259) argumenta68: “Há um corpo 

fotografante e um corpo fotografado. A máquina, invisível analagon do objeto formal 

aristotélico, funciona como mediador entre dois microuniversos”. No caso da 
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 Segundo Courtine (id, p.35), a primeira imagem radiográfica fo i dos ossos da mão da esposa de 

Roentgen – Bertha Roentgen. 
67

 Durante a pesquisa encontrei uma usuária do Facebook que criou um perfil para sua filha recém-

nascida e o abastecia com inúmeras fotos. A imagem do perfil do bebê era a imagem de ultrassom 3D. 

Contudo a mãe sempre se esquivou em responder ou conversar sobre o assunto. 
68

 Em uma análise sobre a intergestualidade presente em fotografias de Michel Séméniako. Para 

aprofundamentos ver O Fotográfico, de Et ienne Samain. 
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autorrepresentação fotográfica o corpo fotografante é o próprio corpo fotografado em 

um processo de construção e intensa transmissão da imagem. A partir de Disderi a 

fotografia ganha uma possibilidade de ação ampla e começa a popularizar-se.  Para 

Kossoy (2001, p. 109) tem-se o surgimento de um desejo psicológico de ser retratado, 

de perpetuar-se através da sua imagem ou de uma representação social pela fotografia. 

 Foi interessante, no decorrer da pesquisa, verificar as fotos de perfis que os 

interlocutores trocavam e usavam. Sávio Benevides, durante um período, utilizou uma 

foto posando com o celular na altura do olho aludindo à própria ação de fotografar 

através do aparelho. Sua foto assumia a relação máquina-corpo, onde seu olho passa a 

ser o próprio dispositivo de captura. Andreia foi uma usuária que sempre atuou na 

mudança das fotos de perfis atualizando cada fotografia com seus distintos momentos 

vivenciados. Já Aryanne comentou preferir tirar as fotos de si porque sabe seus 

melhores ângulos fotográficos. Os três expressam a tentativa de controle da imagem, do 

corpo, da exposição e isso implica no domínio e uso de recursos em prol desse objetivo; 

mais que isso também demonstra como se definem e lidam com o que vivem. 

 Dentro da história da fotografia, o sujeito em posição de ser fotografado buscava 

esse domínio muitas vezes através de uma postura nobre, às vezes vestimentas e 

acessórios69 e não suficiente, era comum um retoque final “dado pelo fotógrafo no 

laboratório, após processada a foto – com o objetivo de dissimular rugas, cicatrizes e 

narizes – exemplifica bem a relação de cumplicidade entre o fotógrafo de estúdio e seus 

clientes...”, conforme relata Kossoy (id; p. 111). A edição de imagens nasce com a 

popularização da fotografia, uma vez que a vaidade humana existe provavelmente desde 

que o mundo é mundo e o homem o habita. Tacca (2005, p.10) relata os esforços de 

Disderi ao fotografar mortos com o intuito de perpetuar uma lembrança: “...memória 

construída e cultuada de um morto vivo presente depois em um álbum de família.” 

 Os fotógrafos valiam-se dos serviços de retocadores e pintores especializados 

que davam cor às fotografias, em moda na época70. “La fotografia ya no se limita a um 

valor de documento: se há vuelto símbolo de la democracia. Será verdaderamente um 

buen fotógrafo quién, com su aparato, al igual que el pintor com su pincel, sepa reflejar 

la grandeza del burguês vestido de oscuro”, relata Freund (1976, p.65). 
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 Para mais, ver Freund, op.cit. Era comum os estúdios fotográficos terem à disposição vestimentas, 

acessórios e demais aparatos que conferissem um repertorio social: “las mascaras de sus personajes”. 
70

 Freund, op.cit. 
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 Os aparatos evoluíram tornando cada vez mais fácil, rápido e acessível a 

representação através da técnica fotográfica. Um novo conceito começa também a ser 

aplicado. Se antes era possível acompanhar a vida de um usuário por vídeo – alguns 

disponíveis em grande parte do dia e até 24h – como em um reality show, hoje também 

é possível através de fotografias. O conceito é denominado como lifelogging onde uma 

minúscula câmera pode ser acoplada na roupa e bater uma foto a cada 30 segundos 

capturando por imagens, e por GPS, o cotidiano do usuário. A tecnologia permeia essa 

possibilidade de conexão visual a todo tempo e cada usuário ao lidar com essa 

tecnologia cheia de recursos intensifica-se também na relação consumo/prazer/uso.  

 Ao conversar com meus interlocutores sobre o ato fotográfico de cada um, 

Andreia Oliveira, indicou a busca do aprimoramento fotográfico em comparação com 

fotógrafos profissionais, mas que denota uma preocupação tecnológica71: 

 “Tem fotos minhas que não ficam devendo a nenhum fotógrafo. Inclusive 

sair a perfeição, como eu lhe falei, eu tirei a foto sem flash  (em relação a 

uma foto específica tirada no céu em uma viagem de avião). Eu tenho esse 
cuidado. Para manter a luz do dia porque sai realmente o visual como é.”  

 Parece que diante dessa proximidade que cada usuário tem com a informação 

fotográfica, com temáticas, tecnologias e referenciais externos dá-se a apreensão, se não 

de um conhecimento mais elaborado. A comparação que a interlocutora realiza também 

se faz possível somente pelo acesso a fotógrafos e suas obras. É também através do ato 

de analisar as fotografias de outros que se cria um repertório próprio tanto pelo ponto de 

vista mais técnico como estético e isso foi percebido em diversos interlocutores. 

 Foi interessante observar em Sávio um conhecimento mais elaborado acerca da 

fotografia e de como ele não hesita em usar a tecnologia para retocar a foto se for 

necessária seja com a câmera ou usando o próprio celular, que atualmente ganhou 

destaque em sua preferência: “... pois hoje não deixam nada a desejar para as câmeras 

além de ser mais compacto e estar sempre com você”.  

 Em nossa conversa, ele afirmou: “Comprei inclusive câmeras que já vem com 

retoques do photoshop automáticos, era uma samsung de 14MP e com intenção de 

promover minha vida social nas redes.” Foi possível perceber uma preocupação 

enfática com a imagem postada e a procura de um domínio da tecnologia. E em uma 
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 Mantenho as terminologias, abrev iações, expressões originais das conversas virtuais , ou seja, lido com 

a transcrição literal onde o texto é integralmente escrito, inclusive com os erros . 
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conversa seguinte ele afirmou: “Sou bastante crítico sim, se não gostei da foto tiro 

outra, se não dá pra tirar outra, corrijo no photoshop!” Essa premissa foi percebida 

nos outros interlocutores e atesta que essa promoção da vida social nas redes online é 

um intento que demanda tempo, investimento, conhecimento, pesquisa.  

 No álbum de Tainá encontrei um exercício da manipulação fotográfica. Ela 

demonstrou um processo de simples edição que é o corte da fotografia. Na primeira foto 

(figura 14), vemos o celular ao espelho e na segunda foto (figura 15) o mesmo é 

retirado. A primeira foto foi postada imediatamente ao ato fotográfico em um dia em 

que ela estava feliz, positiva, alto astral, saindo de casa para uma entrevista. Como ela  

gostou muito da foto, resolveu editá- la com corte, retirando o celular da imagem e 

colocando-a no seu perfil, sem excluir a primeira do seu álbum no Facebook.  

Figura 14 - Tainá na primeira foto com o celu lar em mão.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook
72

. 

Figura 15 -  Tainá sem o celular através da edição no corte da imagem.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook
73
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  Disponível em: https://www.facebook.com/TainaGooo?ref=ts&fref=ts . Acesso em: 08/10/2013. 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/TainaGooo?ref=ts&fref=ts . Acesso em: 08/10/2013 

https://www.facebook.com/TainaGooo?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/TainaGooo?ref=ts&fref=ts
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 Foi possível ver em outros interlocutores possibilidades e ações de edição da 

própria imagem de formas diversas e até mesmo complexas, como em Andreia, em 

outubro de 2013, em sua casa, testando as possibilidades de aplicação de um novo 

aplicativo de edição de imagens em seu celular: 

Figura 16 - Andreia, em 25 de outubro utilizando um ap licat ivo de edição de imagens – Megaphoto. 

 

Fonte: Composição elaborada pelo autor.
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 Vale lembrar que o simples ato de visualizar a foto no visor, tela de cristal 

líquido, na própria câmera fotográfica ou celular causou mais uma transformação no 

modo como nos relacionamos com a fotografia. Encurtou o tempo de ter acesso à 

imagem fotográfica e aumenta-se o desejo e a cobrança pela melhor foto, e nas redes on 

line por aquela que nos colocará em evidência. A quantidade de clicks ou mesmo o 

posicionamento da câmera no modo sequencial, recursos que não tínhamos há décadas 

atrás, é um indício de que não se quer perder nada e por isso a foto em ‘tempo real’ é 

cada vez mais validada. É o ‘aqui e agora’ postos à luz. As empresas estão cada vez 

mais atentas a essa tecnologia. Câmeras cada vez menores (conceito de portabilidade e 

mobilidade) e volume de dados e resoluções cada vez maiores, isso sem falar do 

investimento em tecnologia de imagens para câmeras em celulares 75, iPhones, tablets, 

como também, de uma série de aplicativos, grande parte compatíveis com vários 

sistemas, gratuitos ou a preços simbólicos e que permitem editoração, aplicação de 
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  Disponível em: https://www.facebook.com/andreia.oliveira.92560. Acesso em: 25 de outubro de 2013. 
75

 O primeiro celular com câmera fotográfica foi o Sharp J-SH04, lançado em 2000 no Japão. 

https://www.facebook.com/andreia.oliveira.92560
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filtros, texturas e até o controle de nitidez e curvas76. Um  dos  mais  conhecidos é o 

Instagram77 que em sua página de abertura descreve78: 

“É um modo rápido, lindo e divertido de compartilhar sua vida com amigos 

usando uma série de fotos. Tire a foto com seu iPhone, escolha um filtro para 

melhorar a imagem e envie-a para o Facebook , Twitter ou Tumblr - É muito 

fácil. É o compartilhamento de fotos reinventado. Ah sim, já mencionamos 

que é gratuito?” 

 

 A descrição de abertura, nesse momento, traz pontos chaves como diversão, 

velocidade, compartilhamento, edição: “Escolha um filtro para melhorar a imagem”, e 

consumo: “Ah sim, já mencionamos que é gratuito?”.  

 Nessa briga tecnológica em busca do consumidor, impõe-se uma ordem de criar 

cada vez mais diferenciais atendendo a essa demanda. Em dezembro de 2012 79, o 

Twitter, concorrendo com as novidades tecnológicas do Instagram e do Facebook, 

lançou uma série de filtros coloridos e modos de edição para fotos que os usuários 

podem aplicar às imagens antes de publicá- las em seu perfil no site.  

 Pude verificar a intensidade do uso desses aplicativos pelos usuários em um 

almoço para amigos em minha casa. Deparei-me com um dos convidados, 

inesperadamente, anunciando que iria “instagramizar” a minha casa. Ou seja, ele iria, 

pelo instagram, tirar fotos dentro de casa, com ou sem filtros, anunciando para sua rede 

social, o almoço. As fotos seguiram por vários cômodos da residência nas quais ele, a 

casa ou o grupo apareciam. 

 Em uma das primeiras conversas com o interlocutor Rafael, ele comentou que 

usa bastante o twitter e o Instagram integrados com Facebook. Assim, cada postagem 

em uma dessas redes segue direto na linha do tempo de seu perfil no Facebook: 

“O instagram para mim é um dos maiores adventos dos últimos anos em 

relação a rede social e imagem. O texto foi migrando para imagem e hoje o 

Instagram é uma janela magnífica para o outro, não importa filtros ou 

modismos dessa rede, ela é extremamente libertadora, ainda mais com a 

novidade da postagem por vídeo.” 
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 Aplicativos como FilterStorm e o Hipstamatic. 
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 O Facebook o adquiriu em outubro de 2012 por cerca de 750 milhões de dólares. Estima-se que o 

Instagram tenha 100 milhões de usuários em todo o mundo. Disponível em: 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/09/facebook-encerra-compra-do-instagram.html. Acesso em: 

14 de setembro de 2012. 
78

 Disponível em:  http://instagram.com.  Acesso em: 29 de agosto de 2013. 
79

 Disponível em: http://tecnologia.ig.com.br/2012-12-11/twitter-lanca-filtros-fotograficos-para-

combater-instagram-e-Facebook.html. Acesso em: 20 de novembro de 2012.  

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/09/facebook-encerra-compra-do-instagram.html
http://instagram.com/
http://tecnologia.ig.com.br/2012-12-11/twitter-lanca-filtros-fotograficos-para-combater-instagram-e-facebook.html
http://tecnologia.ig.com.br/2012-12-11/twitter-lanca-filtros-fotograficos-para-combater-instagram-e-facebook.html
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 Embora Rafael tenha mencionado a importância suprema da imagem não 

importando os filtros nesse processo, reconheceu, algum tempo depois, precisamente 

em outubro de 2013, conversando novamente sobre postagens de fotos a questão do 

invento dos filtros: 

“Os filtros são toda a diferença, postar fotos todos nos já fazíamos desde o  

Flogão em 2001,2. Mais uma maneira de, com apenas um clique, deixar a 

foto toda trabalhada e retirando imperfeições, com certeza foi o maior 

advento quando se fala em postagem de imagens.” 

 Tainá também chamou atenção na mesma época para as edições via instagram : 

“Quando posta no instagram geralmente vc tem q cortar a foto, pq ele tem um formato 

de um quadrado perfeito pra sair a foto, por isso que parece q mtas fotos são cortadas, 

nem é proposital mas por conta do instagram.” Aqui entra em cena a própria 

delimitação técnica que o aplicativo convoca à edição em relação ao tamanho da 

imagem e convoca, necessariamente, o usuário a tratá- la, editá- la com seus inúmeros 

filtros e cortá- la enquadrando da melhor forma. Desta forma, a própria natureza da 

fotografia nesses aplicativos envolve-se com a intensa manipulação da imagem. 

 Hoje é possível através de um aparelho de telefonia móvel80, pela variação de 

aplicativos e recursos disponíveis, lidar com múltiplas atividades e em relação à 

imagem, uma possibilidade plena de edição e fabricação de novas configurações que só 

eram possíveis através de recursos e programas específicos no computador como 

Photoshop, que é um dos mais conhecidos. Isto nos leva a pensar em um possível 

cultura da manipulação fotográfica. As novas tecnologias não somente possibilitam o 

registro facilitado como a modificação e transmissão dessas informações que podem ser 

enviadas em tempo real. 

 Flores (2004, p.4) comenta: “La relación entre tecnología y representación no es 

banal: solo pode autorrepresentarse socialmente, como sujecto ativo, quien domina la 

tecnologia.” Desta forma o conhecimento mínimo dos recursos da câmera, do celular, 

dos aplicativos, das múltiplas possibilidades de ação em uma rede social, por exemplo  

são tão importantes quanto o entendimento do domínio da relação entre os usos da 

tecnologia e a fotografia. 
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 Silva (2010), em sua tese de doutorado sobre o uso dos celulares em um grupo popular descreve várias 

formas de como o grupo estudado faz uso e práticas da captura de imagens – circulação de imagens e 

arquivos de vídeo - além do registro de si, de familiares e amigos, como a documentação de barrancos e 

casas em situações de risco. 
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 Em 20 de outubro de 2013 me deparo com uma postagem de um usuário que faz 

parte da minha rede de amigos acerca da exata questão do domínio de tecnologia e suas 

consequências. Sua postagem alertava: 

“Pessoal, um amigo reclamou comigo que coisas que eu curto no Tumblr 

tem aparecido na timeline dele... E são coisas meio inadequadas para 

algumas audiências. Mais alguém tem visto isso? To tentando acertar a 

privacidade destas, publicações mais não estou conseguindo. Então: 

primeiro me desculpem se estas imagem apareceram para vocês. Segundo 

me avisem comentando aqui se estiverem aparecendo...Não tenho noção 

como é isso Foi aparecer!! Obrigado.” 

Figura 17 -  Postagem de Jaime sobre a visibilidade indesejada. Acesso em 20 de outubro de 2013.  

 

Fonte: Print screen da publicação em sua linha do tempo.
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 A postagem de Jaime teve 30 comentários e a grande maioria deles foi 

confirmando o fato da visibilidade indesejada. Nos comentários visualizados acima 

todos concordaram que conseguiram ter acesso, involuntariamente, a imagem de alguém 

despido. A questão pode estar na duplicidade de redes ao acessar e postar. Fato 

confirmado por ele em uma conversa posterior.  Da mesma forma que é possível a 

programas, redes e aplicativos acessá- los via outros meios, como participar do 

instagram via Facebook, por exemplo. Estas opções possibilitam o compartilhamento de 

informações em ambos.  
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 Disponível em: https://www.facebook.com/jaime.scatena?fref=ts . Acesso em: 20 de outubro de 2013. 

https://www.facebook.com/jaime.scatena?fref=ts
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 Desta forma as imagens também podem exigir uma atenção complexa em função 

de suas audiências específicas e seus contextos.  

 No caso das manipulações, se a foto autorrepresentativa for realizada de uma 

forma que satisfaça as altas exigências dos fotógrafos, menor são os recursos de edição 

empregados, contudo como advertiu Sávio em uma conversa posterior: “mesmo que a 

foto tenha saído muito boa sempre tem algo que possa ser melhorado”. 

 Samain (1994, p. 37),  nos alerta que: 

“...após milhares de anos, dispomos, hoje, de todo um arsenal de próteses 

tecnológicas capazes de se sobrepor ao nosso olho humano. Máquinas mas, 

sobremaneira, verdadeiras maquinações na medida em que, dinamitando, em 

algum lugar e de alguma maneira, nossa visão originária, essas máquinas 

desdobram e ampliam nosso olhar, abrindo-o a outras dimensões espaciais e 

temporais, a outros pontos e ângulos de visão;  conduzindo-o ainda a 

apreensões, captações e capturas da realidade humana, outrora - e para a 

maioria delas – simples mente inimagináveis.” 

 Assim, vale ressaltar também que o dispositivo fotográfico e a tecnologia 

passam a ter lugar fundamental tanto quanto o próprio aparelho de celular. Muitas vezes 

a própria câmera é o celular. É a tecnologia que dinamiza também essa portabilidade 

que o aparelho fotográfico passa ao incremento do cotid iano e potencializa a natureza 

do Ser-Imagem que parece atestar em cada nova fotografia sua existência. 

 As ânsias, expectativas e cobranças de si mesmo em função dessa liberdade de 

se expor aumentam e exigem de cada um dos usuários uma atenção redobrada para a  

‘melhor foto’ em função de suas audiências.  

 Novamente parece que a partir da tecnologia e de referências permeadas pelo 

consumo que a imagem abre uma nova porta de acesso e segue em um processo 

constante de modificação apontando para novos modos de lidar com o outro a partir 

dessa autorrepresentação. A ação de se relacionar e de se afirmar na montagem de sua 

imagem é uma ação cada vez mais disseminada no meio virtual via facilidades 

tecnológicas e se concretiza no outro na legitimação do comentário (em aprovação ou 

reprovação), do curtir (ou ignorar), do compartilhamento (ou da ocultação) e remetem 

também a construção de uma ‘paisagem cultural visual’. A performance fotográfica é 

permeada pela tecnologia e se a demanda é postar em tempo real, ela utiliza uma 

determinada tecnologia; se a intenção é obter mais qualidade, usa uma câmera 

fotográfica profissional etc. Ao perguntar qual das câmeras utilizava com mais 

frequência, Andreia afirma que há variações: 
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“Depende...porque por exemplo eu utilizo ainda muito  a camera. Mas a 

câmera tem aquela coisa que você falou...quando agente tira a foto e tem que 

chegar em casa, descarregar, passar...e às vezes eu utilizo muito o Ipad mais 

que o celular porque meu celular ele tira a foto, ele entra na internet mas ele 

demora muito para carregar a foto... aí eu tenho que diminuir muito a 

qualidade para conseguir mandar a foto... aí eu prefiro tirar pelo Ipad, 

várias fotos que eu tirei na Bahia, inclusive, eu fiz questão de tirar por Ipad 

porque tinha internet sem fio e eu estava postando naquele momento, no 

momento do almoço, então o almoço estava ali, naquela hora, em tempo 

real. Agora quando eu quero uma coisa de mais qualidade fotográfica, claro 
que o Ipad não me dá isso. Então aí eu prefiro câmera mesmo.”  

 A interlocutora ao trazer o índice tecnológico para o ato fotográfico também 

demonstra claramente a intencionalidade de suas escolhas. Como nos alerta Velho 

(1981, p.24): “A noção de que os indivíduos escolhem ou podem escolher é a base, o 

ponto de partida para se pensar em projeto.”  Ao determinar suas escolhas e a própria 

categorização quanto à qualidade do produto final a interlocutora indica os caminhos 

que irá tomar para alcançar seu objetivo, mais que isso coloca em andamento uma 

prática sistemática. A foto autorrepresentativa conjuga o mesmo percurso em função da 

qualidade e da urgência temporal. Se a foto precisa ser postada imediatamente, em 

tempo real, o usuário se valerá dos recursos mais aptos para esta atividade, o que denota 

uma escolha específica quanto o acesso à informação tecnológica e ao consumo. Ao 

entender os mecanismos e menus disponíveis, ou seja, ao ter domínio da linguagem 

tecnológica, mais se aproxima de seu projeto. Bauman (2001, p.102-103) explica que: 

“A escolha do consumidor é hoje um valor em si mesma; a ação de escolher é mais 

importante que a coisa escolhida, e as situações são elogiadas ou censuradas, 

aproveitadas ou ressentidas, dependendo da gama de escolhas que exibem.” 

 Podemos compreender que o ato fotográfico e sua visualização na própria 

câmera, sua edição, como sua apreciação via tela de computador ou de um aparelho 

celular, tablet ou outros, constituem uma fruição diferenciada pela imagem mediada via 

tecnologia.  

 

2.2 – O ato de tirar fotos pensando na postagem. 

 

 A riqueza da experiência da pesquisa etnográfica possibilita a descoberta de 

situações não previstas pelo pesquisador e o adensamento da pesquisa leva a 

descobertas que colaboram para o estudo das hipóteses desenvolvidas. Uma das 
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questões importantes surgiu82 do encontro da página ‘Tiro fotos pensando na postagem’, 

no Facebook. Apesar de não ter conseguido conversar com integrantes do grupo, o tema 

pode ser aferido com os interlocutores. Andreia foi uma das que ratificou a questão: 

 “ Em determinadas ocasiões sim. Em uma viagem para a Bahia, em vários 

momentos eu tirava pensando no que ia postar. Então quer dizer o 

pensamento da postagem vem antes das fotos, muitas vezes. Às vezes você 

tira fotos para registrar um momento. Mas quando eu estava tirando fotos 

das comidas da Bahia eu estava realmente pensando na postagem que faria 
daquela comida. Então nascia primeiro o desejo de postar, depois a foto.” 

 O ato de tirar fotos pensando na postagem revela uma intencionalidade 

consciente que apresenta uma modificação com o lidar com a fotografia. Neste caso, a 

fotografia é registrada com o objetivo final de ser compartilhada com usuários 

pertencentes a uma rede social online específicas ou integradas. Tendo em vista as 

possibilidades restritivas no ato da postagem poderá ter acesso a esta fotografia apenas 

àqueles que integram um grupo particular do próprio usuário caso este usuário ponha 

limites ao acesso à fotografia em questão. Caso contrário, a foto pode estar disponível 

para qualquer um a partir das múltiplas conexões, compartilhamentos etc. 

 A emissão e recepção desta fotografia e deste pensamento do ato fotográfico 

deixa de ser meramente contemplativa e passa a ser reflexiva83 e empoderante, uma vez 

que a própria intencionalidade, através dessa exposição fotográfica, possibilita que  cada 

usuário crie narrativas visuais, ou seja, cada um atribui sentidos às fotos que nessa 

relação também alude aos escritos, legendas, temas, assuntos que compõem a 

autodescrição e por sua vez, a presença ativa nas redes sociais on line.  

 Ao postar as comidas da Bahia, por exemplo, a interlocutora assumiu e 

explicitou várias questões: a viagem a outro estado; a autenticidade da gastronomia 

baiana a qual ela teve acesso; bem como à cultura e ao lazer, entre outras.  A 

interlocutora evidenciou o cotidiano para que este proporcionasse uma diferenciação. 

 Aryanne também foi enfática com a questão: 

“...observo que nos tempos atuais as pessoas estão mais vaidosas, ligando 

muito para aparência e a perfeição. Existe um tipo de competição para ver 

                                                                 
82

 Como relatado in icialmente no item 1.1, na página 28. 
83

 Cabe mencionar duas situações: a narração de si em imagens dialoga a produção autobiográfica nas 

redes on line com diários de vida, presenciadas em outras redes on line, blogs etc. Mesmo entre os 

modelos etnográficos existe a autoetnografia, que segundo Kock(2012, P.95,apud Ellis,2000) permite o 

autor transpor para o texto todas as experiências emocionais vividas contextualizando a voz do individuo 

e/ou do grupo inseridos no estudo. 
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quem é a mais bonita, a mais malhada, logo, quem possuir melhores fotos, 

demonstra mais força e acaba ficando em evidência. Acho que é uma forma 

de criar um personagem, tipo, "ser quem eu queria ser" ou "mostrar o que eu 

quero que vejam"....pois é muito mais fácil representar por fotos do que 

pessoalmente.” 

 

 Já Rafael foi categórico: “... Nós vivemos num sociedade em que o status migrou 

para o "eu existo"”. Essa situação do ‘eu existo’ acaba exigindo de si e da sociedade um 

olhar mais atento para as subjetividades. Para Andreia84: 

 

R - Eu preferia o orkut, mas ninguém usa mais, então aderi ao face. Procuro 

me policiar constantemente, pq o face te engole se deixar. A gente acaba 

fazendo do face um big brother virtual, se não se policiar muito. Eu já tentei 

usar twitter e instagram e não gostei muito. 

 

P - O q  te levou a não gostar? 
 

R - Nem sei explicar...não me atraiu. O Twitter acho muito solto. Não tem 

muita interação, frases curtas, sei lá...e o Instagram estou começando a usar, 

mas ainda não deu o tchan q eu queria... 

 

 Para os interlocutores a questão de uma visualidade próxima e detalhada é 

possível através de redes que ampliam as possibilidades de acesso ao outro e criam um 

mundo dentro do mundo no qual o ato de “ser quem eu queira ser” implica poder. 

Dessa forma, evidenciar-se por meio de fotografias diversas só tem sentido se os outros 

podem ter acesso a estas imagens. Rafael, assíduo em inúmeras redes online afirma que 

houve um incremento positivo, porém mercadológico. Para ele: 

 “Nem todos usam, sabem, ou aderem a essas plataformas externas e quem 

usa precisa da ferramenta mais robusta de compartilhamento das que o FB 

oferece, logo tornam-se plataformas periféricas ou "aplicativos" para o 

Facebook. A integração foi uma maneira inteligente de deixar todos 

conectados.” 
  

 O interlocutor mostra uma movimentação consciente, com uma idealização do 

domínio do ambiente, da tecnologia e de sua própria exposição. Essa desenvoltura em 

exercer a autoridade traz uma força que foi ressaltada pelos participantes em diversos 

momentos como no lidar com a edição das fotos. Torna-se facilitado à própria exibição 

do que se quer, de ‘quem sou’ na medida em que exponho ‘o que quero’. Não é somente 

o olhar do outro revelando o que não se quer ser revelado. É o usuário, nesse caso, quem 

dita, quem legitima o que se pode ser visualizado dele mesmo.  

                                                                 
84

 Ao longo desse trabalho, adotei quando necessário - inspirado no modelo de Daniel Miller (2002) - “P” 

para indicar a pergunta realizada e “R” como sendo a resposta do  informante. Mantenho essas perguntas 

e respostas em itálico bem como narrativas dos interlocutores diferenciando-as de outras citações. 
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2.3 – Selfie, foto bracinho, foto ao espelho – todos os lugares são possíveis. 

 

 Em uma rede social online há uma série de componentes que situam um 

enquadramento da realidade: datas, localização geográfica, comentários, mas estes 

anunciam um diálogo possível aberto à pluralidade. Tomando como prerrogativa que o 

espaço virtual configura-se como um espaço social85 e, portanto, um território de 

relações e tomadas de posições, a imagem aqui atua no patamar do simbólico/social e 

assim, ativo dentro do processo de legitimação. Essa imagem nos revela a possibilidade 

de um desvendamento do que está entre o fotógrafo e o objeto, e seu território 

fotografado. Na foto autorrepresentativa, quando o objeto fotografado é o próprio 

fotógrafo, o operador, o spectador e o spectrum86 se fundem em um momento até que a 

foto seja postada na rede social, ampliando a própria existência de si nas fotografias. 

 Le Breton indica (2003, p. 29): “O corpo tornar-se emblema do self”. Nessa 

autorrepresentatividade, o corpo é fundamental como anúncio de si e a ‘foto bracinho’, 

como a foto ao espelho, mais do que nunca confirma o fato. Cada fotografia 

autorrepresentativa enuncia: “sou especial” ou “algo especial acontece”.  

 Esta corporeidade explícita nas fotografias autorrepresentativas, ou seja, esse 

corpo evidenciado em poses, gestos, pele etc,  encontra um caminho no desejo de 

ressaltar as condições corporais que vão desde um sorriso simpático à busca de um 

corpo ‘sarado’, talvez na tentativa de preservá- lo uma vez que como enuncia Le Breton 

(id; p. 124), o corpo é o lugar da morte, nada melhor do que evidenciá- lo em seu 

esplendor, mas nunca de uma forma qualquer.  

 Embora as fotos em banheiro sejam uma constante em todos os interlocutores, 

constatei dois aspectos ancorados na escolha do banheiro para fotos: a praticidade e a 

questão que configura como um espaço/tempo próprios de olhar para si mesmos.  

 Para Andreia: “No meu caso é a facilidade mesmo. Nada especial em relação a 

luz ou outra coisa. Acho q a proximidade do espelho, o fato de conseguir se ver melhor, 

n sei explicar bem”. Igor acredita que espelhos em outros locais são momentos de 

passagem. Para ele esse espaço e tempo do banheiro faz parte de um momento pessoal: 
 

                                                                 
85

  Pierre Bourdieu, 1996. 
86

 Para Barthes (1984, p. 20), o operador é o fotógrafo; o spectador , todos nós e o spectrum
86

 é o 

fotografado, o objeto. 
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“É o momento que eu mais me observo, um momento só meu onde vejo os 

meus melhores ângulos e assim vem a vontade de me fotografar!!! É um 

tempo meu, e sei que ninguém vai me interromper... A tranquilidade também 

ajuda na hora de me fotografar!! E no banheiro consigo isso!!” 

 

 Entretanto fui surpreendido. No início, eu pensava no quarto de Igor como um 

espaço coletivo, que ele dividia com algum familiar e desta forma pensei sua presença 

no banheiro como uma tentativa de ficar sozinho, de um momento individual. Ao 

explicar minha surpresa ele comentou que tem um banheiro individual; relatou se sentir 

solitário e que o banheiro é um reforço de tudo isso onde não há preocupação ou 

aborrecimentos. Esse uso individual também é um domínio do seu espaço. 

 Tainá relata com bom humor a questão: 

 “O  banheiro é um mistério mesmo neh? Sinceramente nunca fui de tirar 

fotos no banheiro mas pq tenho um ótimo espelho no quarto, acho q a 

questão é o espelho, tirar uma boa foto  sem ter q ficar levantando o braço, e 

fazendo malabarismos.... e no banheiro da balada é superrr normal.” 
 

 Apesar do banheiro ser uma ‘paisagem’ constante, todos os lugares são possíveis 

para o autorregistro fotográfico onde o corpo é matéria-prima utilizada para diferenciar-

se socialmente87 como na escada, no caso de Sávio (figura 19). Seu registro anuncia um 

deslocamento e a certeza de que – enquanto operador - qualquer lugar é uma paisagem 

possível para a foto e acaba compondo um referencial importante sobre a própria 

fotografia autorrepresentativa na medida em que é índice dessas intencionalidades.  

Figura 18 - Taciana no espelho interno do carro anuncia seu conflito pessoal: “confusa @#%$”.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
88

 

 

                                                                 
87

 Ver o ensaio de Marcel Mauss (1936): As técnicas corporais. 
88

 Disponível em: https://www.facebook.com/taciana.marinho.5?fref=ts .  Acesso em: 08 de junho de 2013. 

https://www.facebook.com/taciana.marinho.5?fref=ts
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Figura 19 - Sávio Benevides, em foto bracinho, descendo as escadas de um préd io.  

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook
89

 

Figura 20 - Interlocutor Igor no banheiro de casa: “#Eu #Celular # Espelho # SemNadaPraFazer 

#MeFotografar ;p”. 

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook
90

.  

Figura 21 - Rafael no reflexo  de uma vitrine.  

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook
91

. 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/plugado24h. Acesso em: 06 de outubro de 2013. 
90

 Disponível em https://www.facebook.com/Igor.Almeida03. Acesso em: 6 de outubro de 2013. 
91

  Disponível em: https://www.facebook.com/rafaellmassena?fref=ts . Acesso em: 16 de maio de 2013. 

https://www.facebook.com/plugado24h
https://www.facebook.com/Igor.Almeida03
https://www.facebook.com/rafaellmassena?fref=ts
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2.4 -  Temáticas reincidentes implicam reforço na audiência 

 

 Na fotografia autorrepresentativa a repetição temática figura-se como uma 

constância. Foi relativamente comum observar, nos interlocutores, as sequências 

fotográficas de um mesmo tema: saindo para a academia, chegando na academia, na 

academia em frente ao espelho; ‘malhando bíceps’ e aí por diante,  mas que não se 

configura numa questão de ‘plágio de si mesmo’ como nos relata Soulages (2010, p. 

222) quanto aos problemas paradoxais de se ter um estilo fotográfico : “...quando existe 

pode induzir a uma repetição, e quando não existe, a obra é imperfeita.” 

 Há um engano em pensar que nas fotografias autorrepresentativas não exista 

uma preocupação com a composição e ou uma estética artística. Como vimos, várias 

fotos dos interlocutores foram pensadas, articuladas, editadas e muitas vezes refeitas. A 

reincidência de um mesmo tema não gera uma repetição monótona. Trata-se de uma 

nova foto e a cada nova fotografia ou postagem, novas cargas simbólicas, subjetivas e 

interpretativas, bem como novos comentários surgem.  

Figura 22 – Raphaella , em 23 de julho:“Correr à noite #amo” 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
92
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 Disponível em: https://www.facebook.com/raphaellaggomes?fref=ts . Acesso em: 06/10/2013 

https://www.facebook.com/raphaellaggomes?fref=ts
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Figura 23 – Raphaella , em outubro de 2013, informando estar com algum problema no joelho: “Nada 

melhor do que uma corrida à noite #amo #joelho podre #no_stress. 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
93

 

 Pude identificar em vários interlocutores a preferência por certas temáticas, 

como: Andreia com os cortes de cabelo; Sávio saindo para trabalhar; Rafael com os 

amigos; Raphaella com fotos de sua corrida no período noturno; Igor exaltando sua 

beleza, entre outros. Cada um deles identifica situações que lhe são favoráveis e 

exploram o tema repetidamente. Em geral, essas situações favoráveis são as que 

fornecem mais comentários de suas audiências, que repercutem mais e isso gera uma 

repetição no intuito de sempre estar ‘agitando’ em seu próprio perfil nas redes sociais 

online. Na figura 22, os três primeiros comentários na fotografia de Raphaella são de 

amigos reforçando a atividade física como algo prazeroso e um deles, identificando-se 

como praticante de corrida e se oferecendo para correr junto. Um último comentário 

também reforça de forma dúbia e com conotação sexual, o corpo da interlocutora: 

“...Ela é toda boa!”. Na figura 23, os três primeiros comentários também são de amigos 

sobre sua beleza, ressaltando que ela está linda. O terceiro comentário, porém, traz uma 

carga sobre a massificação e opressão estética da beleza, ao mesmo tempo em que reduz 

à mulher a única condição de ter que ser bela: “O maior de todos os bens é a beleza da 

mulher, é, morena, tá tudo bem...” A última parte da frase é o reforço que Raphaella 

está com o corpo em forma. Ao final do dia, 63 pessoas tinham curtido a foto e ela 

obteve 60 comentários.  Esta profusão de comentários também é um índice de 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/raphaellaggomes?fref=ts . Acesso em: 06/10/2013 

https://www.facebook.com/raphaellaggomes?fref=ts
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posicionamento de uma fotografia/postagem de sucesso que pode reforçar a busca da 

realização individual, como relata Severiano (2006, p. p.43): 

“A cultura do narcisismo trata-se, então, de uma cultura do 

“sobrevivencialis mo” (Lasch, 1987), na qual os homens recuam para se 

ocupar de investimentos estritamente pessoais, ocorrendo um retorno  à 

própria figura do amor ret irado do mundo; uma auto-absorção no próprio eu. 

Como consequência, verifica-se no homem contemporâneo uma preocupação 

acentuada, proveniente de diversos campos, com a realização individual 

privada em estreita ligação com opções do consumidor. A beleza, a  

juventude, a felicidade, o sucesso pessoal etc. são cada vez mais 

reivindicados como um bem a ser adquirido por meio do consumo.”  

 

 Desta forma, a reincidência temática indica esse encontro com ‘investimentos 

estritamente pessoais’ potencializados pelo consumo do outro e segue como uma ação 

na busca do destaque pessoal na própria rede online. “O eu não é mais limitado pela 

epiderme individual, como na psicologia freudiana, mas prossegue ao longo dos canais 

onde viaja a informação – nesse caso, a performance”. CANEVACCI (1990, p. 75). 

 Sávio, costumeiramente, envia fotos para o Facebook, seguido de uma hastag94 

informando sua saída para o trabalho. No próximo capítulo, poderemos analisar as 

relações da elaboração da imagem de si via fotografia nas redes sociais on line com a 

sensação de ‘urgência’ temporal de compartilhamento. 

Figura 24 - “Bom dia!De saída pro trampo, uma excelente quarta-feira a todos!”. 

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
95
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 Tags são palavras-chave ou termos associados a uma informação. Hashtags são palavras-chave 

antecedidas pelo símbolo "#. Começaram as ser usadas pelo Twitter para destacar algum assunto e sua 

popularização a levou a vários outros meios virtuais.  
95

 Disponível em: https://www.facebook.com/plugado24h. Acesso em: 08/03/201.  

https://www.facebook.com/plugado24h.%20Acesso%20em:%2008/03/201
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Figura 25 - “Bom dia! De saída para o trampo!”.  

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
96

  

Figura 26 - “#partiu trampo!”.  

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
97

 

Figura 27 – “Boa terça para todos partiu trampo”. 

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
98
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 Disponível em: https://www.facebook.com/plugado24h. Acesso em: 22/08/2013. 
97

 Disponível em: https://www.facebook.com/plugado24h. Acesso em:10 /10/2013. 
98

 Disponível em: https://www.facebook.com/plugado24h. Acesso em: 19/11/2013. 

https://www.facebook.com/plugado24h
https://www.facebook.com/plugado24h
https://www.facebook.com/plugado24h
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3. A FOTOGRAFIA AUTORREPRESENTATIVA NA URGÊNCIA DO 

COMPARTILHAR 

 

“As coisas só têm limites claros no real.”  

Pierre Lévy 

“Então compreendemos que a mais simples imagem nunca é simples, nem sossegada 

como dizemos irrefletidamente das imagens”. 

Georges Didi-Huberman 

 

 Estar atento ao inesperado nesta pesquisa foi tão importante como abarcar a 

visualidade autobiográfica dos interlocutores.  Recorro novamente ao meu diário de 

campo, em 31 de maio de 2013, com o sentimento e entusiasmo provocado por um 

episódio etnográfico surgido subitamente: 

Entrei à tarde por volta das 14h no Facebook e já no final do dia aconteceu 

algo que foi marcante, mas isso só foi possível por estar conectado, naquele 

momento à rede e por repetir a ação do que chamo mapeamento inicial. 

Postei mais uma indagação participativa para um mapeamento no facebook: 
“Levanta o braço quem adora t irar fotos de si!”.  

 Nesse novo mapeamento, sete pessoas interagiram (comentando ou curtindo) o 

que me possibilitou vários perfis para análise e seleção. Chamou atenção o comentário 

da professora Tânia Freitas, do Departamento de Antropologia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, UFRN, que me indagou: “A estória da guria com o iPhone 

achado que se fotografou com o aparelho diante de um espelho, vc viu?”.  A pergunta 

referia-se ao caso da jovem que postou uma foto de si ao espelho com o  seu “novo” 

iPhone, só que o iPhone não era dela e ainda estava conectado no Facebook do dono 

original do aparelho, ou seja, a foto que ela tirou (autorrepresentativa) apareceu na rede 

social do verdadeiro dono do aparelho.  

 Inesperadamente toda aquela situação surgia e imediatamente fiz uma busca na 

internet localizando uma matéria publicada na revista Época 99 e a partir daí foi possível 

localizar o verdadeiro dono do aparelho, na rede social, um fotógrafo. Não perdi tempo 

                                                                 
99

 Disponível em: http://colunas.revistaepoca.globo.com/bombounaweb/2013/05/28/tira -foto-no-espelho-

com-celular-furtado-pra-postar-no-facebook-do-proprio-dono/. Acesso em: 31 de maio de 2013. 
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e o adicionei enviando uma mensagem explicando a pesquisa e o interesse em 

conversar, embora ele não tenha respondido. 

 O fotógrafo, carioca, André Batista100, que reside em São Paulo, perdeu seu 

iPhone numa quinta- feira, dia 23 de maio de 2013 como relatou à revista: “Quinta, 

voltando para casa de ônibus, deixei meu celular cair no bolso”.  Decidido a recuperá-

lo, o fotógrafo foi ao ponto final e à garagem da empresa do ônibus e como não foi 

encontrado lá fez os procedimentos de bloqueios necessários. No dia seguinte registrou 

o Boletim de Ocorrência junto à delegacia, informando o furto. Domingo, ele postou: 

“Caros amigos(as), sócios(as), consiglieri (vale para fem e masc hehe) e 

asseclas: perdi meu celular. Eu sei não é a primeira vez, sou distraído, 

avoado etc. etc. porém realmente me revolta o fato dele não ter sido 

devolvido por quem achou, considero desonesto e até mesmo insensível visto 

que a pessoa deve ter percebido o quão útil (mas não indispensável) um 

smartphone pode ser na vida de uma pessoa como eu. Mas tudo bem, 

seguimos em frente, serei mais atento e ao contrário dele, ganho bem e 

trabalho muito, poderei comprar outro. Enjoy my iPhone, dear loser. (André 
Batista, 26/05/2013).” 

 Ainda naquele domingo uma amiga avisou que havia a foto de uma jovem de 17 

anos com um iPhone na linha do tempo do Facebook dele, que relatou: “A menina havia 

postado uma foto dela com meu celular, sendo que logada na minha conta”. Realizei 

uma nova pesquisa na internet sobre as matérias referentes ao caso e achei um print 

screen101 da tela, realizada pelo fotógrafo, com a fotografia da jovem postada em sua 

linha do tempo: 

“Taí, gente, a cara da esperteza...compra celular roubado (no caso, o meu) e 

depois posta feliz da vida sendo que logada no MEU Facebook ! Juro que 

não sei quem é mais otário eu ou ela. Como disse antes, enjoy my iPhone 

loser... e bom bad karma for you. E boa semana para todos nós, honestos. 
(André Batista, em seu perfil).”  

 

 

 

 

 

                                                                 
100

 Mantive o nome original do fotógrafo. Nesse caso, segundo Estalella (apud King,1996, p.9) a 

informação pública na internet são aquelas interações cujo acesso é público, como no caso da publicação 

na revista de veiculação nacional, inclusive com link para a internet. 
101

 Técnica que captura uma imagem da tela do computador. 
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Figura 28 - Usuária fotografa-se ao espelho com seu “novo” aparelho 

 
 

Fonte: Imagem captada da página Dormipohá.
102

  

 A jovem tirou uma foto em frente ao espelho e na urgência, ao compartilhá- la, 

achou que estava em sua página no Facebook, mas na verdade ainda permanecia agindo 

na página do fotógrafo. É comum em muitos aparelhos (iPhones, Tablets etc) a 

personalização na qual o dono do aparelho acessa diretamente sua rede social. Assim, 

na urgência de exibir-se com o novo aparelho, ela acabou se entregando. 

 A imagem teve muitos compartilhamentos103 e surgiram vários comentários e 

tirinhas humorísticas tratando sobre o assunto, como na Figura 29: O que queremos?/ 

Exibir o iPhone que acabamos de comprar. /E como queremos?/ Imagem da menina 

autorregistrando sua imagem ao espelho com o celular do fotógrafo. Embora não 

aprofundemos o assunto, surge a questão se tal tirinha seria um cyberbullying?  

 Para Estalella (2007, p.9) nas decisões éticas da investigação conseguir 

diferenciar o público do privado é um desafio necessário e complexo em função da 

posição do observador. Este desafio parece não ser restrito à pesquisa, mas uma própria 

condição quando se lida com um mundo que alimenta a constante exposição e vivências 

nas redes sociais on line. 
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 Disponível em: www.dormipoha.com.br. Acesso em: 31 de maio de 2013. 
103

 A foto teve mais de 16 mil compartilha mentos. 

http://www.dormipoha.com.br/
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Figura 29 - Tira cômica veicu lada no Facebook sobre o incidente.  

 

Fonte: Facebook via site Dormipohá.
104

  

 No dia 29 de maio, o fotógrafo publicou: “A menina se apresentou à delegacia 

com a família, na intenção de devolver o celular e chegarmos a um acordo.”  

 O que seria tal acordo? Não citá- la nas redes sociais online? Suprimir o assunto? 

Hoje ao tentar acessar a fotografia surge a mensagem: “Este conteúdo está atualmente 

indisponível - A página solicitada não pode ser exibida no momento. Ela pode estar 

temporariamente indisponível, o link clicado pode ter expirado ou você não possui  

permissão para ver esta página”. As questões envolvidas no episódio são 

emblemáticas. Conforme indica Silva, S. (2010, p.173) a apropriação de celulares 

empodera seus usuários105: “... pois faz com que percebam e sejam percebidos em um 

lugar superior da hierarquia social.” Ao tirar a foto de “seu” novo aparelho, ela atua no 

controle de sua imagem, produzindo informação de si para uma rede, buscando um 

reposionamento de sua imagem ao atualizar-se para os outros. 

 A foto autorrepresentativa diz de si, com sua urgência de ser compartilhada, com 

performance, seu cabelo, sua roupa, o aparelho que ‘acabou de adquirir’, tudo confere 

um empoderamento. Expressam também aspectos demarcados pela tese de doutorado da 

autora como a multifuncionalidade, analfabetismo tecnológico, conectividade, aspectos 

econômicos, práticas de apropriação e no celular visto como moeda etc.  

 Isso também nos leva a refletir sobre o que Zanetti (2011, p.62), em uma 

importante contribuição, propõe como “cultura do compartilhamento” onde 
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  Disponível em: http://www.dormipoha.com.br. Acesso em: 31 de maio de 2013. 
105

 Fato tão fortemente marcado na sociedade que em agosto de 2013, o celu lar foi considerado item de 

primeira necessidade. 

http://www.dormipoha.com.br/
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compartilhar pode ser entendido como “participar de algo”, “tomar parte em alguma 

coisa” ou “partilhar, dividir com os outros” e também alerta para o fato de que 

compartilhar acaba se transformando em produção de conteúdo, entendido como vários 

tipos de materiais que existem no ciberespaço. De forma instigante a autora traz a ideia 

correlacionada com o conceito de Benjamim (1994) demarcando para a web o “valor de 

exposição” em contraponto ao “valor de culto”, uma vez que a exposição de conteúdo 

está associada à disponibilidade e visibilidade desse material, onde no virtual há um 

tempo de reprodutibilidade atualizando o conteúdo reproduzido.  

 Esse nascedouro parece indicar uma das possíveis necessidades de urgência, de 

sempre se fazer presente na rede online, e que estabelece uma constância, ou seja, 

sempre postando algo que lhe aparenta ser interessante para si ou para o outro. A 

interlocutora Andreia Oliveira, relata sua visão sobre o assunto: 
 

“Eu acho que existe sim essa urgência, as pessoas estão com pressa de tudo 

hoje em dia. Eu nem critico muito, porque quando acontecem encontros, por 

exemplo, eu tenho pressa também de compartilhar para que as pessoas que 

estavam comigo verem logo as fotos e meus comentários e para que as 

pessoas que não estavam, vejam como foi... Falo isso especificamente a 
respeito de fotos de encontros.” 

 Foi possível perceber no perfil de Andreia uma urgência nos compartilhamentos 

de suas alterações no cabelo, tanto quanto ao corte como à pintura ou alterações como 

luzes e alisamentos. Este ação configurou uma forte frequência temática.  

Figura 30 - Andreia exib indo uma modificação de cor no cabelo, em 10 de abril de 2013. 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
106
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 Disponível em: https://www.facebook.com/andreia.o liveira.92560. Acesso em: 10 de abril de 2013. 

https://www.facebook.com/andreia.oliveira.92560
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Figura 31 - “Cabelo novo! Auto-estima lá em cima. Ok, eu confesso:eu me amo! Rs...Não é sempre que 

estou nessa vibe, então vou aproveitar!;), em 15 de abril de 2013.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
107

 

Figura 32 - “Novo visual! Se a cor t ivesse ficado como na segunda foto, eu teria amado! A primeira em 

iluminação natural. A segunda dentro do estacionamento, com a luz interna do carro.”  

 
 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
108

 

Figura 33 - “Acho que foi a melhor progressiva que fiz até hoje e ainda tem gente que desconfia de 

cupom de descontos...Adorei!”  

 
Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.

109
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 Disponível em: https://www.facebook.com/andreia.o liveira.92560. Acesso em: 02/09/2013. 
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 Disponível em:  https://www.facebook.com/andreia.oliveira.92560.   Acesso em: 19 /06/2013. 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/andreia.o liveira.92560.   Acesso em: 13 /07/2013. 

https://www.facebook.com/andreia.oliveira.92560
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 Em 27 de setembro, Andreia relata um fato afetivo familiar colocado na rede 

social online relacionado com uma mudança no cabelo. A seguir: 

 “ A sinceridade de meu filho às vezes me abala...ao chegar do salão com as 

luzes feitas (confesso q odeio escova feita em salão com todas as minhas 

forças, saio parecendo um astronauta...rs! Mil vezes a minha prancha, fica 

muito mais bonito e natural!), eis que vou buscá-lo na escola e ele já me olha 

de cara feia... Aí fala bem sério: pq fez isso no cabelo? Tá muito estranho!!! 

Dá vontade de chorar, né? Rs... As luzes ficaram perfeitas, lavei e hidratei. 

Tenho certeza que ele estranhou mais o visual armado, parecendo um 

capacete do q a cor...assim espero!Rs...”  

Figura 34 - Andreia relatando suas emoções com o depoimento do filho. 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
110

 

 A postagem revela o depoimento de um fato íntimo compartilhado em sua rede 

quanto a uma preferência a realizar uma prancha caseira à escova do salão. Interessante 

que um dos comentários pede enfaticamente que ela compartilhe as fotos. Novamente 

aqui a urgência no pedido do compartilhamento. No mesmo dia, Andreia posta uma foto 

com o resultado. A foto tirada no banheiro de seu apartamento traz o comentário de que 

posteriormente ela tiraria uma foto melhor, mostrando mais as ‘luzes’. Tem-se a 

percepção de que a ‘foto melhor’ sugere outro ambiente que possibilite uma 

visualização mais nítida do cabelo com as novas luzes, fato que o distanciamento do  
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 Disponível em: https://www.facebook.com/andreia.o liveira.92560.   Acesso em: 27 setembro de 2013. 
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espelho no banheiro ou devido a urgência em se fotografar e disponibilizar o resultado 

da modificação visual, corpórea, podem  não ter lhe satisfeito. 

Figura 35 - “Depois tiro uma foto melhor, mostrando mais as luzes...”  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
111

 

Figura 36 - “Para quem estava curioso para ver meu cabelo! Eis aí!”.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook. 
112

 

 Já Giulia Macedo, relata seus incômodos em relação a algumas postagens, ao 

assumir um olhar diferenciado para o outro quanto ao excesso de exposição.  

“ Não sei se posso generalizar, mas o que eu vejo eh q as pessoas estão se 

abrindo cada vez mais, mostrando muito da vida e as vezes sem 

necessidades. Pq eu tenho de ver a roupa que uma amiga comprou pra ir a 

uma festa? Será q já não eh suficiente uma foto dela usando a roupa na 

própria festa? Porque eu tenho de saber o restaurante que alguém comeu 
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petit-gateau? Eu não sei, mas as vezes acho que as pessoas estão cada vez 

mais em busca de aprovação ou de provas que as pessoas ligam pra elas. 

Outra coisa q aumentou muito no face são postagens religiosas, políticas e 

de ‘amo sextas feiras/ sou vida loka’. Acho q tudo tem a ver com identidade e 
busca por aprovação, mas não sei se posso generalizar.” 

 É importante perceber que para ela a aprovação tem o sentido de endosso, muito 

mais de uma correlação com o que foi postado nessa relação dialógica que assume as 

postagens. Dessa forma, o ato de postar uma foto de si atualiza a presença do sujeito no 

mundo, no atual e no virtual, on e off line existem, por algum momento unidos na 

medida em que o outro também existe conectado e com acesso. Igor simplifica com seu 

relato: “O intuito de me auto fotografar é simples... quero passar pros meus seguidores 

o que estou sentindo!! o que estou passando o que estou fazendo, e como é minha 

rotina!” Contudo esse tempo de publicar algo e ser consumido é rápido e por isso é 

necessário ser veloz. A velocidade é uma luta contra a defasagem e a necessidade 

corrente de postar algo novo que indique, mais uma vez, essa pertença ao mundo através 

da autorrepresentação compartilhada com ânsia, urgência e angústia porque no próximo 

segundo tudo pode se modificar. Para Bauman (2001, p.239): “a velocidade sobe para o 

topo da lista dos valores de sobrevivência.” 

 

3.1 - “No meu Facebook eu compartilho o que quero. E tenho dito”.  

 

 Essas significações são importantes para entender que na rede soc ial online se dá 

conta de um espaço próprio e coletivo, no qual o usuário define um gerenciamento 

desse meio aludindo diretamente a um empoderamento. Define-se quem entra e quem 

sai; temáticas e suas imagens; bandeiras que lhe interessam; aceita ou não pessoas em 

seu perfil; cria seus próprios projetos com a sensação de domínio, constituindo ao 

mesmo tempo um território individual e coletivo, oferecido com inúmeras 

possibilidades de intervenção e vias de informação.  

 Torna-se público os recortes da construção de si. Ideologia, crenças, afirmações, 

afetividades compartilhadas naquele momento como uma exaltação. Um Ser-Imagem 

que abarca essa multiplicidade exposta no tempo/espaço territorializado virtualmente 

em uma página de rede social online, como atesta a postagem de Ana Carolina: 
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Figura 37 - “No meu Facebook eu compartilho o que quero. E tenho dito”.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
113

 

 Ao definir ‘No meu Facebook’ ela assume esse território individualizado 

virtualmente dentro do coletivo (a própria rede social online), explicitando a relação 

indivíduo/ sociedade (Simmel, 2006). Embora Ana não tenha se configurado como uma 

usuária adepta de fotos autorrepresentativas foi muito interessante conversar sobre 

algumas questões pertinentes a esta postagem. Para ela, muito do que é publicado na 

rede social online remete a uma situação de necessidade de autoafirmação e por ter 

direito à própria individualidade comenta que não vai postar coisas agradáveis ao 

coletivo apenas para satisfazer os outros, mas que suas postagens remetem às 

percepções que tem de sua própria vida e cotidiano, ou seja, presente a sociabilidade 

que  confere o que Simmel (2006, p.82) indica como sentimento de alívio e liberdade. 

Interessante perceber na pesquisa que esta mesma percepção foi notada em comentários 

semelhantes de outros usuários das redes sociais online, inclusive os que se 

autorrepresentam fotograficamente o que demanda de posicionamento crítico.

 Notório que o repertório ou a desenvoltura na web muitas vezes estabelece a 

vivência de outra forma de lidar com as noções de tempo e território e tanto fecha como 

abre oportunidades em virtude do repertório ou no uso das ferramentas disponíveis e 

atualizações de programas que possibilitem aplicar recursos. Para Lévy (1996, p. 22): 

 

“...cada novo sistema de comunicação e de transporte modifica o sistema das 

proximidades práticas, isto é, o espaço pertinente para as comunidades 

humanas. Quando se constrói uma rede ferroviária, é como se 

aproximássemos fisicamente as cidades ou regiões conectadas pelos trilhos e 

afastássemos desse grupo as cidades não conectadas. Mas, para os que não 

andam de trem, as antigas distâncias ainda são válidas .” 
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 Podemos inferir a possibilidade de reflexão em várias questões sobre a 

afirmação do autor. Podemos tomá-la como relativas à tecnologia, relacioná-las aos 

‘nativos-virtuais’ e aos ausentes desse campo digital, à relação do público/íntimo, à 

exposição de si, entre outros. As audiências nas redes online agirão em função de suas 

proximidades/distanciamentos nas escolhas de subjetividades em ser e estar no mundo. 

 Rafael, por exemplo, criou uma regra própria na qual não posta foto de família 

ou ambientes onde convive: “Minha vida na internet pode ser considerada como uma 

vida de personagem, onde é a minha imagem projetada para aparecer na internet. 

existe um filtro quanto a isso.” 

 Fiquei intrigado com a questão do ‘filtro’ e não pude deixar de pensar na 

utilização do termo a partir dos aplicativos de edição popularizados no instagram do 

qual ele é assíduo usuário. Aqui o filtro é restritivo da sua intimidade. Perguntei qual o 

motivo desse filtro e a resposta foi ao encontro da questão acima colocada: 

“Um pouco de privacidade. Os meninos mais novos, que nasceram em 90 e 

poucos já são menos assustados com a privacidade na internet. Nós mais 

velhos que pegamos tudo desde o início ainda sabemos o que é ter uma 

privacidade desconectada, por isso ainda mantenho um filtro.” 

 Embora o campo da internet, das redes sociais online, do ciberespaço esteja 

agregado ao templo de Hermes: da comunicação, da velocidade, da volatilidade, do 

deslocamento, da onipresença e agora da mobilidade informacional, cada usuário vai ao 

encontro do seu ritmo de aceleração, mesmo quando a questão é a exposição de si. 

 

3.2 – O compartilhamento viral 

  

 Pude observar, durante toda a pesquisa, que o interesse em compartilhar é 

urgente dentro das redes virtuais e o usuário insere-se imediatamente no ato de produzir 

material, repassar ou compartilhar a informação (textos, manifestos, imagens, 

panfletagens etc), movimento dialógico e reflexivo no qual busca em sua própria vida, 

ou na de outros, elementos para essa composição. Seu ato de compartilhamento inclui a 

exaltação de algo que lhe chamou atenção e uma carga de valores na medida em que o 

indivíduo torna-se narrador de sua própria história e uma imagem consumida ao 

compartilhá- la.  
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 A imagem passa a ter também um endossamento exótico 114, uma assinatura 

individual e coletiva da experiência comunicacional na cultura visual. Podemos até 

pensar num sincretismo imagético onde a fotografia construída e apresentada de si é 

marcada por várias referências, uma ‘viagem mimética’115. A imagem postada ou 

compartilhada constrói essa convocatória visual e ao mesmo tempo fornece o 

endossamento pessoal da legibilidade do olhar, da experiência ou da autoridade. 

 Para entender com maior precisão a força e o significado da fotografia viral em 

compartilhamento, senti necessidade de conhecer e/ou acompanhar todo esse processo 

e, para isso, conversei pelo Facebook com uma fotógrafa que fez o registro de uma 

fotografia viral. As conversas ajudaram a compreender esse fenômeno.  Em 16 de 

outubro de 2012, a fotógrafa Indy Zanardo postou na rede social, uma foto de um 

morador de rua com o comentário:  

“Este rapaz chegou ate mim nas ruas de Curitiba e me pediu se eu poderia 

tirar uma foto dele e eu perguntei para que , ele me respondeu : Para 

colocar na "radio" quem sabe eu fico famoso :) ... Na "radio" eu não posso 

colocar mas aqui no mural do meu Face sim, e ele será  famoso entre meus 

amigos...” 

Figura 38 - Rafael Nunes ao ser fotografado e ainda desconhecido. Foto de Indy Zanardo.  

 

Fonte: Foto de Indy Zanardo em seu Facebook.
116
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 Ver Leitão (2007, p.209 ) “...o exot ismo supõe que o outro possa ser em grande medida imaginado .” 
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 Em Canevacci (1996, p. 25). 
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 Mais do que entre os amigos da fotógrafa, o ‘mendigo-gato’ ficou conhecido no 

mundo todo. Publicada à noite, no mesmo dia a foto teve 26 compartilhamentos, o que 

naquele momento impressionou a própria fotógrafa. Cinco horas depois já eram mais de 

cinco mil. No dia seguinte subiu para 20 mil e no terceiro dia para 37 mil 

compartilhamentos. Três meses depois,  a foto passou dos 53.700 compartilhamentos e 

tornou-se verdadeiro viral, inclusive sendo citado117 na Folha de São Paulo online, na 

retrospectiva das imagens que se tornaram virais em 2012.  

Figura 39 - Retrospectiva das imagens que se tornaram virais em 2012. 

 

Fonte: Folha de São Paulo online.
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 A primeira vez que tive acesso à esta fotografia, feita com uma Canon EOS 60D, 

foi em final de outubro de 2012 o que já nos remete a essa velocidade que tanto se 

                                                                 
117

 O texto ainda cita a foto de Barack Obama abraçado a mulher após as eleições, em 2012, e a de Nana 

Gouveia que fez um ensaio em meio a destruição provocada pelo furacão Sandy, em Nova York.  
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 Disponível em: http://f5.fo lha.uol.com.br/humanos/1205244-veja-as-fotos-que-foram-virais-em-

2012.shtml. Acesso em: 22 de dezembro de 2012.  
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estuda no meio virtual. Muitos jornais impressos e televisivos, emissoras e programas 

de televisão119 checaram as informações e foram atrás do próprio Rafael Nunes para 

entrevistas. Entrei em contato com a fotógrafa no mês de dezembro de 2012, três meses 

depois da fotografia e ela, generosamente, se prontificou a responder e também me 

enviou um texto da revista na qual ela trabalha com uma entrevista sobre o assunto120.  

Em 11 de dezembro de 2012, ela situou o contexto do encontro fotográfico: 

“Eu fui a Curitiba a passeio tenho uma tia que mora lá e fui com intenção de 

fotografar a cidade... estávamos na Praça Tiradentes onde se pega o ônibus 

de turismo quando Rafael se aproximou... Ele chegou em mim e pediu 

dinheiro , eu disse que não tinha... eu estava com minha maquina no 

pescoço. Então ele olhou pra ela e pediu uma foto... eu perguntei o que eu 

faria com a foto depois.. ele disse para eu colocar na radio para que ficasse 

famoso ... eu ri e disse que na radio ninguém o veria.... postei a foto logo que 

cheguei em casa 2 dias depois, eu acho... estava cansada mas a coisa não me 

saia da cabeça tinha umas 600 fotos na câmera de toda a viagem mas 

larguei o que estava fazendo no momento e sentei no computador, editei uma 

cicatriz que ele tem na cabeça e coloquei uma moldura esfumaçada e foi só a  

foto estava pronta e perfeita não precisou de muito... escrevi o que estava 

martelando em minha cabeça e postei no face....”  

 Intrigado se houve alguma preparação na foto, continuei conversando sobre o 

dia da foto e ela esclarece quanto ao momento fotográfico: 

 “Eu nunca tirei uma foto tão rápida, nada foi escolhido conversado, ele 

pediu.... enquanto me abaixei para ligar a câmera ele me disse que queria a 

foto sozinho e se ajeitou daquele jeito que esta na foto eu nem tinha visto ele 

direito no meio da confusão toda... Só vi depois que ele saiu correndo olhei 

no visor da câmera e mostrei pra minha prima ... ai eu percebi que ele era 

bonito... mas pensei no momento que o rapaz do visor não era o mesmo que 

estava em minha frente segundos atrás...” 

 Acompanhar essa situação da construção da foto indicada pela fotógrafa na 

legenda da postagem ajudou a compreender que a intensidade que a força viral está 

relacionada a informar, divulgar; alardear; conscientizar; assegurar; envolver; endossar; 

compartilhar com o outro aquela mesma experiência sentida ou vivenciada são 

possibilidades de tornar público com destaque e endosso por cada usuário. Desta forma 

parece que a essência do compartilhamento, pelo produtor ou aquele que a compartilha,  

                                                                 
119

 Globo.com, MTV, Record, SBT, Gazeta, folha de SP, Zero Hora , Youtube, twitter, Instagram, Tumblr 

e mais um monte de jornais e blogs regionais. Dados fornecidos na entrevista à Revista Viver Magazine. 

TV Record (Disponível em http://noticias.r7.com/saude/mendigo-de-curitiba-responde-bem-a-tratamento-

em-clinica-de-reabilitacao-18112012. Acesso em: 11 de dezembro de 2012; Balanço Geral de Curit iba 

(Disponível em ttp://www.youtube.com/watch?v=qGYwTsbSW68. Acesso em:12 de dezembro de 2012).  
120

 Rev ista Viver MAgazine , de Atlanta USA, onde ela morou por 16 anos. 

http://noticias.r7.com/saude/mendigo-de-curitiba-responde-bem-a-tratamento-em-clinica-de-reabilitacao-18112012
http://noticias.r7.com/saude/mendigo-de-curitiba-responde-bem-a-tratamento-em-clinica-de-reabilitacao-18112012
http://www.youtube.com/watch?v=qGYwTsbSW68
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reside em tornar aquela informação especial e importante de ser disseminada 

visualmente como uma das formas de lidar com determinados assuntos ou situações. 

Contudo, parece que a essência desse compartilhamento viral está no momento em que 

cada usuário torna (ou entende) a informação visual em questão como algo que merece 

destaque e que deve estar acessível a outros; deve ser coletivizada, compartilhada, 

disseminada para que a maior quantidade possível de usuários tenham acesso tanto à 

informação como ao desejo de que o outro alcance às mesmas sensações as quais cada 

um foi tomado. Enfoco aqui que existem situações de fotos autorrepresentativas de 

famosos e celebridades, ou selfies de pessoas em situações de perigo ou inusitadas que 

se tornam potenciais para o compartilhamento viral, tal qual o selfie que contou com a 

participação do presidente americano Barack Obama no funeral de Nelson Mandela121 

ou do selfie realizado na edição do Oscar em 2014122. 

Figura 40 - Flagra do selfie realizado no Oscar 2014. 

 

Fonte: www.cinema.terra.br. Acesso em 3 de março de 2014. 

 No próximo capítulo a partir da metodologia de estudo das imagens 

abordaremos a afetividade e performatividade na autorrepresentatividade fotográfica.  

                                                                 
121

 Vale salientar que tecnicamente o presidente Barack Obama não realizou a foto em si (o dedo no 

click), mas aceitou participar, integrar, a sua feitura posando ao lado da governante dinamarquesa, Helle 

Thorning-Schmidt – realizadora da fotografia – e do primeiro-ministro britânico, David Cameron . A 

repercussão mundial foi tamanha que houve até mes mo a ideia de leiloar a fotografia e reverter a renda 

para instituições de caridade. Fonte: http://www.publico.pt/mundo/noticia/cameron-quer-que-selfie-com-

obama-no-memorial-de-mandela-seja-leiloado-1616413. Acesso em: 12/12/ 2013. Ver Anexos.  
122

 A apresentadora Ellen Degeneres que conduzia a apresentação do Oscar 2014, fez o convite para 

alguns atores posarem na realização do selfie. Esse ‘selfie colet ivo’ já é denominado como group selfie.   

http://www.cinema.terra.br/
http://www.publico.pt/mundo/noticia/cameron-quer-que-selfie-com-obama-no-memorial-de-mandela-seja-leiloado-1616413
http://www.publico.pt/mundo/noticia/cameron-quer-que-selfie-com-obama-no-memorial-de-mandela-seja-leiloado-1616413
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4.  ENTENDENDO A FOTOGRAFIA AUTORREPRESENTATIVA 

“Não existem fotografias que não sejam portadoras de um conteúdo humano e, 

consequentemente, que não sejam antropológicas a sua maneira”.  

Etienne Samain 

 

 Um aspecto interessante na compreensão das fotos autorrepresentativas se deu, 

certo dia, ao verificar postagens no meu perfil no Facebook. Identifiquei um comentário 

bastante interessante de Francisco Hurtz, um artista paulistano que está em minha rede 

de amigos. Na postagem, de 09 de setembro de 2013, ele relata: “É quase impossível 

fazer uma versão dessas fotos cafonas que vocês tiram no espelho que preste.” 

Figura 41 - A foto remete à tentativa de realizar uma boa foto ao espelho. 

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
123

 

 

 A partir dessa postagem, entrei em contato no mesmo dia para conversarmos 

sobre as intencionalidades de realizar uma dessas fotos. Ele comenta: “O intuito é o 

mesmo, seduzir, provocar, sexualizar o espectador. Mas, como sou artista, tentei fazer 

isso de um jeito em que a fotografia fosse interessante. É bem difícil. Se os braços 

fossem mais compridos as fotos ficariam melhores, hehe.” Ao perguntar quantas 

fotografias já tinha realizado ele disse que naquele momento já tinha feito 10 

fotografias, mas nenhuma delas tinha conseguido uma foto que o satisfizesse. Ele vê 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/franciscohurtz .Acesso em: 9 de setembro de 2013. 

https://www.facebook.com/franciscohurtz
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esse excesso de fotos como um reflexo de uma sociedade de aparências, contudo ele 

expressou que as pessoas postam essas fotos inocentemente embora tenha percebido que 

estão presentes em todas as redes e aplicativos. 

 Seguindo nesta perspectiva de entendimento do ato do registro fotográfico, 

Barthes (1984, p. 27), explica que na fotografia realizado por outro há um confronto de 

quatro imaginários: “Diante da objetiva sou ao mesmo tempo: aquele que me julgo, 

aquele que eu gostaria que me julgassem, aquele que o fotógrafo me julga e aquele de 

que ele se serve para exibir sua arte.” O autor indica nesta perspectiva que há uma 

transformação onde o sujeito torna-se um objeto entre seu próprio julgamento e o do 

fotógrafo. Daí pode-se refletir que na fotografia autorrepresentativa esses imaginários 

reduzem-se para três, pois, não existe ‘aquele que o fotógrafo me julga’. Este fica 

inserido em ‘aquele que me julgo’, uma vez que o próprio sujeito da fotografia é o 

fotógrafo. Ainda para Barthes (id; p. 45), a fotografia traz dois elementos essenciais que 

denomina como studium e punctum. O primeiro relaciona-se a aspectos racionais, 

criteriosos e objetivos; o segundo são preciosidades descobertas pelo outro: “(…) é 

aquilo que eu acrescento à foto e que, no entanto, já está lá” (id; p.85). 

 Na pesquisa, o entendimento do conceito do autor de studium e punctum foram 

fundamentais, metodologicamente, para a compreensão das fotografias 

autorrepresentativas.  É através do studium que o sujeito participa conscientemente, 

realiza sua performance diante do espelho, suas caras e bocas e até mesmo a escolha do 

cenário. O studium, na pesquisa, denota a intencionalidade do fotógrafo em seu 

autorregistro. O punctum traz elementos que quebram essa normatividade proposta pelo 

sujeito na foto para o outro que compõe a rede social online. Este vai encontrar algo que 

o surpreende e pode deslocar-se da intencionalidade proposta pelo fotógrafo.  

 Dessa forma, por exemplo, pude perceber que Igor compunha o studium de suas 

fotos autorrepresentativas a partir de uma referência artística dos índices estruturantes 

das fotografias de outros modelos ou de fotógrafos que aprecia. Apesar de grande parte 

de suas fotos terem sido produzidas em ambiente caseiro, são planejadas124. O ato, nesse 

caso, de tirar fotos de si não é despretensioso e revela sua estética pessoal onde busca 
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 Foi possível acompanhar durante a pesquisa uma maior ascensão em sua carreira a d iminuição de fotos 

caseiras. Igor passou a postar muitas fotos de campanhas nas quais ele estava trabalhando. Assim, seu 

projeto de divulgação pessoal surte efeito de dar-lhe uma visibilidade no meio e com o tempo, pas sa a 

profissionalizar-se inclusive na divulgação de sua imagem a partir do registro de fotógrafos profissionais. 
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um cenário “sem muitos detalhes” no qual chama atenção para si mesmo. Contudo, o 

próprio ambiente caseiro interfere na composição e não raro há comentários em suas 

fotos sobre elementos que chamam mais atenção do que ele. Em 20 de maio de 

2013, Igor postou uma foto na cozinha com a seguinte legenda: “Sensualizei hoje na 

foto, Sem efeitos, Edições fotográficas e Sem iluminação, sem todos esses recursos é o 

que sobra :p #ignoreAsPanelasLaAtras .” O fato revela que ele identifica e anuncia 

um punctum em sua foto. 

 Contudo, ao mencionar na legenda a existência das panelas (punctum) surgiu um 

comentário direcionado: “kkk. Não resisti e olhei as panelas...Foi mal! :)” Resposta de 

Igor: “Eu sabia, as panelas iam chamar mais atenção que eu :P kk” 

Figura 42 – Igor, em foto bracinho na cozinha de sua casa. 

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
125

 

 Em outra ocasião, Igor também reforça na própria legenda os comentários sobre 

o excesso de fotos que tira no banheiro da residência: “E a receita para hoje é, Fazer as 

pazes com você mesmo, Diminuir a expectativa, E entender que Felicidade não é TER e 

sim SER #SENSUALIZANDO no banheirão muito mais conhecido do que eu!” 

 Em função das intencionalidades em divulgar seu trabalho de modelo, Igor 

quase sempre atesta sua presença na corporeidade que compõe a cena, sendo nesse 

sentido, importante a demarcação de seu território pessoal como uma vitrine pessoal. 

Elaboração sedimentada na presença e na ausência, mas integralizada na imagem de si.  

 Como nos revela Sontag (2004), uma fotografia pode representar tanto a 

presença como a ausência; revela e esconde ao mesmo tempo; permite um acesso ao 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/Igor.A lmeida03. Acesso em: 20 de maio de 2013. 

https://www.facebook.com/Igor.Almeida03
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exposto e também convoca a reflexão sobre suas circunstâncias de elaboração e essa 

perspectiva elenca um portal de acesso ao passado imagético pela rede social online, 

que arquiva na linha do tempo ou nos álbuns o histórico imagético. 

Figura 43 - Foto ao espelho no banheiro “muito mais conhecido que eu!”, com o celular (punctum) 

ligeiramente escondido em sua mão.  

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook
126 

  

 Sibilia (2013, p.11), relata que não foi à toa que em 2006 a revista norte-

americana Time elegeu como personalidade do ano, ‘você!’ A edição trouxe um espelho 

na capa induzindo a autocontemplação. A escolha foi motivada pela transformação – 

que passamos em relação à construção de conteúdo na internet de forma 

‘democratizada’ onde qualquer um pode lançar-se na exploração desses territórios.  

 Ainda para a autora (id; p.33), esses rituais contemporâneos da exposição do eu 

encontram ‘terreno fecundo, e grande laboratório’, na internet, para se experimentar e 

criar novas subjetividades encontrando novas formas de ser e estar no mundo: “... que 

por vezes parecem saudavelmente excêntricas e megalomaníacas, mas outras vezes (ou 

ao mesmo tempo) se atolam na pequenez mais rasa que se pode encontrar.” 

 Essas novas subjetividades delineam relações ao lidar com a resolução de 

conflitos e problemas que não existiam antes. Essas construções de olhares fazem parte 

de um complexo jogo manipulável de polifonias pessoais.  Vale a indicação de Rolnik 

(1997, p.3) sobre grupos de minorias, onde ser viciado em identidade pode ser uma ação 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/Igor.A lmeida03. Acesso em: 25 de março de 2013. 

https://www.facebook.com/Igor.Almeida03
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contra a globalização da identidade, onde estes grupos estão suscetíveis ao poder do 

consumo, intencionalmente camaleônico, e onde as identidades podem assemelhar-se a 

kits que são usados e pulverizados. A situação de ser ‘viciado em identidade’ pela 

perspectiva da imagem, vai ao encontro do que Goffman (2004, p.9), menciona: 

“Presume-se que a vida apresenta coisas reais e, às vezes, bem ensaiadas.”  

 Pude conferir em vários momentos e conversas com os interlocutores a lucidez 

sobre essa conduta de criação sobre a própria imagem, como na conversa com Ramilla: 

“o que a gente expõe nas redes é bem editado. Aquilo não é a minha vida ou a minha 

personalidade, é um recorte, uma edição que eu decidi mostrar.” Nas figuras abaixo 

(44 a 47) ela decide não mostrar diretamente seu rosto e usa racionalmente o studium 

(Barthes, 1984) e demarca o punctum em uma variedade de ações com objetos e a 

própria gestualidade, construindo sua polifonia. Essas edições revelam falas 

enigmáticas: ‘enquanto não sei quem sou, posso ser quem eu quiser’ ou ‘mesmo 

sabendo quem sou, posso ser vários ao mesmo tempo’ que levam ao enfrentamento de si 

que Rolnik (id, p. 4) sugere como necessário para a vida que se apresenta sem deixar de 

compor um regime identitário.  

Figura 44 - “Teste para o início dos auto retratos”. 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
127
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 Disponível em: https://www.facebook.com/ramilla.souza?fref=ts. Acesso em: 03 de maio de 2013. 

https://www.facebook.com/ramilla.souza?fref=ts
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Figura 45 - Autorretrato de Ramilla Souza postado no Facebook e Instagram. 

  

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
128

 

Figura 46 - “Feliz dia dos namorados para você que não se contenta em ser tosca sozinha.”  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook
129

 

Figura 47 - Ramilla com o namorado demarcando a localização : “Av. Pau lista”. 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook
130 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/ramilla.souza?fref=ts . Acesso em: 20/05/2013. 
129

 Disponível em: https://www.facebook.com/ramilla.souza?fref=ts . Acesso em: 12/06/2013. 
130

 Disponível em: https://www.facebook.com/ramilla.souza?fref=ts . Acesso em: 01/05/2013. 

https://www.facebook.com/ramilla.souza?fref=ts
https://www.facebook.com/ramilla.souza?fref=ts
https://www.facebook.com/ramilla.souza?fref=ts
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4.1  Percebendo a cultura afetiva nas fotos autorrepresentativas 

“Toda linguagem é produtora de sentido: afetos, faz rir, faz pensar. Toda linguagem 

tem o sentido do afeto.” 

Christian Metz 

 

 Um dos grandes alertas sobre a importância da afetividade no estudo do homem 

é oriundo daquele que é considerado um dos pais da ciência antropológica, Malinowski 

(1976, p.34): 

“Estudar as instituições, costumes e códigos ou estudar o comportamento e 

mentalidade do homem, sem at ingir os desejos e sentimentos subjetivos pelos 

quais ele vive, e  sem o intuito de compreender o que é, para ele, a essência de 

sua felicidade, é em minha opinião, perder a maior recompensa que se possa 
esperar do estudo do homem.”  

 E também em Barthes (1984, p.38) encontrei uma indagação sobre se seria 

possível reter uma intencionalidade afetiva pela fotografia. Mas aqui não poderia deixar 

de relacionar essa mesma fotografia com a tecnologia, com os comentários, com 

intenções explicitadas, com um mundo que se socializa também virtualmente. Ao ter em 

vista a fotografia nas redes sociais online, fiquei atento às imagens, relações e narrativas 

encontradas aqui de forma aberta onde afeto, emoções, sentimentos e experiências 

pessoais se misturam e ora se apresentam de uma forma mais definida ora são o próprio 

conjunto de sensações. 

 Pude perceber essas possibilidades de adensamento afetivo pelo tecnológico no 

Facebook, em várias situações, uma delas em novembro de 2012 na qual o próprio 

Facebook lançou o Facebook/us. Trata-se de uma timeline (ou linha do tempo) para 

casais. A ideia é que todo casal que desejar agora pode ser visualizado conjuntamente. 

Todas as mensagens carinhosas, fotos, links para vídeos românticos, amigos em 

comum, páginas que os dois curtem ao mesmo tempo, eventos em que foram, enfim, 

‘todos’ os passos agora podem estar disponíveis a um clique, caso o casal deseje. Esses 

incrementos de recursos intentam também aumentar a interatividade e podem até não 

popularizar-se facilmente, mas seguem em busca de fundamentos subjetivos de desejos 

pessoais de alguns casais, em reafirmar sua união perante a audiência, ou seja, uma boa 
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exposição. Também reforçam a força midiática da fotografia como elo dessa essência da 

existência corporificada no virtual. Os dois unem-se, sacramentam-se, virtualmente. 

 Múltiplas informações são estimuladas nessa troca dialógica que permeia ao se 

postar fotografias pessoais que deflagram questões subjetivas de afetividade, status, 

popularidade, autenticidade, consumo etc. Elas não estão isoladas. Na rede social, isso 

pode corresponder a uma história pessoal afetiva narrada e exposta para infinitos 

leitores com inúmeras enunciações. 

 Para Le Breton (2009, p.112): “Mesmo as decisões mais racionadas ou mais 

“frias” envolvem afetividade” e explica (id; p.113) que: “A cultura afetiva oferece os 

principais esquemas de experiência e de ação nos quais o indivíduo tece sua conduta de 

acordo com sua história pessoal, seu estilo e, notadamente, sua avaliação da situação.” 

Figura 48 -Raphaella: “Como ela mesma diz: “Lindas e morenas”.kkkk ”.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
131

 

 

 Em sua acepção, a interação se dá em múltiplas possibilidades onde não somente 

a palavra é ressaltada, mas também a postura corporal, as ações, as intencionalidades 

que evidenciam o outro no ato da interação e que mesmo sob a ‘tutela da sociedade e da 

cultura’ o indivíduo é capaz de mudanças significativas. Seu posicionamento relaciona-

se e remete também ao outro, inclusive aludindo a um posicionamento de Merleau-

Ponty (1964) no qual cada um habita e é habitado pelo corpo do outro.  

 Ainda para Le Breton (id; p.113): “A emoção é a própria propagação de um 

acontecimento passado, presente ou vindouro, real ou imaginário, na relação do 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/raphaellaggomes?fref=ts . Acesso: 31 de janeiro de 2013. 
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indivíduo com o mundo.” Tendo em mente que não somente a cultura afetiva, mas que 

toda ação na rede social online implica também em um processo de comunicação e 

interação, podemos refletir sobre o conceito de sociação, de Simmel (1983, p. 122), 

onde os indivíduos interagem buscando a satisfação de seus interesses – transformando-

se em uma unidade - para alcançar suas diversas motivações. O autor indica que as 

relações sociais trazem em si movimentações que tanto podem ser mútuas, cooperativas, 

hierárquicas, conflitivas (aludindo a uma tomada de consciência do próprio indivíduo) 

como relações de subordinação e dominação. Para o autor é essa interação entre 

indivíduos carregada de conteúdos sociais motivacionais (entre eles, paixões, 

afetividades, carências, conflitos, angústias etc) que geram uma composição social. A 

sociação seria esse agrupamento com vistas a satisfazerem seus interesses. A 

sociabilidade constitui-se justamente na existência por si mesma que resultam desses 

processos de sociação. 

 A legenda postada por Tainá, na imagem 22, em inglês132: “Ame a si mesma 

todos os dias!”, em um banheiro, atuam na composição indicando que além de amar a si 

mesmo todos os dias é preciso amar a si mesmo a todo o momento.  Esta ação de 

experiências sensíveis comporta a potência de um olhar mais atento à afetividade no 

cotidiano em tessituras sempre dinâmicas, explícitas ou implíticas.  

Figura 49 - Tainá: " Love yourself every day" 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
133
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 Tradução nossa. 
133

  Disponível em: https://www.facebook.com/TainaGooo?ref=ts&fref=ts . Acesso em: 25/05/2013. 

https://www.facebook.com/TainaGooo?ref=ts&fref=ts
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 Muitas vezes essa cultura afetiva exposta em fotografias e em conexões também 

anuncia uma relação emblemática de exposição, carências e conflitos e segue ao 

encontro do agrupamento com vistas a satisfação dos interesses.  

 Essa exposição afetiva pode acontecer, como veremos mais adiante, em 

situações variadas134 como por exemplo: ao postar a privacidade cotidiana, na academia, 

no banheiro, em situações de perigo. Nestas atividades pessoais das mais diversas, o 

usuário experimenta uma ação que vai além do simples senso de autoestima, mas dá 

indícios de situações íntimas de sua vida que são compartilhadas com um universo 

público de usuários dentro da sua própria rede social. Desta forma a Andreia ao postar a 

foto em uma rede com o seguinte comentário: “Como uma boa nordestina, agora tenho 

uma rede no meu apto. Estava sentindo muita falta disso... Numa tarde chuvosa como 

hj, nada melhor que relaxar numa rede...”, explicita muito mais que um momento 

pessoal cotidiano. 

Figura 50 - Andreia Oliveira na sua rede recém adquirida.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
135

 

 A ação estabelece suas formas de ser e estar no mundo com vários índices dessa 

cultura afetiva através tanto do seu relato como da própria imagem. Ao se tratar de 

‘como uma boa nordestina’ a interlocutora faz menção a amplos valores culturais 

nordestinos que podem ser os mais variados, mas aqui pela continuidade do texto e da 
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 Descritas no capítulo seis. 
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  Disponível em: https://www.facebook.com/andreia.oliveira.92560?fref=ts . Acesso em: 16/03/2013. 
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imagem relaciona-se ao hábito nordestino de ter redes em casa. Insere-se nesse grupo e 

afirma sua identidade cultural.  A sequência da postagem: ‘...agora tenho uma rede no 

meu apto. Estava sentindo muita falta disso...” também estabelece uma relação com o 

consumo exposta em sua postagem, uma vez que a rede era ausente de sua realidade e 

causava um desconforto na medida em que ela sentia essa ausência tanto material que 

foi suprida, e do prazer despertado através dela, além de reforçar o próprio conceito do 

modo de ser nordestino, ou seja, do fato de ter uma rede é também um reconhecimento e 

afeto ao Nordeste. A finalização da postagem: “Numa tarde chuvosa como hj, nada 

melhor que relaxar numa rede...” traz uma informação temporal que atualiza a situação 

(não se trata de um dia de calor, verão, mas de uma tarde chuvosa) ao mesmo tempo que 

remete ao imaginário no ato de relaxar feliz em uma rede. A felicidade também é um 

índice visual perceptível na escolha de uma expressão simpática e sorridente na foto. 

 Dentro desse perfil da cultura afetiva, Igor destaca-se pela emoção a partir da 

racionalidade como aludido por Le Breton (2009, p.112):  “São processos embasados 

em valores, significados, expectativas, etc.” As fotos deste interlocutor trazem uma 

composição profissional de modelo e por isso uma ausência de uma expressividade 

mais carinhosa que difere das expressões de Andreia, contudo podemos também 

perceber a carga sensual e de sedução das fotos que acabam por encantar muitos de sua 

rede, dessa forma ele também vai conquistando fãs e seguidores. A forma como o 

localizei está relacionada com esse posicionamento de buscar audiência. Na ocasião, ele 

postou uma foto que estava sendo muito comentada e me chamou a atenção. Ao ver seu 

perfil vi que o autorregistro era frequente e com teor de um desejo de seduzir e cativar 

sua audiência no próprio Facebook - agrupamento. Igor mostrou que transita entre 

várias situações emotivas no intento de estar movimentando a rede  on line e comenta 

que o mostrar-se bem é uma estratégia que estimula e alavanca a própria audiência: 

“A emoção eu acho que é o se sentir bem quando se autofotografa, que na 

minha opinião tem que está se sentindo bem pra que na foto você saia bem, e 

quem vê sente isso que a pessoa está bem consigo mesmo, e é isso que chama 

a atenção dos outros a alta confiança em si mesmo - na maioria das vezes, as 

pessoas curtem mais.” 

 

 Ter a consciência de qual efeito na foto gera mais curtidas é fruto de uma 

atenção redobrada a cada resultado recebido de uma postagem fotográfica anterior ou da 

análise de uma postagem de terceiros. Igor reforça o sentir-se bem como uma 
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construção para o outro e idealiza boas fotos para manter-se em evidência, em 

celebrização, dentro do bordão imagético de que “quem não é visto, não é lembrado”. 

 Os interlocutores também foram elucidativos em relação aos seus sentimentos 

quanto à necessidade de mudança da foto de perfil: 

 Andreia: 

“Porque eu gosto de mostrar o que eu estou sentindo. Quem eu sou naquele 

momento. Tem gente que fica com a foto por anos com a mesma foto. 

Inclusive meu namorado que eu vivo falando para ele tirar a foto do 

facebook e ele não muda. Mas assim, eu gosto de mostrar o meu momento. 

Às vezes não to tão bonita quanto na foto de antes...tem uma foto que eu to 

super bonita e eu achava ela linda lá, mas não sou eu mais. Ela não 

demonstra mais quem eu sou...se eu mudo um corte de cabelo, ou se de 

repente eu mudei um penteado...ou se eu estou mais morena porque estou 

mais bronzeada. Eu gosto de mostrar aquele momento.” 

 Igor: 

“O motivo é meio complicado, a cada foto uso de um sentimento nela, um 

estado de espírito personalidade, humor, e isso me faz bem, mais me sentir 
mais bonito, desejável.” 

 Tainá: 

“Gosto de ser vista visualmente falando deste jeito bonita, arrumada, num 
lugar bacana, sorrindo, feliz.”  

 Aryanne: 

“A intenção é Deixar elas atualizadas. Acho péssimo uma foto de perfil 

antiga...com uma cor de cabelo diferente...mais gordo..mais magro...acho q a 
foto do perfil tem q refletir vc h j!”  

 Os interlocutores agem no sentido de uma identificação da foto com seus 

próprios sentimentos ou intencionalidades como também com a temporalidade no 

sentido da atualização da imagem com o ‘hoje’, com uma perspectiva de aproximação 

com o ‘aqui e agora’. A cada foto postada, a cada troca de fotografia no perfil há um 

projeto direto relacionado com a posição e sentimentos do usuário naquele momento ao 

qual precisa ser evidenciado, explicitado, destacado como diferente dos demais seja por 

uma foto na qual o usuário está se sentindo “bonito, desejável” ou tornar explícito 

determinadas situações para o outro, como cartão de visita “...eu gosto de mostrar o 

meu momento” ou “...a foto do perfil tem q refletir vc hj!”  

 Vale abordar que, durante a pesquisa, percebi considerações sobre a rede social 

Facebook de que este seria um mundo fantasioso no qual todos estavam felizes e lindos. 

Entretanto, se no início parecia haver uma idealização das redes sociais online como o 
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mundo perfeito onde as pessoas se mantêm felizes, pude observar, que esse padrão não 

é uma constante em fotografias e até mesmo por posicionamentos pessoais incisivos e 

críticos, ou por meio de mobilizações virtuais e posturas mais ativistas.   Observei com 

a pesquisa, que os interlocutores não se eximem de interagir expondo afetivamente suas 

dificuldades, aflições, conflitos136 que diferem dessa autoimagem extremamente feliz. 

Entretanto, é importante mencionar que os Seres-Imagem tomam o próprio espaço da 

rede social estabelecendo critérios pessoais do que pode e do que não pode estar dentro 

de sua página no Facebook. Alguns seguem abdicando de imagens fortes, excesso de 

propaganda ou mesmo imagens infantilizadas, montagens (memes) etc, mas não impede 

de se posicionarem; exporem situações negativas ou repreender alguém.  A performance 

e  o fetichismo visual são elementos importante na compreensão de que o atual/real; a 

falsidade/verdade; o público/privado/íntimo são extremamente líquidos nas redes 

sociais on line. 

 Em outubro de 2013, a interlocutora Andreia exibia em sua página mais uma 

foto de seu projeto de reeducação alimentar, saúde e perda de peso:  

Figura 51 - “Mudança de hábitos alimentares aliada a exercícios físicos: resulta em saúde! Não busco 

perfeição, busco em primeiro lugar a saúde e o que vier em seguida é lucro! – Mente sã em corpo são!” 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
137
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 Na figura 18, Taciana se coloca como confusa demonstrando uma situação de crise pessoal. 
137

 Disponível em: https://www.facebook.com/andreia.oliveira.92560?fref=ts . Acesso em: 16/ 09/2013. 
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 Contudo, em fevereiro de 2014, a interlocutora postou uma reflexão sobre a 

intensidade de seu projeto de reeducação alimentar anunciando para sua audiência não 

gostar de academias e se despedia “do clima egocêntrico das academias”, figura 52: 

 “Cansei de seguir páginas de academia e pessoas que só postam fotos de 

dieta. Já fui assim e admito, mas cansei! Sempre tive uma vida saudável sem 

ser radical e sempre consegui me manter magra, comendo de tudo, só que 

em pequenas quantidades. Odeio ficar horas malhando em busca de um 

corpo “perfeito” (pra mim corpo perfeito é o saudável, o que está livre de 

doenças). Prefiro mil vezes uma boa caminhada ou uma corrida do que o 

clima egocêntrico de academia! Estou me sentindo muito mais feliz agora, 

sinceramente! Respeito quem ama e faz musculação, mas n é a minha praia. 

E pra quem pensa que dieta radical resolve, penso que comer de tudo em 

pequenas quantidades é o segredo!”  

Figura 52 - Conflito com os exercícios físicos da academia.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
138

 

 Assim, até por meio de modificações em seus projetos pessoais, é perceptível 

que o ‘mundo feliz’ pode existir ou deixar de existir, uma vez que a exibição de fotos 

autorrepresentativas implica todo tipo de situação. Ao relacionar que cansou de seguir 

páginas de academia e pessoas que só postam fotos de dieta, a interlocutora vê no outro 

a possibilidade de renovação de si mesma. Simmel (1983, p. 325) coloca que a 

experiência cotidiana ensina que a luta entre dois indivíduos modifica não somente a 

relação de um com o outro, mas dele consigo. O conflito será um elemento de sociação.  

 Outro exemplo se deu em uma noite no final de maio de 2013, acessei a rede 

social e acompanhei alguns perfis dos meus interlocutores. Foi quando me deparei com 

uma postagem de Igor, no qual se expressava aborrecido com alguém (ou algum 

acontecimento não explicitado) e lançava no Facebook seu descontentamento recebendo 

muitos comentários.  
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 Disponível em: https://www.facebook.com/andreia.oliveira.92560. Acesso em: 13/02/2014. 
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 Imediatamente perguntei – de forma privada em sua caixa de mensagens, o que 

tinha ocorrido e ele me explicou que alguém de sua rede o havia criticado. Essa situação 

foi importante para perceber a demarcação de intencionalidade na postagem e de como 

certas ações, conflitos ou mensagens provocativas são populares ao mesmo tempo em 

que ele ressalta suas dificuldades na rede social expondo-as em seu próprio perfil. Ao 

me relatar que as pessoas em sua rede gostam dessas indiretas ou provocações, o nosso 

interlocutor assume o desejo de alimentar sua audiência com certa polêmica como o ato 

de revidar  com uma nova postagem sobre o assunto.  Em 03 de junho de 2013, uma 

outra postagem reforça este conceito: “Os do contra me divulgando! Me destrói em 

comentários, mais quem lê gosta mesmo assim! Só tenho a agradecer :)” 

Figura 53 – Igor expondo uma situação desagradável que lhe aconteceu.  

 

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
139 

 A participação da audiência tem fator decisivo : “quem lê gosta mesmo assim!” e 

reafirma seu posicionamento ao mesmo tempo em que alimenta a construção de sua 

imagem. 

 Também foi perceptível que alguns interlocutores excluem certas postagens e até 

denunciam como spam140, ou seja, agem de modo convicto na manutenção de certa 

‘ideologia’ do seu próprio espaço sem abrir mão de sua própria exposição visual, assim, 

as tensões com a autoimagem parecem ser absorvidas na própria relação oposição/ação 

– conflito social/integração social (Simmel, 1983). Denotam a criação e manutenção 
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  Disponível em:  www.facebook.com/Igor.Almeida03. Acesso em: 03 de junho de 2013. 
140

 Spam é considerado um material indesejado por cada usuário enviado de forma coletiva. Algo que não 

foi solicitado. Ponde se configurar como e-mails, mensagens, memes etc. 
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dessa autoconstrução na visibilidade das redes online a audiências variadas, que 

conforme Sibilia (2009, p.1141): “‘Democratizam’ o acesso à fama e à visibilidade”.  

 Le Breton (2009, p.127) explica: “Uma cultura afetiva está socialmente em 

construção” e alerta: (id; p.142): “ Em certo grau, a própria atuação afetiva decorre da 

precisa percepção da atitude mais conveniente a ser tomada diante do público presente”.  

Essa questão retoma a dinamicidade da rede social online e de que os projetos não são 

fixos, principalmente em um meio de constante velocidade e construção imagética. 

 Outro fator importante percebido durante a pesquisa foram exemplos de 

empresas que, cada vez mais, abrem suas portas também para o universo virtual visando 

uma aproximação com os consumidores por meio da cultura da autorrepresentação 

fotográfica afetiva. Desta forma, as campanhas publicitárias também atentam para as 

mudanças sociais e aproveitam os inúmeros dispositivos para incrementar a marca e as 

vendas. Campbell (2001, p. 73) comenta que os produtores de bens e serviços se valem 

muito mais de uma manipulação dos significados simbólicos vinculados aos produtos 

do que propriamente dos consumidores e suas necessidades. Nessa perspectiva, achei 

relevante mostrar como uma dessas empresas explorou a questão do consumo e da 

publicidade atrelado à afetividade e ao compartilhamento nas redes sociais virtuais 

permeado pela ideia contemporânea de que tudo é urgente. A empresa de telefonia 

móvel e internet banda larga Claro apresentou em seu anúncio publicitário em vídeo142 e 

na televisão: “A emoção tem pressa. Tudo que interessa não pode esperar. Tudo o que 

emociona não pode esperar. Compartilhe cada momento”.  

 O anúncio mostra claramente essa alusão ao movimento frenético de acessar as 

redes sociais online, de postar, da cultura afetiva através dessa ‘emoção’ que tem pressa 

de ser vista pelos outros; da urgência de atualizar informações, do registro de 

acontecimentos de sua vida e do compartilhamento com rapidez. Santaella (2011, p. 

303), sobre a economia da atenção, explica:  

“Mais que isso, no ciberespaço, os movimentos da atenção dirigem tudo. 

Disso resulta uma economia que não é mais orientada exclusivamente por 

vendas e compras, mas também pelas direções para onde se destina nossa 

atenção.” 

  

                                                                 
141

 Ver Sibilia , Paula. Sociedade do espetáculo: só é o que se vê. (2009) em entrevista a Revista 

Humanitas, Unisinos. Disponível on line. 
142

  Para ver vídeo completo pode-se acessar: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xKrZ-j3MlYE. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xKrZ-j3MlYE
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 A imagem, (Figura 54), utilizada é um descampado próximo a uma área de mata 

o que remete que o jovem casal pode acessar a internet de qualquer lugar, por mais 

inacessível. O casal o acessa através de um tablet com a felicidade e intimidade 

estampadas no rosto e aqui temos o fator tecnologia como preponderante na otimização 

da divulgação do produto no próprio slogan “Tudo que emociona não pode esperar”.  

Figura 54 - Propaganda da Claro.“Tudo o que emociona não pode esperar”.  

 

Fonte: Página da Claro no Facebook.
143

 

  

 A questão é reforçada por um selfie da própria Claro, em 13 de setembro de 

2013, com 435 curtidas e 54 compartilhamentos da imagem144. 

Figura 55 - “Compartilhe os melhores momentos do seu domingo. ”  

 

Fonte: Página da Claro Brasil no Facebook
145

.  
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 Disponível em: https://www.facebook.com/clarobrasil?fref=ts . Acesso em 22/03/2013. 
144

 Dados aferidos em 14 de outubro de 2013.  
145

 Disponível em: https://www.facebook.com/clarobrasil?fref=ts . Acesso em: 14 de outubro de 2013. 

https://www.facebook.com/clarobrasil?fref=ts
https://www.facebook.com/clarobrasil?fref=ts
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 A fotografia da figura 54 traz um casal em movimento selfie tirando uma ‘foto 

bracinho’. A legenda “Compartilhe os melhores momentos do seu domingo”, seguidos 

do emoticom146 de felicidade, é alusiva à afetividade e ao compartilhamento, mas  

também ao consumo porque sem essa tecnologia não é possível essa ação em tempo real 

e que sem essa empresa a tecnologia não estará ao alcance, então a empresa quer vender 

a tecnologia, mas também o prazer, a emoção, a felicidade de cada domingo e passam a 

atuar no endosso de visualidades em uma aproximação no presente e no futuro147.  

Figura 56 - “Compartilhar no Facebook aquela foto junto da pessoa amada? R$0,50 por dia que usar” .  

 

Fonte: Página da Claro Brasil no Facebook
148

. 

 

 Na figura 56, com a legenda “Compartilhar no Facebook aquela foto junto da 

pessoa amada? R$0,50 por dia que usar”, seguido de um emoticom com formato 

estilizado do coração, há alusão direta às fotos autorrepresentativas no Facebook.  

Ressalta-se, desta vez, a informação financeira explicitado na legenda para uso diário. 

 Vale salientar que a foto foi postada no mês relativo às comemorações do dia  

dos namorados, 12 de junho. Foi possível ver na página da empresa outras postagens 

alusivas à afetividade e compartilhamento.  

                                                                 
146

 Emoticom é um termo próprio da internet para designar uma linguagem visual que expressa 

sentimentos de felicidade  , tristeza   entre outros. 
147

 Lévy (2004, apud SANTAELLA 2011,p. 303): “a inteligência coletiva econômica é atraída para a web 

porque ela sente que esse método, ou o que o sucederá no futuro, é precisamente seu próprio futuro.”  
148

 Disponível em: https://www.facebook.com/clarobrasil?fref=ts . Acesso em: 14 de outubro de 2013. 

https://www.facebook.com/clarobrasil?fref=ts
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 Virilio (1993, p.131) reflete sobre a proliferação de imagens de alta definição na 

publicidade como clichê voltado à apresentação pública: “O paradoxo lógico, 

finalmente, está no fato dessa imagem, em tempo real, dominar a coisa representada, 

nesse tempo que torna-se mais importante hoje do que o espaço real. Essa virtualidade 

que domina a atualidade, perturbando a própria noção de “realidade”. Johnson (2001, 

p.28) comenta que as imagens agora tem um impacto na “realidade”. 

 Assim, as empresas encontram na cultura online formas de penetração na qual 

atualidade e virtualidade andam juntas e no nosso caso explicitado aproveitando-se e 

reforçando a crença de que a emoção tem pressa de ser compartilhada.  Campbell (2001, 

p.131) elucida: “O que importa é que a apresentação de um produto como “novo” 

permite ao consumidor em potencial ligar a este um pouco do prazer de seu sonho, 

associado, consequentemente, a aquisição e o uso do objeto à compreensão do sonho.” 

 Ainda dentro da cultura afetiva nas postagens, vale ressaltar que durante a 

pesquisa foi possível registrar várias vezes postagens, comentários e até mesmo 

imagens correspondentes à valorização de si mesmos. Foi relativamente comum, entre 

eles, a declaração de amor próprio, na qual se constrói um reforço da própria imagem. 

Figura 57 - Tayná: “Sigam seu coração, mas leve seu cérebro junto...” ,  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
149

 

 

 A postagem de Tainá torna-se bastante singular porque além de colocar uma 

ilustração alusiva ao seu amor próprio - I love (representado pelo coração) me – ela 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/TainaGooo?ref=ts&fref=ts. Acesso: 16 de março de 2012 

https://www.facebook.com/TainaGooo?ref=ts&fref=ts
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escreve uma legenda na qual indica aos outros de sua rede para seguirem seu coração, 

mas para ter também uma racionalidade nas emoções, que fica demarcado na segunda 

parte da frase “Sigam seu coração, mas leve seu cérebro junto...”. A indicação da 

postagem é um reforço dessa comunicação afetiva com a alteridade também ressaltada 

pelos comentários. Uma de suas amigas comenta: “prudência always (sempre) 

amiga.rs” e a resposta de Tainá é: “as vezes me cai bem prudência! Hauhauhauha.” 

Em seguida houve mais dois comentários. O primeiro de uma identificação de uma de 

suas amigas que coloca: “Amiga, você postou pra mim!”. E no próximo: “Vc se acha 

né?”. Tainá responde com uma provocação bem humorada em inglês: “I know you 

(Love) me too!” que significa: eu sei que você me ama também. Dessa forma fica 

evidenciado não só toda a questão da autoestima abalizada. Ao mesmo tempo em que 

parece dizer ‘não estranhe minhas fotos porque eu me amo’ também parece implicar no 

endosso do outro acerca dessa evidência de amor próprio.  

 

4.2 – A performatividade como agência na rede social online 

 

 Ortner (2007b, p.48) demonstra que não basta o foco na intencionalidade 

(perseguir projetos) para a agência. É preciso levar em conta a ação das forças sociais 

coletivas e culturais que geram intenções e resultados. Isso abrange formas e práticas de 

direcionamento para um propósito, mas focar excessivamente apenas na 

intencionalidade leva a perder de vista que a situacionalidade, os resultados sociais são 

também oriundos de consequências inesperadas de uma ação. (idem: 53). A autora leva 

a pensarmos as transformações de toda ordem (tecnológica, social, cultural, ambiental 

etc) que nos leva a uma configuração de forças imagéticas cada vez mais sociais na 

composição destes usuários que se autorrepresentam visualmente nas redes online. 

 Dentro do princípio básico de ativação em uma rede social online, ao interagir 

no espaço social online o usuário está aberto a uma propulsão de reações possíveis 

(curtidas, comentários, discussões, exclusões, compartilhamentos etc), uma vez que são  

possibilidades de ação, e de poder, disponíveis e culturalmente conhecidas pelos 

usuários nas redes sociais online. As intencionalidades advindas dessa ação coexistem 

de formas diversas onde se uma pessoa curte também pode efetivar um comentário; um 
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compartilhamento; desenvolver uma discussão no próprio campo da postagem com 

outros usuários, entre outros.  Para a autora (id; p. 58): 

 “Na realidade, “agência” nunca é meramente um ou outro. Suas duas “faces” 

– como (perseguir) “projetos” ou como (o fato de exercer ou de ser contra) o 

“poder” – ou se misturam/transfundem um no outro, ou mantêm sua 

distinção, mas se entrelaçam em uma relação de tipo Moebius .” 

 

 Ortner chama atenção para a presença de fatores fundamentais na composição da 

agência além da intencionalidade como na universalidade (culturalmente construída) e a 

relação da agência com o poder (na ação em contextos de desigualdade, assimetria e de 

forças sociais). Fato que também pode ser percebido mesmo tomando por base os perfis 

falsos150 no Facebook. Estabelece-se formas de se comunicar e uma performance ao 

compor uma identidade, muitas vezes, com recursos de imagens e fotografias também 

forjadas ou roubadas de outros perfis que configuram a intensidade de perseguir um 

projeto de criação, que aqui configuramos dentro dessas possibilidades do Ser-Imagem. 

 Velho (1981, p. 33) esclarece que: 

“ Os projetos constituem, portanto, uma d imensão da cultura, na medida em 

que sempre são expressões simbólicas. Sendo conscientes e potencialmente 

públicos, estão diretamente ligados à organização social e aos processos de 

mudança social. Assim, implicando relações de poder, são sempre polít icos. 

Sua eficácia dependerá do instrumental simbólico que puderem manipular, 

dos paradigmas a que estiverem associados, da capacidade de contaminação e 

difusão da linguagem que for ut ilizada, mais ou menos restrita, mais ou  

menos universalizante. Nem tudo nos projetos é político, mas, quando são 

capazes de aglutinar grupos  de interesses, há que procurar entender sua 

riqueza simbólica e seu potencial de transformação.”  

 
 Esses diferentes projetos sociais online no exercício das forças de poder que 

demandam simbolicamente trazem a premissa básica que para o autor é fundamental no 

entendimento dessas intencionalidades que é a noção da escolha, mas também de 

interesses comuns apontando que estes podem ser os mais variados, dessa forma, 

constatei que os indivíduos ao atuarem, em interação pela postagem das fotos de si, no 

Facebook, demarcam também sua ação política por meio daquilo que compõe e 

caracteriza suas diversas autorrepresentações fotográficas.  Velho (2008, p. 146) ao 

estudar a obra de Goffiman indica: “ A construção social da realidade se dá via uma 

negociação mais ou menos explícita entre os atores envolvidos”, mas também alerta 

sobre o risco de uma ‘falsa percepção e mal entendido’ nas interações e cita que a noção 
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 De acordo com a Childhood Brasil e segundo o Informe de Risco Operacional, documento submetido 

à Nasdaq pelo Facebook, a empresa afirma que entre 5% a 6% de contas do Facebook são fals as ou 

duplicadas, o que representa 955 milhões de contas.  
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de performance é fundamental nessa reflexão. Para o autor (id, p. 148): “Os atores, mais 

ou menos sujeitos conscientes de seus projetos e condutas em geral, estarão sempre 

vivendo riscos de desencontro e julgamentos equivocados.” 

 Um exemplo concreto dessa premissa foi explicitado por Igor em uma de nossas 

conversas: “A divulgação é a palavra que descreve o que eu faço!! eu sempre me 

fotografo no intuito de divulgar algo...”  

 Se para o interlocutor as ações seguem intencionalidades específicas não 

somente por endossarem a busca de seus projetos, como também, no caso das 

provocações e críticas, percebe-se a existência não somente da agência, mas do resistir 

às hegemonias através de práticas que  constroem as formas diversas de ser no mundo. 

 Para Rüdiger (2012, p.160): 

“Na cibercultura, os relacionamentos estão se reduzindo a conexões, o 

princípio do contato virtual saiu do ambiente de trabalho e passou a ocupar o 

térreo da vida privada e suas expressões cotidianas. As pessoas seguem 

utilizando seus aparatos de comunicação inclusive nos intervalos da vida 

(corrida de táxi, por exemplo) e em situações de comunicação presencial 
(diante de uma palestra ou conferência, por exemplo).”  

 Embora a chamada redução a conexões apenas no virtual não se efetive de forma 

maciça, uma vez que justamente o usuário conectado o faz, cada vez mais, por 

dispositivos móveis e em interação constante com outros em qualquer lugar. Ao preferir 

manter contato com outros via online, o usuário também parte de escolhas objetivas e 

isso remete a práticas intencionais dentro das conexões nos “intervalos da vida” e se 

assim o faz pode derivar do desejo emergencial de ser e estar em trânsito, on e off line. 

Esses intervalos da vida não estão desconectados da vida, mas fazem parte dele.  

Figura 58 - “01:00 da madrugada e eu lá arrumando o cabelo!” 

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
151
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 Disponível em: www.facebook.com/Igor.Almeida03. Acesso em: 09 de outubro de 2013. 

http://www.facebook.com/Igor.Almeida03
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 Desta forma, Igor demarca em sua postagem enunciada durante a madrugada (e 

assim reforça a tentativa de domínio do tempo e espaço, ou seja, que é possível fazer-se 

fotograficamente presente em qualquer lugar e a qualquer hora) uma narrativa de seu 

envolvimento com a vaidade aludindo à própria beleza e disponibilizando sua fotografia 

e escritura pessoal. Este é endossado por outro comentário: “Lindo demais esse Top”. 

Todos os comentos são de reforço e atingem o intuito do interlocutor. As exibições não 

tem razão de ser sem alguma audiência. (KLEINSORGEN, 2013, p. 234). 

 A princípio, podemos pensar que essa facilidade ou comodidade das redes e 

postagens gera também uma passividade, mas é preciso uma observação mais 

complexa. O Facebook mantém um sistema que informa ao usuário a modificação de 

um status152, a alteração de um perfil de um de seus amigos. E do lado esquerdo da tela 

também é possível ver a movimentação online dos amigos. A informação vem à revelia 

e cada um acaba sendo informado das alterações e movimentações do outro na rede. 

Também permite o acesso a amigos dos amigos criando, realmente, uma rede onde 

todos são visíveis (Ser-Visível) e ‘disponíveis’, salvo contrário, quando os próprios 

usuários limitam esse acesso ou mesmo quando não se dá conta do excesso de 

informações e alterações em perfis. Foi comum também, por exemplo (para explicitar 

situação semelhante em outra rede virtual) perceber que no caso da telefonia móvel, na 

rede Whatsapp, não é possível acompanhar todas as conversas em inúmeros grupos 

devido a velocidade e intensidade com que as mensagens são postadas, mas de todo 

modo, a informação está lá acessível.  

 Desta mesma forma o usuário da rede social online, que recebe todas as 

notificações e acompanhando ou não, as ações, também assumem papéis de agência, 

mesmo que estas possam não detonar uma interação imediata. Nesse sentido, não existe 

a passividade a um usuário que adentra em uma rede social porque intenta-se em seu 

ingresso um projeto, um plano, um modo de agir expressos em um espaço e tempo 

estreitamente relacionados com múltiplas possibilidades engendradas de construções de 

identidade, imagem, influência, resistência, política e poder. 

 O fato comum, a prática cotidiana, passa a ser endossado pela experiência da 

imagem e deixa de ser costumeiro para ter destaque no “álbum de sua vida”, na “Linha 
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 Um exemplo é a notificação que determinada pessoa passou de ‘solteiro’ para ‘um relac ionamento 

sério’ ou ‘noivo’ ou ‘casado’ ou o inverso. 
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do tempo”. A praticidade do acesso ao mundo, ao estado, à cidade, ao bairro, ao 

grupo social, ao mundo na tela do computador também operou no entendimento de 

práticas políticas e sociais e a integração a movimentos coletivos delineando um novo 

tipo de fenômeno urbano, daquele que pode começar no ambiente virtual e transpor-se 

para as ruas da cidade e retornar ao mundo virtual – ricamente ilustrado por fotografias, 

vídeos etc - e consequentemente ao ‘mundo real’ a partir das decorrências de sua 

intervenção. A postagem de imagens do seu dia a dia legitima a sua existência, e o 

ativismo, articulação, compartilhamento, adesão também nos remetem ao 

empoderamento e a propósitos e desejos com base em performances constituídas. 

 Essa facilidade no estar conectado indefinidamente é adensada por informantes 

como no caso de Sávio que durante nossas conversas trouxe a reflexão da própria 

exposição que a vida vai se tornando na medida em que se é cada vez mais exposto. 

Quando perguntei o que era mais importante ser fotografado e compartilhado em seu dia 

a dia, ele enfatizou o cotidiano: “O meu dia a dia ué, hoje em dia as redes não passam 

de um grande reality show, como diria o Bial153, é só espiar!” É interessante o 

posicionamento duplo de tanto ser aquele que se expõe como também aquele que espia, 

porque nas redes sociais online a interação acontece a todo tempo a partir do cotidiano. 

 Cabe lembrar que Debord (2003, p.14), é o primeiro a propor uma reflexão do 

conceito de celebração da aparência “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas 

uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”, enfocando que o espetáculo 

está em toda parte e as imagens são fundamentais para isso e questiona a tendência de 

cada um em não compreender a própria existência (id; p.20): “O homem alienado 

daquilo que produz, mesmo criando detalhes do seu mundo, está separado dele. Quanto 

mais sua vida se transforma em mercadoria, mais se separa dela.” O autor propõe uma 

reflexão sobre uma sociedade marcada pelo domínio do mercantilismo e das imagens 

que dificulta essa compreensão de si pela dominação e perspectivas de ilusão, aparência 

e alienação. Ao mesmo tempo parece que a sociedade vai encontrando formas de uma 

percepção ativa, resistência, lutando contra essa manipulação econômica também por 

meio de uma consciência que se manifesta e alinha-se em muitas postagens, imagens, 

textos e compartilhamentos nas redes sociais online. 
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 Em referência ao jo rnalista e apresentador do Reality Show Big Brother Brasil, Pedro Bial. 



105 

 

 

 

 Fruto dessa sociedade do espetáculo, a composição do Ser-Imagem abarca 

experiências possíveis de serem registradas, sejam banais ou com importância, e assim 

as compartilha através de imagens ou comentários, no ‘show do eu’. É esse dia a dia 

registrado no virtual que fornece a nova edição de um espetáculo dentro do espetáculo, 

no qual cada um é o protagonista constantemente vigiado, monitorado, flagrado, 

fotografado, acompanhado pelo outro em seu campo de acesso, mas que precisa manter-

se em evidência. Relaciona-se com a ‘tirania da visibilidade’ na qual Sibilia (2013, p. 

105) toma como uma expansão da ‘tirania da intimidade’, desenvolvida pela dominação 

burguesa no século XIX e descrita por Richard Sennett154. Mas esse protagonismo 

virtual/visual parte também da premissa de um poder pessoal. Figura como uma 

diferenciação dominante da qual é necessário tanto expor como ser percebido pe lo outro 

na lógica do ‘eu existo’.  

 Para um observador alheio a esse meio de intencionalidades ocultas, a fotografia 

entendida apenas como narcisística pode se configurar como um excesso de exposição. 

O que se percebe pela pesquisa é que o visível ‘eu-celebridade’ precisa anunciar cada 

passo como relevante para ampliar e cativar seu próprio público na busca de um aplauso 

em curtidas e comentários. Parece que para os informantes há um adensamento de 

valores próprios a serem ressaltados que os incorpora de pontos distintivos. Assemelha-

se ao que Donath (2013, p.3) cita como construção de reputação. Por exemplo, em meio 

a uma população com sobrecarga de peso155, exibir o físico (como Raphaella e Andreia) 

em boa forma remete não somente a uma conquista pessoal, mas a um referencial de 

força e determinação que indica a uma intencionalidade e projeto, que também são 

assegurados a partir do retorno em comentários que ressaltam a beleza, encorajam ou 

elevam a autoestima do usuário.  A legenda ao reforçar a boa forma, a academia etc, é 

um meio de integrar intencionalmente o usuário ao contexto fotográfico em questão.  

 Novamente em Ortner (2007b, p.66) os desejos ou intenções culturais emergem 

de diferenciações entre poder e situações sociais: 

“Mas a finalidade da distinção entre agência no sentido de poder e agência no 

sentido de (perseguir) projetos é que a primeira é o rganizada em torno do 

eixo dominação/resistência, e, assim, defin ida, em grande medida, pelos 
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 Ver o livro El declive del hombre publico. Richard Sennet, 1978.  
155

 Dados de agosto de 2013, do Min istério da Saúde revelam que 51% da população têm sobrepeso. 

Disponível: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/08/mais -da-metade-dos-brasileiros-tem-excesso-

de-peso-segundo-pesquisa.html. 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/08/mais-da-metade-dos-brasileiros-tem-excesso-de-peso-segundo-pesquisa.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/08/mais-da-metade-dos-brasileiros-tem-excesso-de-peso-segundo-pesquisa.html
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termos das partes dominantes, ao passo que a segunda é definida pela lógica 
do bom e do desejável e de como persegui-los.” 

 Foi possível acompanhar no perfil de Sávio o término de seu namoro; o estar 

solteiro e o início de um novo relacionamento, situação que gerou inúmeras postagens, 

comentários e imagens que demarcam a cultura afetiva pessoal, da mesma forma com 

outros usuários, o que nos remete a capítulos da vida de cada um, tal como se 

acompanhássemos uma novela. O Ser-Imagem, agregado de valores, marcas, 

experiências e fragmentações, torna o que é privado em algo público e o que agora é 

público, torna-se disseminado. 

 Contudo a ação de mobilização de pessoas nas redes sociais online também pode 

ser percebida em causas ativistas ou nesse caso, ciberativismo, e quando migram desse 

formato, para o movimento nas ruas, aquele não é enfraquecido e retorna aos veículos 

eletrônicos através dos vídeos e fotografias performativas alimentando novas discussões 

e novos olhares. Tem-se uma performatividade tanto on como off line. Dessa forma, 

sendo retroalimentado o ativismo na internet ganha força fenomenal ao mesmo tempo 

em que o usuário mostra-se conectado e socialmente engajado com uma causa, 

conferindo aparente compromisso social, ecológico ou de qualquer outra natureza. 

 Somos todos, quando usuários das redes sociais online, em alguma medida 

midiativistas. Se compartilharmos, se curtimos, se assinamos os abaixo-assinados 

virtuais, se acrescentamos um sobrenome indígena156, se trocamos nossa foto por uma 

infantil157, se nos posicionamos em ação por outro, ou por um conceito, somos atuantes 

nesse ciberativismo e se o fazemos é por escolha, é por uma intencionalidade na 

imagem que parece agregar valores, índices, resistências, status e/ou reafirmam nossas 

vontades e performatividades dentro do mundo. 

 Velho (1981, p. 25) indica que: “A manipulação do nome, o nome “artístico”, a 

supressão de sobrenomes, os apelidos etc., são formas de enfatizar ou marcar a 

individualidade, de sublinhar a particularidade.” A situação vai de encontro ao que 

Bourdieu (1986, p. 160) reafirma quanto ao nome próprio como identidade social 
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 Em outubro de 2012, a comunidade de Pyelito Kue/Mbarakay, um dos grupos guaranis caiovás de 

Mato Grosso do Sul, denunciou pelo twitter e Facebook, as vio lências sofridas. Pelas redes sociais on line 

as pessoas defenderam a causa indígena. Muitos adotaram virtualmente o sobrenome Guarani Kaiowa ao 

seu nome próprio, estabelecendo uma afirmação quanto a si, ao ativis mo e identificação ao outro. 
157

 O mes mo aconteceu na homenagem ao dia das crianças, em 2012, onde o usuário trocava a foto de 

perfil por uma da sua infância, e anteriormente a esta campanha, em 2011, contra a vio lência infantil, a  

troca se dava por uma imagem de desenho animado ou gibi que tivesse marcado a vida de cada um.  
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“constante e durável” atestando uma individualidade socialmente construída.  Ou seja, 

todo nome seja próprio ou escolhido, aludem a marcar uma particularidade para os 

outros. Podemos referir à mesma questão quanto à manipulação da imagem fotográfica 

autorrepresentativa. Quando acrescido do poder fotográfico e suas intencionalidades, é 

por identificação ou projeto (agência) que ‘eu’ me vejo e compartilho dessa imagem, 

desse texto, dessa informação ou mensagem. Compartilha-se com uma rede que é 

formada por pessoas que interagem com outros por inúmeros instrumentos de 

comunicação, de polifonia, portanto dentro da realidade de produção de sentido, poder e 

política. Essas possibilidades remetem a questão da inventividade do ‘eu’ no espaço 

online tornando-o diferenciado como possibilidade de destacar-se na multidão virtual. 

 Andreia fornece um relato bastante interessante sobre como aprendeu a criar um 

campo próprio a partir de suas regras, valores e projetos intervindo na composição do 

campo de sua rede social online de forma ativa e desta forma agindo intencionalmente 

no arranjo de seu próprio espaço virtual: 

“Eu nunca fui radical em relação a internet porque eu sempre vi das pessoas 

mais velhas, meu pai, minha mãe: “ah, a internet é ruim!”. Tudo é ruim e 

bom depende da forma como você vai usar. E pra mim o facebook só faz bem 

porque eu filtro. Pessoas que postam muito porcaria eu vou bloqueando. Não 

bloqueando as pessoas, mas eu chego lá e ignoro a postagem por exemplo... 

Não me incomoda a ponto de sair do facebook por exemplo. “O facebook é 

fútil!” Não é. Fútil é quem usa... Se você não tiver pessoas fúteis no seu 

perfil de amigos, você não vai ter futilidade. Então eu vou filtrando.” 

 Em 04 de dezembro de 2013, ela postou na rede social Facebook um comentário 

que além de ser uma análise sobre seu ano, reafirma suas ações nas redes sociais online 

e mais que isso, antevendo possíveis críticas ou indiretas, a interlocutora antecipa 

comentários possíveis sobre sua assídua modificação no visual, em especial em relação 

aos cabelos. A postagem é um indicativo da reflexão sobre situações vivenciadas; desta 

forma ela afirma para os outros e para si mesma sua força, ritmo e segurança no que faz: 

 “Este ano fiquei loira e fiquei ruiva...Até chegar a conclusão de que fico 

mais bonita morena mesmo! E antes que falem, já confirmo: sim, meu cabelo 

é muito forte (igualzinho a mim) e além de não cair e nem quebrar 

acompanha meu ritmo e minhas mudanças!” 

 A análise das redes sociais online como sistemas de agência; de relações entre 

micro e macro interações sociais levam a uma série de ações possíveis que envolvem 

projetos claros que, por sua vez, podem ser conferidas em ações tanto cotidianas como 
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por ações públicas monumentais que têm no real um canal direto com o virtual.  

Exemplos seguem desde postagens de foto em um flash mob158 até manifestações das 

mais diversas como a ‘Marcha das Vadias’, a ‘Marcha da Legalização da Maconha’, 

sem falar do movimento ‘Fora Micarla’159 e a nacional ‘Revolta do Busão’.  

 O que faz com que o registro dessas mobilizações ou do usuário das redes 

sociais online nessas mobilizações ou mesmo em situações do cotidiano alcance não 

somente a sua significação prática, mas uma mobilização social, emocional, 

performática ou ideológica através de um compartilhamento? 

 Segundo Bauman (2001, p. 80): 

“A autoridade da pessoa que compartilha sua história de vida pode fazer com 

que os espectadores observem o exemplo com atenção e aumenta os índices 

de audiência. Mas a falta de autoridade de quem conta sua vida, o fato de ela 

não ser uma celebridade, sua anonimidade, pode fazer com que o exemplo  

seja mais fácil de seguir e assim ter um potencial próprio. As não-

celebridades, os homens e mulheres “comuns”, “como você e eu”, que 

aparecem na telinha apenas por um momento passageiro (não mais do que o 

necessário para contar a história e receber o aplauso merecido, assim como 

alguma crítica por esconder parte picantes ou gastar tempo demais com as 

parte desinteressantes) são desvalidas e infelizes quanto os espectadores, 

sofrendo o mesmo tipo de golpes e buscando desesperadamente uma saída 

honrosa e um caminho promissor para uma vida mais feliz. E assim, o que 

elas fizeram eu também posso fazer; talvez até melhor. Posso aprender 

alguma coisa útil  tanto com suas vitórias quanto com suas derrotas .” 

 É essa busca por exemplos que o autor se refere que faz o princípio da 

identificação ou fascínio com a história do outro ao percebermos nas imagens algo que 

aconteceu durante o dia na vida de cada um, onde o íntimo torna-se algo público. As 

imagens autorrepresentativas despertam essa atenção que o autor comenta. 

Figura 59 -  Reforçando a imagem pessoal: “Eu realizando o sonho de todo homem brasileiro:duas 

garotas na cama. Morena e ruiva tá tendo muita saída”.  

                                                                 
158

 Encontros de pessoas desconhecidas mobilizadas por uma chamada via rede social para executar uma 

ação coletiva em público de forma repetina.  
159

Movimento iniciado no twitter e disseminado nas redes sociais pedindo o afastamento da prefeita 

Micarla de Souza (Partido Verde) da gestão municipal – 2008 à 2012, em Natal/RN. 



109 

 

 

 

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
160

 

Figura 60 – Exaltando a beleza: “Mais uma vez me arrisco, tesoura na mão e espelho! Corte finalizado”.  

 

Fonte: Linha de tempo do interlocutor no Facebook.
161

  

Figura 61 – Cativando o público: “Bom dia! Não consigo fazer biquinho também quanto o ......mas ficou 

engraçado rs”. Em 07 de janeiro de 2013. 

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
162

 

 

 

 Cada interlocutor demonstrou sua agência em decisões múltiplas, mobilizando 

seus recursos tecnológicos, intelectuais, afetivos, sociais para a construção e efetivação 

                                                                 
160

 Disponível em: https://www.facebook.com/rafaellmassena?fref=ts  . Acesso em: 27 de maio de 2013. 
161

 Disponível em: www.facebook.com/Igor.A lmeida03. Acesso em: 31 de agosto de 2013. 
162

 Disponivel em: https://www.facebook.com/plugado24h?fref=ts .  Acesso em :8 de março de 2013. 

https://www.facebook.com/rafaellmassena?fref=ts
http://www.facebook.com/Igor.Almeida03
https://www.facebook.com/plugado24h?fref=ts
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de suas intencionalidades na ‘exposição do eu’ na busca direta de uma transformação de 

sua própria realidade. Ao expor, por exemplo, suas situações de mudança de visual ou 

reeducação alimentar para perda de peso, a interlocutora atua em uma constante ação 

imagética requerendo de seu público uma participação ativa nos comentários, nas 

indicações, nas recomendações, enfim, em toda uma série de ações para alcançar seus 

objetivos. Essas negociações construídas demanda uma participação efetiva, cotidiana 

onde é preciso a ação contínua estabelecendo e reforçando um empoderamento próprio 

para efetivar suas intencionalidades. Os mecanismos criativos disponíveis para efetivar 

as escolhas e visualidades são vastos, já que relacionam-se com a vida on e off line 

interagindo constantemente, uma vez que isso reabastece e aprimora todo o repertório 

de situações imagéticas possíveis dentro da autorrepresentação fotográfica.  

 

4.3– Um mundo de comentários  

 

 Essa natureza imagética envolta nesse ambiente de privacidades, riscos e 

exposições que nos envolve, leva-nos a distinguir diversas formas de leituras visuais a 

partir da área que emerge e de quem somos ao lê- las.  Retomamos em Samain (1998, 

p.56), que a visualização de suportes diferentes geram ações diferentes: “Assiste-se” a 

um filme, “mergulha-se” numa fotografia”. A troca dialógica entre quem posta uma foto 

e quem a visualiza possibilita a criação de várias outras significações que envolve 

descobrir o studium, punctum, legendas163, comentários e atravessar diversas fronteiras, 

geográficas, íntimas, entre outras, onde o atual e o virtual se tangenciam carregadas das 

potências positivas e negativas que se dão justamente no atual, que permeiam aquele 

momento, mas que será amplificada no meio virtual. 

 Torres (2009, p. 113), retoma a discussão de Rüdiger (2012) sobre a imersão 

vivencial que sentimos com o uso das redes sociais online a partir do depoimento de um 

estudante em uma comunidade no Rio de Janeiro, onde foi instalada uma rede sem fio 

com acesso livre: “Na rua ninguém mais te cumprimenta. Aqui na Internet todo mundo 

se conhece”. Essas configurações trazem nossas subjetividades para lidar com as 

múltiplas e diversas questões que surgem nesses códigos de ser e estar circundado ou 

imerso no campo virtual.  

                                                                 
163

 Samain (2012, p. 37) informa que legenda, em latim, significa: “o que deve ser lido”.  
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 Essa aglutinação de pessoas no universo on line, que produzem, consomem, 

atualizam, criam e mantém relações absorve também potenciais problemas: invasões de 

privacidade; roubo de perfil; furto de identidade; uso indevido de informações; 

vazamento de informações; espionagem; acesso a conteúdos impróprios; contato com 

pessoas mal- intencionadas etc164. 

 Canevacci (1990, p.23) nos alerta do poder e diversidade da ‘comunicação visual 

reprodutível’. As imagens, dentro dessa ‘paisagem visual-cultural’, visual-scape, de 

nosso tempo, denotam a força e implicações em inúmeros aspectos na vida de cada um.  

Para o autor, um efeito claro disso está na aproximação do espaço dialógico entre a 

metrópole e a aldeia tomando como exemplificação a utilização de vídeos e fotografias 

pelos próprios índios, tanto a utilização como o domínio da linguagem dos meios 

digitais na autorrepresentação, que também aludem à tecnologia. Ou seja, hoje temos 

mais facilidade de expor nossos pensamentos, reflexões, críticas, comentários sobre os 

mais diversos assuntos, temas e questões. Mais que isso, é demandado, ou pelo menos 

oferecido, a cada usuário a possibilidade de uma linha direta de comunicação.  

 A necessidade de ‘metamorfose contínua’ é também uma forma de encontrar 

caminhos dentro das complexidades da ‘metrópole comunicacional’ composta de áreas 

‘metropolitanas e comunicacionais’ envolvidas em “cultura-consumo-comunicação”165 

cada vez mais inserida no mundo digital e que prescinde de transformações em todos os 

campos que a acompanhe. Essas novas formas de se relacionar podem ser percebidas 

pelas múltiplas formas de ser e agir no campo virtual. E aqui o fio condutor é através 

desse ato voluntário de se autorrepresentar fotograficamente, indicando alguma 

transformação no ato de lidar com a imagem de si mesmo e com as metamorfoses 

contínuas em todos os campos.  

 No Facebook, recebi uma postagem sobre uma publicação do jornal O estadão, 

do fotógrafo J. Duran, intitulada Selfie, na qual relata a ‘foto bracinho’ do piloto Afonso 

Alonso no Pódio do Grande Prêmio de Monza.  

Figura 62 - Matéria do jornal O Estadão compartilhada no Facebook sobre a popularização do termo e da 

prática selfie.  

                                                                 
164

Referências da Cart ilha de Segurança para Internet, fascículo Redes sociais. Disponível em: 

http://cartilha.cert.br/fasciculos/redes-sociais/fasciculo-redes-sociais.pdf. Acesso em: 04 de abril de 2013. 
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 Ver Metrópole Comunicacional. Canevacci (2004, p.113).  

http://cartilha.cert.br/fasciculos/redes-sociais/fasciculo-redes-sociais.pdf
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Fonte: Print Screen elaborado pelo autor do Site do jornal O Estadão.
166

   

Figura 63 - Foto de Stefano Relladini para Reuters, registrando a foto bracinho (selfie) de Fernando 

Alonso no Grande Prêmio de Monza, na Itália, em 2013.  

 

Fonte: Estadão.
167

  

 

 O interessante na matéria do Estadão compartilhada no Facebook foi analisar a 

quantidade e teor dos comentários realizados no site do jornal. No dia do meu acesso 
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 Em: http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,selfie,1099841,0.htm. Acesso em : 25/11/2013. 
167

 Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/link/selfie-e-eleita-a-palavra-do-ano/. Acesso: 27/11/2013. 

http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,selfie,1099841,0.htm
http://blogs.estadao.com.br/link/selfie-e-eleita-a-palavra-do-ano/
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1.902 pessoas haviam curtido a publicação e havia 731 compartilhamentos. Embora 

houvesse muitas críticas, e estas também parecem fazer parte também do universo de 

satirizações cômicas (ver anexo 1), os comentários na postagem oscilavam entre 

confrontos positivos e negativos com a prática selfie, como: 

 “Azar de Narciso que não tinha smartphone nem espelho” 

“A pior de todas é o traste tirar fotos no banheiro...phoda” 

“Eu sou um desses, da vanguarda” 

“Acho que todos temos liberdade o suficiente para fazermos o que quisermos 

de nossas vidas. Quem paga minhas contas sou eu, se tenho celular com 

câmera o problema é meu, e tiro foto, envio para meus amigos, e faço o que 

quiser. Se falarem, problema de vocês. Faço o que me der vontade, a vida é 

minha e de mais ninguém. Já basta de tantos falatórios, do que é certo ou 

errado, se expõe ou não, se fulano ou cicrano vai falar ou deixar de falar, 

acho que todos tem que viver suas vidas e não dar palpites na vida do outro. 

É a melhor coisa que devem fazer. E se tivessem o que fazer para ocupar o 

tempo, não estariam postando tantas idiotices e se metendo nas pessoas que 

tem seus gostos, suas distrações, etc...”  

“A que ponto chega a imbecilidade humana!!!” 

“Eu acho que o que incomodou o Duran foi ver o Alonso tirar uma foto com 

o próprio celular substituindo os fotógrafos profissionais como ele.” 
“Tenho horror.” 

 
 É possível perceber através dos comentários todas as questões relativas a 

consumo, posse e domínio da tecnologia, a agência, performance, a valores, aos novos 

meios de acesso a informação, a disseminação da imagem, ao viral etc e 

fundamentalmente a lógica do ‘eu existo’. Outra questão interessante foi a ênfase tanto 

no ataque como na defesa da prática selfie.  São esses aspectos ressaltados nos 

comentários que nos levam a pensar, em poder e resistência (ORTNER, 2007c). Esses 

aspectos expõem a inexistência de uma totalidade no “pacto autobiográfico” 

(LEJEUNE, 2008) uma vez que nem sempre há a leitura do texto de acordo com o que o 

autor propôs, fato que pressupõe liberdade, ação e amplia a própria resistência. 

  Cada usuário, ao postar nas redes sociais online uma fotografia, expõe e se 

expõem também aos valores interpretativos dados pelo outro no comentário, na defesa, 

no endosso, na discordância, na edição, na exclusão ou mesmo, no ato de ser ignorado. 

Faz parte das regras do jogo da sociabilidade.  

 Durante toda a pesquisa de campo percebi que várias postagens de fotografias 

autorrepresentativas de meus interlocutores ansiavam à espera de uma repercussão, ou 

seja, de comentários que validassem (à princípio) a própria imagem postada e que foi 

endossado pelas conversas com eles da necessidade, ou da apreciação, dos comentários. 
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 Ao perguntar ao interlocutor que trabalha como modelo se sentia-se incomodado 

com a ausência de comentários em uma foto sua postada, ele foi enfático: “Me importo, 

na minha opinião é tipo uma foto que o público não aprovou e isso me incomoda sim.” 

Novamente, Igor, explica a importância dessa interação ao invés de uma simples 

curtida: “...prefiro comentários que são neles que eu vejo o que cada um achou 

realmente da foto!” Aryanne percebe uma frustração na ausência de comentários: “acho 

q dá uma frustração sim! Rssss...vejo q tem pessoas q postam e ninguém curte. Aff..Pq p 

mim curtir significa gostar!”  Já Giulia explica: “...é bom quando a fotografia incita 

comentários e/ou discussões, gosto de saber a opinião das pessoas. Também fico muito 

feliz quando elogiam a qualidade da fotografia, pois prezo muito por isso.” Essa 

prerrogativa foi ratificada por praticamente todos os interlocutores reforçando o que 

Máximo (2006, p.16) identificava no estudo dos blogs, a relação de dinâmicas 

expressivas entre os usuários, como atores sociais, e suas audiências – plateias, ou seja, 

a autora considera os blogueiros e suas plateias como participantes tanto de uma prática 

onde a vida cotidiana é construída quanto a se transformar numa experiência a ser 

vivida, ambas nessa fronteira do on e off line, compondo a “cena social 

contemporânea”.  

 

4.4- intimidade é uma coisa, exposição é outra.  

 

 Os experimentos de encontrar interlocutores afeitos às fotos autorrepresentativas 

e o desenvolvimento de conversas sobre fotografia e exposição foram interessantes para 

desmistificar para mim mesmo a relação entre intimidade, público e privado. Como na 

rede social online, todos têm acesso ao que é publicado, salvo às medidas restritivas, 

que ainda assim não são garantias concretas de um domínio pleno sobre a própria 

imagem. O fato pode ser percebido no depoimento de Andreia, em 20 de maio de 2013: 

 “Eu já tinha visto de tudo aqui no Facebook, mas um cara vir aqui no meu 

perfil (que por sinal, é todo fechado), pegar a única foto que ele consegue 

visualizar, que é a minha foto de perfil e compartilhar na linha de tempo 

dele...É um pouco demais para mim. Aff! Tem muita gente sem noção. Espero 

que a foto seja retirada do perfil dele, já fiz a solicitação a ele e ao 

Facebook. Era só o que me faltava mesmo!Eu tenho o maior cuidado em não 

me expor, aí vem um estranho e quer tirar onda?” 

Figura 64 - Andreia com uma postagem sobre uma invasão de privacidade.  
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Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook
168

.  

  

 A interlocutora expõe um conflito ao acesso e domínio direto sobre sua imagem. 

Os comentários (12 ao todo, naquele momento) foram solidários. No primeiro o usuário 

informa como restringir as fotos do perfil “kkkkkkkkk chega a ser engraçado..mas dá 

pra vc fechar as portas do perfil Tb, tem q fazer em cada uma, deixar somente vc ou 

somente amigos, daí as únicas publicas são as da capa que não tem como mudar.”  O 

comentário seguinte reforça o primeiro e Andreia indica que vai bloquear as fotos do 

perfil mostrando-se preocupada com a situação: “só espero que ele retire a foto.” 

 Dessa maneira, cada foto postada acaba, de certa forma, alargando o conceito de 

público/privado para público/íntimo onde cada um tem alguma consciência da própria 

exposição a terceiros e isso é configurado como uma das premissas de postar fotos 

pessoais em uma rede social online. Entretanto foi perceptível que cada usuário procura 

delimitar, de alguma forma, seus campos de ação quanto à exposição de si. Para Igor, 

uma vez que atua como modelo, quanto mais publicidade, melhor e apesar de alegar não 

aceitar desconhecidos, o faz desde que tenha amigos em comum, mas vê co m precisão 

os limites de ação do outro, não hesitando em excluir um ‘amigo’ caso seja necessário: 

 “Quanto a isso, não me importo em quem visita ate desbloqueei alguns 

álbuns justamente pra quem visita ver; é mais publicidade pra mim, e a 

amigos no face é bem restrito em relação, não aceito desconhecidos, antes 

vejo os amigos em comum, dependendo de quem tiver eu aceito.  Quanto a 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/andreia.o liveira.92560?fref=ts . Acesso em: 20/05/2013. 

https://www.facebook.com/andreia.oliveira.92560?fref=ts
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excluir sou mais critico ainda, um comentário, uma curta conversa que 

abuse da intimidade, é excluído na hora, não gosto de quem confunde 

educação com liberdade!” 

 

 Fiquei curioso quanto a esses limites da intimidade, uma vez que o próprio 

interlocutor já publicou diversas fotos sem camisa, sensuais e até fotos de roupas 

íntimas. Embora tenha consciência da exposição e certo frenesi que causa em sua rede 

de amigos ao publicar fotos mais íntimas de seu corpo, o modelo diferencia essa 

exposição – que considera como fruto de seu trabalho, ou seja, fotos profissionais de 

modelo – de uma exposição de sua vida íntima. Em nossa conversa ele se mostrou 

aborrecido pelo fato de algumas pessoas acharem que tem liberdade para julgá-lo: 

 

“A relação de abuso de intimidade é principalmente ligado para as 

propostas sexuais, família também, mais esse é o ponto principal, não aceito 

ser tipo nem confundido como um garoto pago, e muito menos 

acompanhante, uma pessoa que faz tudo por dinheiro, ninguém tem essa 

intimidade da minha parte, e isso é o tipo da coisa que não aceito mesmo, 

sou bem aberto não uso mensagens privadas pois não tenho o que esconder 

de ninguém!” 

 

 Tainá acredita que a intimidade é algo existente no próprio cotidiano, mas reflete 

que o excesso de exposição cotidiana e faz com que a intimidade seja aos poucos 

revelada e novamente demarca uma intencionalidade no fato de postar um comentá rio 

ou uma foto sobre algo mais íntimo instiga a curiosidade alheia: 

 

“Expor intimidade pra mim é postar TUDO oq acontece com vc, fui ali, 

aconteceu isso, aconteceu, aquilo, to feliz, to triste, to c diarréia, to de tpm, 

acho q isso são coisas que pessoas que convivem com vc e realmente tem 

intimidade acabam sabendo... mas hj em dida é a coisa mais comum no face 

as pessoas querer expor suas intimidades para chamar a atenção, para as 

pessoas perguntarem oq aconteceu. Eu mesma já  fiz isso... CONFESSO! 

hahahahahah E tem muita repercussão!”  

 
 Outros interlocutores foram, em nossas conversas, definindo essa relação entre 

intimidade e exposição. Andreia, por exemplo, acredita que o fato de uma foto estar em 

um ambiente íntimo não denota a exposição de intimidade uma vez que esse ambiente é 

apenas um recorte de um espaço físico ao qual o outro não tem acesso real.  

“Eu não acho que ao tirar uma foto no espelho do banheiro ou do quarto 

exponha minha intimidade, porque o foco da foto está em mim e não no 

ambiente. Ninguém sabe necessariamente que ali é minha casa, porque não 

exponho isso na publicação das fotos e poucas pessoas tem acesso à minha 

casa, só os amigos mais íntimos mesmo, então ninguém vai identificar se ali 



117 

 

 

 

é minha casa, a não ser que eu diga... enfim. Não acho que isso expõe a 

minha intimidade.” 

 

 Durante a conversa, Andreia ainda acrescenta: “Normalmente as fotos que posto 

tem a ver com momentos de minha vida, mas dificilmente vão expor algo realmente 

íntimo... Pelo menos não pra mim.” Para Andreia a intimidade é algo guardado com ela, 

uma consideração pessoal que não é revelada: “Muita gente julga q me exponho por 

causa das fotos e se engana redondamente. As fotos não me expõem. Quem me vê na 

rua sabe quem eu sou? Não. Quem vê só as fotos também não. Ta guardado em mim!” 

A mesma linha de pensamento é compartilhado por Raphaella: 

 “Não creio que o facebook possa ser uma porta larga pra minha intimidade. 

Eu posso ter postado "Saindo pro cinema" .. mas o intimo dessa frase é "com 

quem", "com qual intenção".. e isso só quem sabe é quem me conhece de 

verdade, quem eu ligo e conto ou conversa cmg diariamente pessoalmente. 

Há uma série de coisas ocultas em uma simples postagem e se você tem 

dúvidas sobre o que é ou quem é .. você certamente ñ tem intimidade cmg.” 
 

 Os interlocutores possuem clareza ao dissociarem, para si, o campo do íntimo, 

do privado e do público, mas parecem não perceber que ao outro, no processo de 

recepção, cabe a missão de evocar a criação, a composição, o preenchimento, a 

percepção de ‘coisas dadas ou ocultas’ referentes a cada um. É justamente nessa criação 

de leituras múltiplas pelo outro que se vai além dessa autoimagem lançada. As 

audiências constroem o que escapa aos autores das fotos autorrepresentativas. 

 Ao conversar com Sávio Benevides sobre a questão da intimidade este também 

se mostrou bem resolvido com as próprias exposições no seu perfil. Sempre postando 

fotos de si com desenvoltura diante do dispositivo fotográfico nos mais diversos 

momentos do dia – em particular com uma série de fotos quando sai para o trabalho. O 

interlocutor aponta que a intimidade maior estaria relacionada com a própria nudez: 

“Bom, pelo menos pra mim não há preocupação em expor o ambiente, acho que na 

verdade com esse boom das redes sociais todos nós estamos expostos, mesmo que 

indiretamente. Intimidade pra mim é nudez explícita, o resto é um livro aberto ”. Tal 

fato também foi confirmado em uma conversa anterior na qual ele falo u que jamais 

postaria uma foto despido. Aryanne sintetiza a questão da exposição do corpo: 

“exposição de intimidade pra mim de verdade seria mostrar o corpo....tipo um biquine 

mais decotado..uma posição que expõe mais as partes q costumamos esconder...” e 

relata que mesmo em fotos no ambiente familiar onde é possível idealizar como uma 
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pessoa vive “...seus gostos..sua organização”, a exposição do corpo teria mais 

importância nesse sentido. 

Figura 65 - “Pro d ia nascer feliz!”. Em 31 de janeiro de 2013.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
169

 

  

 Na foto, Raphaella coloca um leão de pelúcia em uma posição central que gerou 

comentários aludindo ao imaginário corporal/sexual. No primeiro comentário uma 

amiga escreve: “Já está um rapazinho, os filhos crescem rápido né?!” e Raphaella 

responde de forma bem humorada: “mtttto rápido, é um leãaozão já.” 

 No início da pesquisa me deparei com um conflito: a dificuldade em separar o 

que é privado do que é íntimo nas redes sociais online. As conversas levaram a 

esclarecimentos de que a exposição de fotos de si, mesmo que em um ambiente interno, 

não configura como intimidade de modo evidente. Muitas vezes algo é privado no 

sentido de pertencer momentaneamente à pessoa, às ações do dia a dia e não 

necessariamente carregue um teor de intimidade. Para os interlocutores, a intimidade 

configura algo muito particular. Sibilia (2013, p. 67) esmiúça as transformações do 

ambiente privado, reservado ao poucos, para uma situação ampliada, até mesmo sob o 

ponto de vista arquitetônico, e de como esses ambientes eram estritos para a intimidade 

e para as escrituras de cartas e diários tradicionais que configuravam o gênero 

autobiográfico, os escritos íntimos.  Para a autora (id; p.71) : “la esfera de la privacidad 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/raphaellaggomes?fref=ts . Acesso em: 26/10/2013. 

https://www.facebook.com/raphaellaggomes?fref=ts
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sólo ganó consistência en la Europa de los siglos XVIII y XIX, como una repercusión 

del desarrollo de las sociedades industriales modernas y su modo de vida urbano.” 

  Ramilla comentou que o ato de editar, de recortar de escolher o que se quer 

postar, talvez seja uma ação desmedida gerando um dilúvio de informações pessoais 

que pode possibilitar ao outro uma ideia de construção enganada da intimidade alheia.  

Figura 66 - Sávio : “Bom d ia! Aquela preguiça dominical que não te deixa levantar da cama...”  

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
170

 

 

 No próximo capítulo a abordagem foca a relação entre o consumo material e 

simbólico a partir das interlocuções sobre as fotos autorrepresentativas, 

compartilhamentos e legendas.  
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5. O CONSUMO E A FOTOGRAFIA AUTORREPRESENTATIVA 

 “A razão final para a necessidade de fotografar, tudo repousa na própria lógica do 
consumo em si. Consumir significa queimar, esgotar – e, portanto, ter de se 

reabastecer.” 

Susan Sontag 

 

 A partir dos dados coletados e com base na pesquisa e análise imagética com as 

fotografias dos interlocutores pude conferir o encontro das possibilidades subjetivas do 

visual com o consumo. Vale lembrar que o próprio consumo estabeleceu uma dilatação 

diferenciada do consumismo. O olhar consumista cria movimento e estabelece, segundo 

Canevacci (2001, p.236), um metafetichismo nas relações de poder de uma 

metamorfose no cotidiano, na vida etc. Fetichismo é para o autor a ressignificação do 

que é falso e verdadeiro porque é na visualidade que a capacidade comunicacional 

verdadeira opera. Não importa mais o que é falso e verdadeiro e isso tem levado as 

grandes marcas a entrarem em “crise existencial”. Para o autor (id, 2009, P.13) “ Os 

fetichismos visuais transbordam”.  É um desvendamento de sentidos e transformações 

permeado por um sujeito multividuo que passa a desenvolver uma nova sensibilidade do 

olhar e do olhar-se. Se tomarmos a própria postagem fotográfica autorrepresentativa 

como um índice de apreciação pessoal, temos o usuário na base valorativa sobre a ideia 

de construção do que se faz, de onde está e de como está, que não precisa ser coerente 

com a pessoa off line que performa nas redes on line. Nesse sentido, pode-se entender 

que as fotografias autorrepresentativas publicadas nas redes online tornam-se complexas 

e reduzo a angústia inicial de pensar questões de consumo, tecnologia, afetividade, 

separadamente, uma vez que elas estão intricadas, transversas.  

 Pensando no consumo, isso também nos leva a retomar a situação de agência 

porque onde há consumo, há prazer e onde há prazer há agência. (APPADURAI, 2001, 

p. 7).  Campbell (2001, p. 301) demonstra que o prazer na autocontemplação é uma 

construção complexa entre as imagens idealizadas, o cotidiano e a necessidade 

constante de uma conduta de confirmação do caráter para se convencerem do próprio 

idealismo e (id; p. 303) da manipulação do desejo e prazer das emoções. Podemos 



121 

 

 

 

entender essa construção como parte da performatividade que Canevacci (2009, p. 10) 

de forma muito clara elucida: “É um público muito mais pluralizado, ou melhor, 

públicos. Esses públicos gostam de performar o consumo”. 

 Desta forma, também podemos pensar na fotografia autorrepresentativa 

fetichista que vai além da experiência fotográfica de si, passa a englobar a experiência 

da própria visualidade onde tudo pode ser fotografado e disponibilizado nas redes 

sociais online. Em 03 de junho de 2013, deparo-me com uma postagem fotográfica de 

Sávio na qual anuncia sua presença na apresentação do Ballet Nacional da Rússia - 

Camarote da Globo, no Chevrollet Hall. A leitura direta da exclusividade do camarote 

com a própria imagem ressaltada por um comentário de um amigo: “Isso, fica postando 

essas coisas mesmo, esfregando na cara de nós, pobres e desafortunados.” 

 É preciso, nessa construção imagética de si, dar ao outro a possibilidade de saber 

como se quer ser percebido, dos interesses, dos gostos, desejos e objetos, por meio de 

uma autorrepresentação e relações de projeto e poder onde há uma narrativa constante 

sobre ‘quem eu sou’, ‘o que penso’, ‘o que faço’ e ‘o que quero’ e deleita-se com a ação 

do outro endossando, ou não, essa construção. 

  Ramilla situa-se bastante consciente da relação performática da 

imagem/consumo. Em uma de nossas primeiras conversas171, surgida a partir de uma 

postagem, datada de 03 de setembro de 2012, já foi possível perceber a força da relação 

consumo, afetividade, agência e tecnologia. 

Figura 67 - “A primeira das milhões de fotos de cachorro que ainda estão por vir.”  

 

Fonte: Álbum de fotografias da interlocutora no Facebook.
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 Ramilla coloca a legenda: “A primeira das milhões de fotos de cachorro que 

ainda estão por vir.”.Em seguida, um amigo da rede social dela comenta: “Pq essa 

novidade?”. Ramilla responde:“por causa do instagraaaaam. Só vou postar fotos de 

cachorro, de comida e dos meus pés. Estou inserida na sociedade agora.”  

 Chamou atenção a fala sobre uma inclusão social simbólica, porém explicitada, 

que também  é descrita por Silva,S. (2010, p. 294) quanto a ter um celular em um tempo 

de conectividade e interatividade. Mais que isso é a possibilidade de apresentar-se 

inserida dentro de um sistema social/digital.  

 Estabeleço um diálogo com Ramilla ainda acerca dessa postagem: 
 

P - Vi que tem fotos tuas nessa linha do autorretrato, até uma história de que 

com o instagram vc ia fotografar pés, cachorros e comida? 

R - Sim, eu gosto muito de autorretratos como uma linha da fotografia 

mesmo. Daí já faço um pouco no instagram. 

P - E como foi essa história de cachorros, comida e pés? 

R - Foi uma tiração de onda porque tem muita foto sobre isso, aí quando eu 

fiz a conta no instagram fiquei dizendo que só ia fotografar essas coisas. O 

pior é que posto mesmo foto de pé, cachorro e comida hehe. 

P - E por que o pé? 

R - Por que eu tiro foto de pé? Pra mostrar meus sapatos ahuahauhauha 

P - Qual é a tua relação com os sapatos? 

R - Eu gosto de roupa, sapato, acessórios, essas coisas. Gosto bastante, daí 

uso o instagram pra mostrar isso, né! Roupa nova, algum objeto de 

decoração que eu compro, é um lance meio exibicionista mesmo. 
 

 Quando conversamos com base nessa apreciação por tirar fotos de produtos que 

consome, Ramilla explicou que gosta de coisas criativas e quando tem algo interessante 

costuma fotografar sem hesitação, contudo não percebe um pensamento acerca disso. 

Situa-se mais como uma vontade de mostrar “essas coisinhas”. E ainda comenta a 

elaboração contínua da fotografia quando percebe que poderia ficar melhor. “Costumo 

refazer muitas vezes, aliás.” Então esse ato de refazer e de mostrar as coisas criativas 

revela, na verdade, um pensamento, uma reflexão, uma intencionalidade, um projeto.  

 Na rede social online, parece que a mercadoria clássica perde-se em sua 

materialidade e ressurge, ao mesmo tempo, envolta em uma comunicação visual 

construída, dentro de uma metrópole comunicacional, com um poder fetichista como 

indica Canevacci (2001). Nesse processo, argumenta-se que a biografia etnográfica não 

é só um método de pesquisa para a antropologia aplicada ao agente, mas é possível a um 

objeto. Como expressa Appadurai (2008, p. 15): “...as mercadorias, como as pessoas, 

têm uma vida social”. É essa comunicação visual uma linguagem desse objeto 
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entendido como um ‘sujeito biográfico’ que nasceu em uma data e local; que tem 

materialidade, textura e design próprios, ‘corpo’, e mantém relações com os outros.  

 Em uma de suas postagens Ramilla comenta sobre um tênis All Star vermelho 

que o namorado trouxe do exterior, mas que não coube nele. Ramilla apropriou-se do 

tênis apaixonadamente e não hesitou em fotografá- lo em seus pés. Encontrei com 

Ramilla, por acaso, em uma exposição fotográfica na cidade. Ramilla usava os tênis 

vermelhos que eu havia visto no Facebook. Olhei para os tênis e fiz um comentário: 

“Eis os famosos tênis vermelhos!”.  Os tênis passaram a ter uma identidade própria 

através da fotografia carregada de sua história e biografia. Ela riu e reafirmou o que 

tinha sido exposto na postagem: “Não se vive a vida sem um tênis vermelho. Esse aí 

Yuri trouxe dos EUA (ficou pequeno pra ele e eu faturei, rá). É muito mais resistentes 

que os feitos aqui. Vai durar séculos, amém.” 

Figura 68 - Imagem de Ramilla expondo seu tênis de desejo. Em 03 de maio de 2013.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
173

   

 É nessa edificação visual de autoexpressão e eventos dos mais variados que se 

recompõe em simbolismos do consumo.  Canevacci (1990, p.132) nos lembra que: “ A 

cultura do consumo é uma cultura da comunicação visual”. Por outro lado, se estas 

mercadorias têm corpo e alma e as entendemos como mercadorias- fetiche174, podemos 

começar a pensar nessa significação do ato fotográfico, como autoexpressão, via redes 

sociais online como uma fotografia- fetiche? A transformação pelas quais passaram as 
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  Disponível em: https://www.facebook.com/ramilla.souza?fref=ts . Acesso em: 04 de junho de 2013. 
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 Encontramos também a denominação “fetichis mo da mercadoria”  na obra elaborada por Karl Marx 

(1818-1883), intitulada O Capital (1867).  
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mercadorias passa esse ato fotográfico uma vez que a fotografia é uma mercadoria com 

todos seus valores. Barbosa, (2006, p. 23) comenta que: 

“Atualmente, o uso, a fruição, a ressignificação de bens e serviços, que 

sempre corresponderam a experiências culturais percebidas como 

ontologicamente distintas, foram agrupados sob o ró tulo de “consumo” e 

interpretados por este ângulo. Assim, ao “customizarmos” uma roupa, ao 

adotarmos determinados tipos de dieta alimentar, ao ouvirmos determinado 

tipo de música, podemos estar “consumindo”, no sentido de uma experiência, 

quanto “construindo”, por meio de produtos, uma determinada identidade, ou 

ainda nos “autodescobrindo” ou “resistindo” ao avanço do consumismo em 

nossas vidas, como sugerem os teóricos dos estudos culturais”. 

 A mesma perspectiva é lembrada por Sontag (2004, p. 172): 
 

“A fotografia é, de várias maneiras, uma aquisição. Em sua forma mais 

simples, temos numa foto uma posse vicária de uma pessoa ou de uma coisa 

querida, uma posse que dá às fotos um pouco do caráter próprio dos objetos 

únicos. Por meio das fotos temos também uma relação de consumidores com 

os eventos, tanto com os eventos que fazem parte de nossa experiência como  

com aqueles que dela não fazem parte – uma distinção de tipos de 
experiência que tal consumo de efeito v iciante vem turvar.”  

 Os autores esclarecem uma nova relação com a imagem e o consumo dessa 

informação de formas múltiplas que relacionam-se com várias experiências pessoais. 

Não consegui deixar de pensar em Mauss (1974 a, p.42) “Que força há na coisa dada 

que faz com que o destinatário a retribua?”.  

 A reciprocidade, configurada nas redes sociais, pode se dar de diversas formas: 

como compartilhamento, curtidas, comentários, exclusões, endossos, discussões, 

discordâncias, etc. Essa coisa dada, no nosso objeto de estudo, refere-se a esse ato 

contínuo e cheio de subjetividades de se fotografar e disponibilizar a imagem nas redes 

sociais online, destinada a uma sociabilidade.  Hoje pode ser que o prestígio citado por 

Mauss no ato de exibir, antigamente, os cartões de natal também possa estar associado, 

no tempo de hoje, a quantidade de mensagens, ‘amigos’ virtuais e seguidores 

acumulados nas redes de relacionamento, ou da quantidade de comentários ou 

compartilhamentos (e até mesmo o oposto: a ausência destes) referenciados a uma 

postagem individual, ou seja, o prestígio em redes sociais online parece estar 

relacionado ao local de ‘acesso público’ que se tem da vida de cada um, desde que as 

performances cotidianas estejam devidamente construídas, registradas, anunciadas e 

compartilhadas. Nesse sentido, é importante elaborar a imagem de si e parece ser 

fundamental para alicerçar esse processo de representação do eu na vida cotidiana na 
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qual Goffman (2004, p. 19) trata de como a necessidade de expressão emitida se torna 

um jogo de informações, de papéis, ciente de que “Na vida cotidiana, por certo, há uma 

clara compreensão de que as primeiras impressões são importantes.”  O que as redes 

sociais online parecem possibilitar é a obtenção de uma ‘primeira impressão’ repetidas 

vezes. Assim, o usuário, ‘multivíduo’, se apresenta sistematicamente a cada nova 

imagem de si para ele próprio ou a outros.  

 Através do acesso à fotografia também se constrói informações e pratica-se, daí, 

uma crescente possibilidade de comunicação referenciada na imagem e com isso, 

consumo de tecnologia. Ramilla relata: 

 “Costuma-se ouvir por aí que as redes sociais diminuíram a convivência das 

pessoas. Eu acho o contrário. As redes me ajudam a me aproximar. É 

impossível ver sempre meus amigos. Mas, é possível falar com eles 

(gratuitamente) todos os dias. A gente não tinha essa chance antes, mesmo 

com o telefone. A tecnologia nos deu diversas chance de se comunicar. Por 

exemplo, o Cristian já está morando em SP. E a gente se fala por Facebook, 

telefone, Whatsapp, Skype e SMS. São trocentos meios e a maior parte só 

precisa que você esteja conectado à internet. Já pensou se a gente só tivesse 

o telefone e só pudesse se falar nos domingos, que é mais barato? É claro 

que isso muda muito o nosso sistema também. O fato de ser tudo muito fácil, 

muda o nosso tempo interior. Eu ainda escrevi cartas... Era outra coisa.” 

Figura 69 - Ramilla mostrando a nova tatuagem para seus amigos. 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook. 
175

 

 Giulia, insere um depoimento importante porque evidencia a relação da 

fotografia, tecnologia, consumo, afeto, agência que se firma com os demais usuários e 

audiências e é base de nossos estudos: 

“Quando me fotografo, pode ser para mostrar com quem estou e/ou estou 

fazendo, para mostrar um óculos de grau novo, ou para mostrar que estive 

em um determinado lugar. pode ser também um novo corte de cabelo, etc. 
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Raras vezes utilizo/posto uma fotografia na qual não fiquei bem, a menos que 
seja uma foto engraçada...” 

Figura 70 - “óculos novooos!!! =D”. Em 30 de outubro de 2012.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
176

 

 Dessa forma há também uma intenção de reconfiguração da experiência 

cotidiana do consumo e a percebemos na variedade de suas teias e, uma delas em função 

da necessidade de lidar com a “descartabilidade, a novidade e as perspectivas de 

obsolescência instantânea177”. 

 Entretanto, da mesma forma que a rede social possibilita a ampliação de 

linguagens, comecei a pensar no ato de abstenção de postagens escritas... Lembrei-me 

de Miller (2002, p.117), que comenta a relação existente entre o ato do consumo com o 

da economia. Para o autor na atividade do dispêndio encontra-se também a atividade da 

parcimônia. Da mesma forma pudemos evidenciar que os interlocutores delimitam seus 

campos de ação, como por exemplo no caso da nudez178. Assim, não me omiti em 

relação aos interlocutores quanto a uma conversa específica sobre essa relação. Andreia 

Oliveira foi taxativa quanto ao não compartilhar.  

 

R – Busco não me expor demais. Fotos de biquíni, por exemplo. Eu vejo 

muita gente que faz isso, não condeno, mas eu acho desnecessário. A não ser 

que eu esteja realmente na praia, num grupo, mas eu postar foto minha de 

biquíni eu acho desnecessário. Eu não acho legal nem para quem tem o 

corpo perfeito, por exemplo. Eu também não acho legal algumas fotos que as 

pessoas postam de pessoas doentes ou de animais doentes. Eu acho que você 

chocar não é uma forma legal  de você convencer ninguém de nada. Eu sou 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/giulia.macedo.a?fref=ts . Acesso em: 26 /11/2013. 
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 David Harvey, 2008. 
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 No subcapítulo 4.4, na p.112. 
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totalmente a favor de campanha a favor dos animais, mas eu não 

compartilho foto de animal maltratado. Não acho que isso é legal. Eu não sei 

se é porque eu sou uma pessoa que realmente tem o lado estético muito forte. 

Não vou dizer que eu ignoro o que não é bonito, mas eu o seguinte se você tá 

procurando...eu pelo menos uso meu Facebook para isso, para coisas boas, 

para me sentir bem. Não vou para ali para fazer dalí uma coisa de protesto, 

de ser feio...de chocar pelo feio... 

 

 Para Igor: 

R - Alguma imagem que possa ofender a qualquer outra pessoa; em relação 

a foto que não postaria, é meio complicado dizer uma que não postaria, pois 

como vivo ao redor disso, nem uma pode me incomodar. 

 Essas respostas reforçam que o ato de postar é também realizado a partir de 

escolhas que envolvem a própria rede, então temos também uma postagem em função 

de uma cultura. Para os informantes parece ser compreensível a evidência de uma 

consciência na postagem da imagem e na repercussão em seu meio de socialização da 

imagem virtual levando em consideração o que a imagem provoca no outro.  

 Douglas (2006, p. 103) informa que “O consumo é a própria arena em que a 

cultura é objeto de lutas que lhe conferem forma.” Essa arena envolve juízos morais que 

implicam escolhas de consumo em uma constância de uma cultura dinâmica, evolutiva. 

Este fato pode ser adensado com a perspectiva que a imagem postada requer do usuário 

que a recebe um posicionamento. Daí essa percepção de consciência dos interlocutores 

no postar e no não postar uma imagem. Giulia é clara neste aspecto: 
 

R - Jamais postaria fotos nuas (até porque não tenho) kkkkkkkkkkkkk;  fotos 

agressivas; fotos que comprometam amigos ou parentes meus, violência, 

fotos muito pessoais, como por exemplo um beijo meu com meu namorado, 

fotos de amigos gays (que não são ainda declarados) em uma boate gay, etc. 

 Em se tratando da exposição do corpo, a questão também foi evidenciada por 

Igor Almeida. Ao postar repetidamente uma foto sua de um ensaio fotográfico com teor 

sensual, a repercussão estava garantida através do rebuliço de comentários, já esperados. 

Neste caso, a foto não é uma autorrepresentação de Igor, mas um retrato realizado pelo 

fotógrafo Marcus Nobre, que não autorizou a publicação da imagem nesta dissertação. 

Ao perguntar ao fotógrafo o motivo de não autorizar não obtive respostas. Embora não 

trate de uma foto autorrepresentativa, acredito que a legenda da postagem da foto é 

importante porque expressa tanto o seu próprio agir com a ‘polêmica’ causada como 

também pela reincidência no ato, uma vez que o próprio modelo sabe que a foto  ao ser 
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compartilhada pode trazer uma repercussão positiva e ‘alavancar’ os comentários em 

sua rede, ou seja reforça sua audiência na rede social online. Ele comenta na postagem: 

 “Sensualizando muito hoje. E essa foto tem uma história meio doida, 

quando postei junto com o resto da campanha, essa foi super polêmica, aí 

apaguei, postei de novo, polemizou de novo, apaguei, postei pela terceira vez 

e polemizou mais que todas as outras vezes postada, apaguei! E agora to 

postando de novo. O pior é que não entendo o porque de todo o espanto! ;p” 

 Singular também parece ser o fato de que a fotografia na rede social ao ser 

compartilhada põe qualquer usuário em contato com ela como um voyer que vê o outro 

sem ser visto, a não ser quando denuncia sua presença em uma curtida ou comentário. 

Isso explica um pouco de uma parte do fascínio escondido no ato de acessar o perfil de 

outros, dentro da sua própria página. Assim, uma postagem específica de si em uma 

situação que foge do cotidiano gera uma intencionalidade que aceita diversos 

posicionamentos: ser comentada, criticada, compartilhada, tornar-se viral ou 

simplesmente ignorada, denunciada ou excluída.  

 Em se tratando de fotografias autorrepresentativas  várias temáticas e 

intencionalidades são possíveis (beleza, sensualidade, popularidade, consumo etc). Não 

há um padrão específico. Tudo pode vir a ser consumo fotográfico. “...as decisões de 

consumo se tornam a fonte vital da cultura do momento” (id, p.102). A execução de um 

prato culinário; a ida a piscina, o encontro banal com um antigo amigo, as flores 

recebidas. O privado e o íntimo pode vir a ser público, ou seja, se o princípio da troca 

ancestral de circulação de bens era o de que não se deve guardá- los por muito tempo 

nem ser lento em se desfazer deles (Mauss, 1974). Uma possibilidade deste mesmo 

sentido continua a ser verificado nas trocas de informação via redes sociais online. Estar 

em viagem ou realizar um procedimento cirúrgico, comprar algum adereço; viver 

alguma experiência pode ser considerada especial, enfim, qualquer coisa é elemento 

para agregar à imagem, e esta parece precisar de compartilhamento o quanto antes a fim 

de que não se torne uma informação desgastada, ultrapassada. Da mesma forma, a 

circulação de bens (no nosso caso a imagem fotográfica) como código virtual indica que 

não se deve guardá- la por muito tempo; é necessário postar sobre si, indicar ao outro sua 

posição como única. Somos o Ser-Imagem. Giulia confirma isso ao postar uma foto, em 

15 de abril de 2013: 
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Figura 71 - “Novidade da semana: piercing novo :P”.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
179

 

 

 A novidade do ano, reduziu-se para a novidade do semestre; para o trimestre, 

para o mês,  para a quinzena, para a semana, para a novidade do dia, da última hora, dos 

minutos, dos últimos segundos, do ‘agora mesmo’. Reflexo de como também passamos 

a nos relacionar com o tempo através da tecnologia. Dessa forma, no contexto das redes 

sociais online onde parece que o interessante é o testemunho, a verificação, a 

comprovação  ao mesmo tempo em que constrói sua imagem distintiva para o outro 

(audiência) e é legitimado por esse. Ou seja, não basta consumir e saciar a necessidade 

seja utilitária, estética, simbólica ou qualquer outra. Não basta consumir como marca de 

distinção ou reputação. É preciso tornar pública a experiência do consumo com uma 

informação visual própria que é ressaltada pelo exame, em alteridade, da construção de 

si mesmo do qual qualquer atividade pode figurar e nenhuma delas pode satisfazer. Daí 

a necessidade de sempre alimentar a própria rede online com inúmeras e novas fotos. 

 Para Bauman (2001, p.87), tudo se trata de um ato de consumo: 

“Se comprar significa esquadrinhar as possibilidades, examinar, tocar, sentir, 

manusear os bens à mostra, comparando seus custos com o conteúdo da 

carteira ou como crédito restante nos cartões de crédito, pondo alguns itens 

no carrinho  e outros de volta às prateleiras – então vamos às compras tanto 

nas lojas quanto fora delas; vamos às compras na rua e em casa, no trabalho e 

no lazer, acordados e em sonhos .” 

 Ao empreender a postagem em uma rede social, o indivíduo refaz seu consumo 

– não apenas como condição do novo, do personalizado, do inédito  - e  busca o controle 

desse consumo de informação definindo o que vai fotografar, postar, excluir, 
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compartilhar, curtir, aprovar ou rejeitar em seus comentários ou na ausência deles. Cada 

Ser-Imagem é também um produto, é a construção de si. Tudo isso envolve as relações 

sociais com suas audiências em maior ou menor grau de proximidade. 

 A fluidez das micro e macro interações ajudam a compor a teia de intimidade e 

privacidade que cada um tece em sua página. A conectividade social, impulso e 

sensação de que constantemente é preciso estar conectado e verificar e-mails e redes 

sociais online, gerou uma nova perspectiva que permeia a experiência do outro.  Com 

isso, o acessar as informações conectadas a uma rede possibilita que essas experiências 

compartilhadas criem uma base de capital simbólico onde não basta consumir, é preciso 

atestá- lo. Em uma postagem ao realizar uma mudança no cabelo, expondo imagens do 

resultado, Andreia Oliveira indica um dos produtos que usou postando não somente a 

imagem do produto como também algumas informações.  

Figura 72 - “Essa é a máscara. Faço propaganda mesmo quando gosto de um produto!!!” .  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
180

 

 Alguns consultores181 já diagnosticam que as transformações levam a uma 

intensificação no apelo emocional na tentativa de criar laços  mais aprofundados. 

Contudo, seja qual for o conceito capitalista ele é formalizado em anúncios, 

informações e imagens de mercadorias. Nessa perspectiva há a crescente presença e 

compartilhamento de vivências ecológicas, de reciclagem e de reaproveitamento que 

também atestam a experiência  ao mostrar não só o que  você  está  vendo,  mas  

atestando   como  ideia, conceito ou prática, assim sendo, tem-se uma ação direta de 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/andreia.o liveira.92560?fref=ts . Acesso em: 21/05/2013. 
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 Ver Gobé, Marc. A Emoção das Marcas. Entre os novos conceitos, um que se destaca é o Emotional 

Branding que leva em conta o impacto emocional atrelado a campanhas e produtos. 
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poder com capacidade de agir e influenciar, portanto também de agência 182.  Consumo 

no campo virtual não se reduz a materialidade ou dispêndio. Embora não tenha surgido 

com a internet o ato de consumir ideias, emoções, ideologias, conceitos, narrativas, 

experiências, entre outras, e muitas imagens estes tornam-se potencializados pelo 

endosso individual de cada usuário. Nesse sentido, a autoridade não é alguém alheio, 

distante, mas alguém do círculo próximo inserido nas redes sociais. Andréia ao postar a 

imagem da máscara capilar enfatiza que quando gosta de um produto ela faz a 

propaganda. Esse gostar está inserido nessa composição de se apresentar a partir de sua 

escolha, vivência, experiência e poder pessoal.  

Figura 73 - “Fiz a progressiva hoje e recomendo! Adorei o ambiente do salão, profissionais atenciosos e 

competentes. Recomendo! Amei o resultado!” E em seguida: “Acho que foi a melhor progressiva que fiz 

até hoje e ainda tem gente que desconfia de cupom de desconto...Adorei!” 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
183

 

 Assim, em tempos de um mundo dominado pela tecnologia e pela web é fato 

notório que a internet também contribuiu para a revolução no consumo por meio da 

criação de sites, blogs, aplicativos, URLs184, compras coletivas etc, há toda uma nova 

codificação, logística, formatos, estratégias e nomenclaturas disponíveis nos negócios 
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 Ver Ortner, 2007. Subjetiv idade e Crít ica Social.  
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 Disponível em: https://www.facebook.com/andreia.o liveira.92560?fref=ts. Acesso em: 13/07/2013. 
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na web.  Na internet, qualquer um tem a possibilidade de consumir produtos, 

informações, entretenimentos e relacionamentos onde quer que seja, na mídia, em um 

portal, em sites, blogs ou numa página da rede social (TORRES, 2009). Mais que isso, 

busca-se praticidade, rapidez e uma experiência marcante, impactante no sentido de 

fazer exposto a própria experiência e existência.  

 Como vimos com o exemplo das corporações de telefonia móvel e internet, as 

empresas estão cada vez mais antenadas com o movimento dos usuários em suas 

transformações sociais, buscam atingi- los por meio de novos mercados que se abrem, 

também criando oportunidades de negócios virtuais ou na criação de inúmeros 

aplicativos. Cada ação nessa economia pode ser incrementada por um marketing digital 

como por um monitoramento185 da coleta de informações para definir posicionamentos, 

mercado ou por assumir sua presença em várias redes sociais online186, a chamada mídia 

virtual, como estratégia de representação e interação em uma tentativa de integração 

com o consumidor187.  

 Retomando o selfie da 86ª festa de premiação do Oscar, em 2014, chamou 

atenção o fato de que a Samsung, uma das patrocinadoras do evento, promoveu um 

recente lançamento da marca (Samsung Galaxy Note 3). Não foi à toa que a 

apresentadora da premiação, Ellen Degeneres, chamou alguns dos grandes astros da 

indústria de cinema para participarem da foto188 O aparelho utilizado era o produto 

recém lançado. A apresentadora desafiou os usuários a torná- la a foto mais 

compartilhada do Twitter e em pouco tempo a fotografia já alcançava a marca da foto 

mais compartilhada nesta rede social online. Desta forma, fica compreensível que 

consumo adquire na cibercultura uma visão muito ampla. Tudo é acesso e todo acesso é 

consumo. Para Barbosa, (2006, p. 24): 

“...quando estendemos o significado de consumo a inúmeras esferas onde 

antes ele não se encontrava presente, estamos utilizando-o para classificar 

dimensões da vida social a partir de uma nova perspectiva, investindo-o de 
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 Um exemplo é o site Post Express. Disponível em www.postx.com.br. Na página de acesso é possível 

encontrar a seguinte informação: “O sistema de monitoramento permite o acesso 24h por dia, 7 dias por 
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 No campo empresarial, a presença de empresas em diversas redes sociais visa atingir audiências 

segmentadas e dessa forma conquistar e manter usuários afinados com a marca ou a empresa. 
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 Através das figuras 54 a 56 foi possível também visualizar a ação de market ing de empresas de 

telefonia móvel valendo-se da disseminação dos selfies. 
188

 Ver figura 40, página 78. 

http://www.postx.com.br/
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uma função e importância que até então não lhe era atribuída, qual seja a de 

um dos mais importantes mecanismos de reprodução social do mundo 

contemporâneo, e reconhecendo as dificu ldades que temos pela frente do 

ponto de vista conceitual e metodológico quando nos propomos a estudar ou 

falar sobre consumo.” 

 Ainda em Douglas (2006, p.123), podemos pensar que se “os bens são usados 

para marcar” podemos aí incluir, dentro desse campo de ampliação do consumo, como a 

situação de ‘vender a imagem de si para o outro’ e nesta seara entender que esse ato 

fotográfico de si mesmo compõe um estudo pessoal que congrega informações diversas 

com o objetivo de gerar a melhor informação visual de si mesmo para o outro. A autora 

(id; p. 252), instiga também a pensarmos sobre a existência de uma busca - consumo - 

de informação, que gera uma diferenciação, enunciada como vantagem competitiva, 

uma vez que está imerso em relações de alteridade: 

“Todo o público usa o setor de produtor de informação. Mas dentro de cada 

ramo da informação há um treinamento profissional do ouvido e do olho para 

apanhar novos fragmentos de informação que dão uma vantagem competitiva 

em relação ao serviço oferecido...”  

 

Figura 74 - Rafael: “Para todas as outras coisas no mundo existe MasterCard. Mas isso não tem preço.”  

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
189

 

 Na figura 74, Rafael utiliza em sua legenda uma alusão a um slogan da rede de 

cartão de crédito MasterCard que faz uma analogia entre valor e preço. Em seu ato 

Rafael reassume a questão de que embora envolto em consumo o ‘estar’, ‘fotografar’ e 

‘postar’ um momento especial na rede social online não tem preço, entretanto tudo está 

                                                                 
189

 Disponível em: https://www.facebook.com/rafaellmassena?fref=ts . Acesso em: 14 de outubro de 2013. 

https://www.facebook.com/rafaellmassena?fref=ts
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envolto na construção da foto como informação e no consumo. A predominância da 

imagem compõe Rafael com sua performatividade facial com uma jaqueta vermelha e 

cachecol listrado que o diferencia visualmente e esteticamente das duas amigas e a 

própria legenda. Novamente é um homem entre duas mulheres. Há informação visual, 

cultural, afetiva, de gênero, de consumo, de agência, de mercado, entre outras. 

 Se cada usuário de uma rede social é um produtor de informação, essa 

informação produzida e postada continuamente na rede online atualiza a posição 

competitiva sobre si e o outro. O usuário ao manusear as imagens que posta indica uma 

racionalidade, indica ação sobre as escolhas em uma dimensão visual e social, da 

individualidade para uma coletividade e vice-versa. Um campo que permeia o outro 

pelo acesso à visualidade. A partir da construção de sua credibilidade, o usuário em uma 

atualização constante sobre a vida pessoal abre a janela para instigar no outro o interesse 

sobre a vida alheia (ou seja, a busca de novas informações que não necessariamente 

signifique confiança nas informações – essa confiança surge da construção/vivência e 

sensação/atestado de credibilidade) e isso gera uma grande circulação, mas que isso 

estabelece um campo de relações sociais. Podemos entender estes aspectos a partir de 

três testemunhos dos interlocutores: 

 Sávio Benevides: 

R - influencia sim, tipo, se critico um filme muita gente deixa de ver pq 

(porque) confiam na minha opinião. O mesmo o contrário, se a indicação for 

positiva, as pessoas também passam a ver o filme.  

Figura 75 - “Indico a todos, filme excelente!” Em 22 de junho de 2013.  

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
190
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  Disponível em: https://www.facebook.com/plugado24h?fref=ts . Acesso em: 10/10/2013. 

https://www.facebook.com/plugado24h?fref=ts
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 Igor: 

R - acho que sim, minhas pastagens sempre são com esse intuito, inspirar 

outras pessoas, no que faço em si se resume a isso, mostrar um padrão, um 

padrão elevado da beleza, sensualidade e exposição, e fazer com que quem 

veja deseje e queira por cima de tudo esse padrão, como já disse antes 
pessoa que dizem se inspirar no que posto, roupa, cabelo ! 

 Giulia: 

R - mais ou menos... a bolsa do governo q consegui vindo pra ca influenciou 

muito amigos do curso, que também resolveram tentar a bolsa. mais da 

metade da minha sala esta no processo de seleção agora. não sei se minhas 

fotos estando aqui ajudaram nessa vontade que querer morar fora, talvez 

sim, talvez não. mas sei que meu modo de tirar fotos influenciou minha 

amiga que veio junto comigo pra Lisboa, pois antes ela odiava tirar fotos e 

agora ela esta tão espontânea quanto eu, me pedindo para tirar fotos dela, 
fazendo palhaçada, etc... 

 A todos estes, a presença ativa na rede social é determinante desse círculo de 

informação e influência. A visão diferenciada que tem de si mesmos os impulsiona a 

construção pessoal como formadores de opinião, onde seu espaço na rede social online 

serve como indicador sobre qualquer coisa ou qualquer assunto (seja positivo ou 

negativamente). Funciona como marcadores sociais da diferença. 

 Foi significativo começar a refletir sobre VEBLEN (1899) que já instigava a 

pensar nessa distinção, no ato honorífico proporcionado pela diferenciação tanto do ócio 

como do consumo, nas relações de poder, de exclusão, de inclusão, mas a questão torna-

se adensada, neste campo, pela intencionalidade da postagem fotográfica. O ato de 

influenciar ou o ato de instigar uma diferenciação nas redes sociais online, traz as 

marcas de distinção das subjetividades. Um desejo estimulado que provoca uma ação 

sobre sensações e sentimentos diversos, entre eles: reputação, inveja, popularidade, 

respeitabilidade, exclusividade, conhecimento/informação; com a necessidade de 

relacionar-se com os outros.  O autor (id,1899, p.38) relata a presença dos ‘gentis-

homens’ que aliavam-se aos nobres em um ‘sistema de dependência ou lealdade aos 

superiores’ tecendo meios de manter a vida de ócio. “Tornam-se seus cortesãos, 

dependentes ou servos e, alimentados e prestigiados por seu patrono, constituem-se em 

índices de sua posição, consumindo vicariamente sua riqueza supérflua”.   

 Por outro olhar podemos pensar na nomenclatura lançado pelo Twitter quanto 

aos ‘seguidores’ (você ‘segue’ alguém no Twitter) e logo, assumida por diversos 

usuários e redes sociais online.  Os motivos são múltiplos, mas o que interessa à 

reflexão é que os membros continuam conferindo aos usuários certos índices de posição 
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subjetiva para si. O Facebook ao incorporar uma opção ‘seguidores’ descrita191 como: 

“Você deve adicionar uma pessoa apenas quando a conhece pessoalmente. Se você não 

a conhece pessoalmente, mas quer saber o que ela tem a dizer, segui- las é uma boa 

opção. Ao seguir alguém, você consegue ver apenas suas atualizações públicas.”  

Alguns dos interlocutores usaram também o termo em relação as audiências de seus 

perfis e para eles ser seguido por outros implica também em ser tomado como 

referência, em estar à frente. Ainda analisando a questão da diferenciação, parece 

comum a existência das listagens nas quais um membro é considerado o mais 

influente192 ou popular daquela rede social em virtude de uma constância de acessos a 

sua página, a compartilhamentos, a quantidade de amigos ou seguidores etc.  

 Essa representatividade daquele que adquire um ‘idealização’ de formador de 

opinião é aquela que vai alavancar o consumo, que vai ditar o que está incorporado de 

valores elevados a partir de sua experiência, do seu atestado, de sua vivência, contudo, 

mais que isso é através do endosso do outro (audiência) que o qualifica apto a ter esse 

prestígio que surge a possibilidade de influenciar e induzir a novas satisfações. 

 Barbosa, (2006, p. 26), informa que: “Essa nova atitude em relação ao consumo 

vem acompanhada da promoção de novos estilos de vida...” Ao postar fotos 

frequentemente, o usuário estabelece um fluxo de imagens de si que compõe um perfil, 

uma identidade esperada ou idealizada; um Ser-Imagem. “Ora, a partir do momento que 

me sinto olhado pela objetiva, tudo muda: ponho-me a ‘posar’. Fabrico-me 

instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em imagem” 

(Barthes, 1984, p22). A estes novos estilos de vida estão agregados uma série de 

subjetividades que também se relacionam com o compartilhamento de uma identidade. 

 No capítulo seguinte realizo uma prospecção das formas e se autorrepresentar no 

Facebook. É importante ressaltar que não são limitantes, engessadas, mas uma 

percepção inicial dessas múltiplas formas de selfies. 

 

 

 

                                                                 
191

 https://www.Facebook.com/about/follow. Acesso em: 23 de outubro de 2013.  
192

 Existe inúmeras ferramentas
192

 com a função de identificar e medir os ‘influenciadores’ com acesso a 

redes de clientes em potencial: Klout, PeerIndex, Twenty Feet, Influence Exchange , entre outras. 

https://www.facebook.com/about/follow
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6.  SER- IMAGEM, A CONSTRUÇÃO DE VIVÊNCIAS AUTORREPRESENTATIVAS 

“Todo retrato é, em certo sentido, um auto-retrato que reflete o espectador”. 

Alberto Manguel 

 Tendo por base as análises decorrente desta pesquisa, inicio este capítulo com a 

compreensão de que as fotos autorrepresentativas tornaram-se um componente 

complexo e possivelmente permanente dentro da cultura virtual e imagética. Aqui, o que 

se busca é compreender todos esses relatos e análises fotográficas de uma existência  

cotidiana marcada pela experiência de um potencial domínio; uma ideia de controle 

sobre a própria imagem na qual cada usuário imagina deter, apoderando-se de questões 

expressivas associadas à performance, agência, consumo, tecnologia,  afetividade e de 

uma percepção própria entre a intimidade privada e a pública, já que a intimidade pode 

configurar um campo alargado dentro das perspectivas dos usuários afeitos a essa 

estética do instantâneo calculado. As fotos autorrepresentativas falam da fluência de 

uma exposição marcada por itinerários e subjetividades diversas, e pela anunciação da 

própria existência no tempo e espaço que fogem das próprias fronteiras demarcadas, daí 

a possível diversidade do punctum.  

 Para Coradini (2010, p. 292): “Todo indivíduo se define tanto em relação com os 

demais, com quem define sua identidade (família, clã, tribo) quanto por alteridade 

(outros indivíduos, outras tribos, outros clãs).” 

 Podemos ainda derivar a ampliação de que cada definição em relação aos demais 

abarca um mundo constituído por imagens que são criadas, sentidas, vistas e lidas. 

Desta forma faz-se pertinente o questionamento de Brandão (2004, p.28): 

“O que significa esse ‘dizer algo com a imagem?’Este ‘algo’ ao mesmo 

tempo estranho, querido e costumeiro, quando são as imagens dos outros, 

como nas fotos de outros antropólogos que me encanta ver, olhar, escrever. 

Mas um “algo” sempre novo, inesperado e desafiador quando me obrigo a 

pensar a praticar uma experiência desusada em mim, pois não sou fotógrafo e 

fotografo. E não apenas fotografo, como outras pessoas que tiram fotos “para 

elas mesmas”, para um íntimo álbum de família, mas incorporo imagens de 

fotos em meus textos para as dar a ver, para as tornar parte do que escrevo – 

como um artigo ou um livro.”  

 Aqui nos debruçamos sobre o ‘dizer’ dessas fotos de si que não apenas vão 

seguir para uma pasta no computador (ou mais que isso, um HD externo, tão grande são 

os volumes de fotografias que produzimos) ao invés de um álbum de família. Somente 
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as selecionadas, aprovadas pelos critérios pessoais, seguem para um álbum 

compartilhado nas redes sociais online como momentos de destaque de sua vida com 

conhecidos e desconhecidos. Sontag (2004, p.172), alertou para um fenômeno 

denominado como consumismo estético em que todo mundo parece seduzido ou 

dependente do consumo de imagens. Podemos perceber o fato principalmente 

levantando o olhar em direção às redes de relacionamento online e testemunhando a 

proliferação das fotografias pessoais e álbuns virtuais. Embora a rede social Facebook 

tenha ferramentas de privacidade, a postagem também permeia uma afirmação de 

identidade e exposição. Para Nóbrega (2010, p.96), as redes sociais online são um 

espaço de construção do sujeito onde há uma agregação por meio da identificação e 

pertencimento: 

“A identidade está em tudo. É representada na cultura do consumo, em que a 

materialidade do consumo é quem sustenta a identidade. É também 

representada nos livros, filmes, na difusão do multicu lturalismo...As redes 

sociais online configuram-se como um local onde essa e outras vertentes da 
representação identitária convergem.”  

 Nesse espaço da internet derivado de fluxos e simbolismos ocorre uma forma de 

construção identitária, especificamente nas redes sociais online, onde se tem a aparente 

ideia de uma liberdade de ações. É comum, por exemplo o Facebook retirar fotos de 

pessoas com nudez parcial ou total.  

 Se através das imagens fotográficas disponibilizadas nas redes sociais online 

tornamos o outro voyer de nossa existência. Acessamos o mesmo tipo de idealização 

possível através das revistas eletrônicas nas quais os famosos são divulgados. Daí esse 

sentido de que cada um, nas autorrepresentações fotográficas,  fornece o sentido do 

espetáculo a ser consumido, que alcança no mundo virtual, a continuidade prolongada 

dos quinze minutos de celebridade, em interfaces a um clique, ou a um login.  

 Esses fluxos de informações visuais compiladas intentam um diário visual onde 

o indivíduo está cada vez mais conectado a internet e isso nos leva a vários 

questionamentos sobre o volume, consumo, qualidade, acesso e uso desses dados. Em 

qualquer posição (de consumo, de produtor, de receptor, de armazenador), esse domínio 

sobre as informações no Facebook não é de supremacia do usuário e este apenas tem a 

sensação de que detém esse controle em sua totalidade. É comum a reclamação de 

usuários de terem sido ‘suspensos’ ou terem tido fotos retiradas pelo próprio Facebook. 
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Isso é confirmado no item Proteção dos direitos de outras pessoas, na Política de uso de 

dados193, onde: 

“ 1. Você não deve publicar conteúdo ou tomar qualquer atitude no Facebook 

que infrinja ou viole os direitos alheios ou a lei.   2. Nós podemos remover 

qualquer conteúdo ou informações publicadas por você no Facebook se 
julgarmos que isso viola esta declaração ou nossas políticas.” 

 Dentro do contrato de adesão realizado ao se cadastrar com um perfil no 

Facebook, os termos são claros: 

“Declaração de d ireitos e responsabilidades . 

Esta Declaração de direitos e responsabilidades ("Declaração", "Termos" ou 

"DDR") é baseada nos Princíp ios do Facebook, e são nossos termos de 

serviço que regem nosso relacionamento com os usuários e outras pessoas 

que interagem com o Facebook. Ao usar ou acessar o Facebook, você 

concorda com esta Declaração, conforme atualizado de tempos em tempos de 

acordo com a Seção 14 abaixo
194

. Além d isso, você encontrará recursos no 

final deste documento que lhe ajudarão a entender como o Facebook 

funciona.” 

 Ainda com relação a política de privacidade, a rede social  Facebook alerta 

enfaticamente: “Sua privacidade é muito importante para nós. Elaboramos nossa 

Política de uso de dados195 para divulgar como você pode usar o Facebook para 

compartilhar com outros e como coletamos e podemos usar seu conteúdo e 

informações...” 

 Essa coleta e uso de conteúdo e informações ficam assegurados no item 

Compartilhando Conteúdo e Informações no qual o Facebook informa que: 

“1. você nos concede uma licença mundial não exclusiva, transferível, 

sublicenciável, livre de royalties, para usar qualquer conteúdo IP publicado 

por você ou associado ao Facebook (Licença IP). Essa Licença IP termina 

quando você exclu i seu conteúdo IP ou sua conta, a menos que seu conteúdo 

tenha sido compartilhado com outros e eles não o tenham excluído.  

3. Ao publicar o conteúdo ou informações usando a opção Público, 

significa que você permite que todos, incluindo pessoas fora do Facebook, 

acessem e usem essas informações e as associem a você (isto é, seu nome e a 

foto do perfil). 

5 . Somos sempre gratos por seus comentários ou outras sugestões sobre o 

Facebook, mas entenda que podemos usá-los sem qualquer obrigação de 

compensar você por eles (assim como você não tem a obrigação de oferecê-

los).” 

                                                                 
193

 Contrato de adesão ao Facebook. Acesso em 13 de maio de 2013.  Acesso em 11 de dezembro de 2012. 
194

 Conforme documento acessado, a Última Revisão do contrato datava de 11 de dezembro de 2012.  
195

 Crivos originais. Acesso em 13 de maio de 2013.  
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 No item dois da cláusula Disputas, o norteamento do contrato isenta a Rede 

Social de qualquer dano em relação à conduta do usuário, reforçando a responsabilidade 

do mesmo quanto às suas postagens de conteúdo e informação, a seguir: 

“2. Se alguém abrir uma reclamação contra nós em relação a suas ações, 

conteúdo ou informações no Facebook, você nos isentará da responsabilidade 

sobre todos os danos, perdas e despesas de qualquer espécie (incluindo as 

custas judiciais aplicáveis) em relação a essa reclamação. Mesmo 

estabelecendo regras de conduta para os usuários, não controlamos nem 

orientamos as ações dos usuários e não nos  responsabilizamos pelo conteúdo 

ou as informações que os usuários transmitem ou compartilham no Facebook. 

Não nos responsabilizamos por qualquer conteúdo ou dado ofensivo, 

inadequado, obsceno, ilegal ou questionável de alguma forma que você possa 

encontrar no Facebook. Não nos responsabilizamos pela conduta, on ou off-
line, de qualquer usuário do Facebook.” 

 Dentro da esfera de controle da imagem mediada pelas ferramentas e aplicativos, 

em dezembro de 2012, o Facebook comunicou aos usuários que, naquele final de ano, 

estava disponível uma nova ferramenta de atalhos de privacidade em todas as páginas 

onde cada usuário pode rever quem teria acesso a suas informações (imagens, 

postagens, incluindo fotos nas quais você foi marcado por outros).  

 “Com a chegada do fim do ano e ao continuarmos a aprimorar ferramentas 

como a busca, gostaríamos de lembrar você a rever quem pode visualizar 

suas coisas — incluindo fotos em que você foi marcado e as coisas que você 

ocultou da sua linha do tempo. Para ajudá-lo a começar, ad icionamos uma 
nova ferramenta de atalhos de privacidade à todas as páginas.” 

Figura 76 - “Reserve alguns momentos para rever quem pode visualizar as suas coisas”.  

 

Fonte: Notificação do Facebook aos seus usuários
196

. 

 Já se fala nos Direitos Civis Digitais197, DCD, em relação a esse tráfego e uso 

dos dados dos usuários, por empresas ou mesmo os riscos de invasão de hackers, e 

acesso ao conteúdo armazenado. Seguem em andamento os debates sobre o Marco Civil 

                                                                 
196

 Disponível em www.facebook.com.br. Acesso em: 22 de março de 2013. 
197

  No Brasil, entrou em vigor, durante a pesquisa, a Lei 12.737/2012 sobre crimes na internet tipificando  

como infrações uma série de condutas no ambiente digital,  com punições específicas. A Lei ganhou o 

apelido de  Lei Caro lina Dieckmann, atriz b rasileira que teve fotos íntimas divulgadas sem autorização.  

http://www.facebook.com.br/
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da Internet, MCD198 e ele trará uma série de direitos e deveres para os usuários, 

provedores de acesso e empresas com presença na internet. Essas legislações remetem 

às questões do agir virtualmente, contudo, mais que isso, são diretrizes que se colocam, 

em parte, como um encaminhamento inicial, às complexidades contemporâneas a partir 

das mudanças decorrentes de um mundo cada vez mais digital.  

 Mauss (1974 b, p. 266) ao estudar a noção de pessoa, indica que essa construção 

como unidade, ser distinto, foi um processo diferenciado e histórico, culturalmente 

repassado, onde a concepção que temos do corpo oriunda da percepção romana com a 

premissa do cidadão livre, tributário e com direitos civis.  

 Lidamos com espelhos e máscaras199 na sua complexidade virtualizada. Se a 

presença dos espelhos em muitas obras renascentistas (pintura) conferia tanto ao seu 

proprietário um caráter erudito quanto a lembrar a seu dono “o seu próprio eu” no caso 

dos homens, pois em se tratando das mulheres estas ao serem retratadas com espelhos 

demarcavam a vaidade efêmera como um reflexo.   

 Hoje a foto autorrepresentativa em frente ao espelho demarca múltiplas relações 

ainda que mediada pela vaidade. Curioso, que como nos relata Cord (2006, p. 43) 

“Recorrendo à etmologia do termo imagem, percebe-se que um dos seus sentidos (do 

latim, imago) “designa a máscara mortuária usada nos funerais na Antiguidade 

Romana.” Para Manguel (2001, p. 181), as máscaras sempre tiveram a natureza da 

representatividade, mais que isso “elas eram a outra encarnação daquele deus ou 

daquela pessoa, sendo tratadas como tal” e aludem a descobrir o interno no externo.  

 Para Canevacci (1990, p.68): “A máscara nunca é idêntica a si própria, porque é 

feita em continuação pelos desejos e angústias de quem a contempla.” Nas redes online 

a autorrepresentatividade também perpassa a dicotomia entre ser o que se é e aparentar 

o que se deseja ser, mas se em ambas há uma construção, elas possuem uma 

identificação no paradoxo de revelar o igual e o diferente. A máscara já não é somente 

um dispositivo colocado no rosto. A máscara pode ser o próprio rosto.  

                                                                 
198

  O Marco Civ il da Internet segue para ser votado pela Comissão Especial da Câmara, em março de 

2014 e se aprovado, vai para o Senado e depois para a sanção presidencial. 
199

  Para Mauss (1974, p. 266), “persona vem de per/sonare, a máscara através (per) da qual ressoa a voz 

(do ator)”. Nesse sentido, houve o deslocamento onde a pessoa passa, com a aquisição de direitos, a ir 

além da representatividade. 
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 Assim, parece que todo o processo de representação e autorrepresentação sofre 

influência em função de uma relação de consumo com o outro em aproximação e 

distanciamento; entre a fantasia e o real em um híbrido sem definições coesas. É como 

deixar o outro no hiato da imaginação. Apenas dar pistas ou entregar fragmentos porque 

talvez o mais próximo de um real só seja permitido a cada um e ainda assim passível de 

reconstrução onde a presença e ausência são uma constante. Spivak (1994, p.188) 

argumenta sobre a presença/ausência na escritura uma questão interessante. Para a 

autora: “Até a solidão é estruturada pela representação dos outros ausentes.” Nesse 

sentido, é envolvente pensar numa extensa e dedicada atividade mental de composição 

que não só permeiam os sentidos, a representatividade e autorrepresentatividade como a 

corporeidade, a afetividade, a tecnologia, a cultura e o consumo. 

 Descubro que Sávio Benevides, em uma postagem com sua imagem acessando a 

rede social, datada de 9 de maio de 2013, assume:“Um vício feio de ficar no smartfhone 

e não prestar atenção nas pessoas falando comigo ao redor, tenho consciência disso.”  

Figura 77 – Sávio indicando o ‘vício’ de estar conectado
200

.  

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook.
201

 

 Mais do que não prestar atenção nas pessoas ao redor, Sávio tema consciência de 

sua imersão no mundo virtual que pode ser conferida em sua adesão à rede social on 

                                                                 
200

  Vale salientar que diferente de outros interlocutores que cadastraram seu nome nos dados da página 

de identificação do Facebook, Sávio realizou uma edição colocando no local: ‘plugado 24h’.  
201

 Disponível em: https://www.facebook.com/plugado24h?fref=ts . Acesso em: 09 de maio de 2013. 

https://www.facebook.com/plugado24h?fref=ts
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line. Ao verificar o endereço de sua conta no Facebook, foi  possível a identificação de 

si como: ‘plugado 24h’. 

 Rafael confessa: “Em relação a tecnologia me sinto dependente. Meu trabalho 

vem dela quase que totalmente, é o universo onde estou imerso e nado de braçada!” 

Essas falas são bastante interessantes porque denotam não somente uma preocupação 

com a relação social no plano do contato físico, mas também com o uso frequente da 

internet nas implicações sobre a vida em aspectos mais amplos.  

 Essa imersão acaba produzindo uma produção intensa de informações. Silva S. 

(2010, p. 306), identifica que os celulares com câmera facilitam o registro dos 

relacionamentos familiares e do cotidiano e que, ao contrário do que poderíamos 

imaginar não são registros facilmente descartados e substituídos por outros. A 

antropóloga identificou uma grande materialidade de gravação de DVDs com fotos 

realizadas pela comunidade.  

 Da mesma forma, esse princípio de arquivamento pode ser encontrado nos 

usuários das redes sociais online no campo da visualidade virtual. Facilidade presente 

não somente no arquivamento, como no acesso às informações. Por exemplo, ao 

permitir que não somente a família e amigos visualizem às fotos, mas toda uma 

abrangência de usuários com possibilidades de contato aos álbuns e fotos do perfil. 

Figura 78 - “Festa da Viii”.  

 

Fonte: Álbum Fotos de Tainá no Facebook.
202
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 Disponível em: https://www.facebook.com/TainaGooo. Acesso em: 23 de agosto de 2013. 
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 Ainda que a interlocutora Tainá não escrevesse “Festa da Viii” haveria a leitura 

de todos os elementos (punctum) que conduziriam a uma distinção. Uma roupa de festa; 

uma permanência momentânea (do registro fotográfico) em um banheiro; uma pulseira 

verde aludindo a questão de poder ter acesso a algum local específico, a maquiagem, o 

cabelo. Tudo é uma afirmação de si para o outro por meio de uma comprovação, 

narração e diferenciação. Afirma-se uma exposição visual de identidade ao mesmo 

tempo imagética, idealizada, atual, virtual e calculada, e ainda tecnológica, afetiva, 

consumista e performática. Imagética por o usuário tecer veios criativos de se 

posicionar em distinção na foto autorrepresentativa; idealizada por uma ampliação de si 

mesmo no sujeito imagem; atual pela concretude de existir e se fotografar naquele 

momento e espaço; virtual por ser disponibilizada nas redes sociais online; e calculada 

por todas as escolhas, definições e seleções efetivadas. Dessa forma, explicita-se a 

complexidade do estudo das imagens autorrepresentativas nas redes sociais online. 

 No sentida da importância do estudo da imagem nas relações de representação e 

autorrepresentação, Alegre (1998, p. 110), ratifica: 

 “Podemos dizer que as imagens mantêm um v ínculo com a produção social 

de um período e traduzem, de certa maneira, as múltip las formas de 

consciência e podemos também supor que o estético apresenta uma 

autonomia cuja fonte é a inventividade humana no que ela deve à 
subjetividade e ao imaginário.”  

 Para Joachim (2005, p.264): 

“ A autorretraticidade é como a literatura: sempre em busca de si, de um 

estilo graças ao qual a humanidade se ergue contra o tempo e contra o 

espaço, que lhe são intimamente indissociáveis, mas seu estatuto enunciativo, 

como o do ato fotográfico, ainda é um problema ep istêmico quase insolúvel. 

O “eu” coletivo e anônimo desafia a teoria da representação a um grau 

análogo à desconstrução trazida pelos artefatos eletrônicos ou pela arte-

performance. Em todos esses casos, o aqui é um alhures, e vice-versa.” 

 Os autores permitem delinear a transformação desse ato fotográfico, visual, em 

inúmeras agendas que remetem às próprias metamorfoses que a sociedade vai 

vivenciando.  

 Frequentemente é possível encontrar nos álbuns virtuais das pessoas, títulos que 

funcionam como agrupamentos de fotos autorrepresentativas com uma nomenclatura 

peculiar como: ‘Sem nada para fazer’, ‘Eu me amo’, ‘Dias felizes’, ‘os melhores amigos 

do mundo’ etc. Dessa forma iniciei uma prospecção de afinidades eletivas, durante toda 

a pesquisa, analisando proximidades e diferenças sobre os álbuns dos meus 
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interlocutores e de outros exemplos de fotos autorrepresentativas, chegando a 

contextualização de doze categorias constitutivas da autorrepresentação fotográfica no 

Facebook203 que não podem ser tomadas como rígidas ou resumitivas, tendo em mente a 

pluralidade e dinâmica torrencial da própria natureza dessas questões: 

 Celebrativa – quando a fotografia coloca em cena o usuário em um determinado 

evento, situação, festa, reunião etc. É comum numa foto celebrativa estar presente 

outras pessoas, contudo é a exaltação do momento daquele que posta a foto que 

demarca o posicionamento de celebração. Firma-se a referência de um momento 

especial que merece ser evidenciado com uma espécie de louvor por se tratar de sua 

participação neste acontecimento e que pode nunca mais se repetir. Esse também é um 

índice dessa urgência fotográfica. Na imagem postada, Sávio relata: 

“Considerada a artista feminina mais importante da história pela Billboard, 

a rainha Madonna comemora hoje 55 anos. É incrível como suas músicas 

fazem parte da trilha sonora da minha vida, cada uma delas me lembra uma 

fase, um momento bom e esta última turnê tem um lugar especial nas minhas 

lembranças porque foi a primeira vez que fiquei frente a frente com ela
204

, foi 

inesquecível e incrível! # Happy Birthday Madonna.” 

Figura 79 - Sávio no show da Madonna, no Rio de Janeiro. 

.  

Fonte: Álbum ‘Fotos do Sávio Benevides’ no  Facebook.
205

 

 Corpórea – a pessoa se fotografa evidenciando e exaltando visualmente, ou em 

texto, a própria vaidade, beleza física instrumentalizando o corpo todo ou determinadas 

                                                                 
203

 Vale reforçar que estas categorias vão além das que encontrei nos interlocutores. Algumas delas foram 

percebidas durante a própria pesquisa na rede social online e nos exemplos que as demarcam como 

(Situacional, Vip, Emergencial).  
204

 Grifo nosso. 
205

 Disponível em: https://www.facebook.com/plugado24h?fref=ts . Acesso em: 16 de agosto de 2013. 

https://www.facebook.com/plugado24h?fref=ts
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partes. Tudo gira em torno do corpo206. É comum nessa categoria encontrar fotos em 

espelhos em ambientes diversos, mas também é comum o autorregistro que capta o 

corpo que pode se mostrar fragmentado, como fotos dos pés, de tatuagens, dos joelhos, 

dos olhos, da boca, que são da mesma forma autorrepresentativas.  

Figura 80 - Taciana no espelho do quarto. 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook. 
207

 

Performática – quando o usuário se fotografa com uma postura, pose, afetação, 

expressão facial que denota claramente um ser em cena, uma performance ou uma 

corporeidade com elevada expressão. Também pode ser uma fotografia com conotação 

de despertar o imaginário ou ambivalências quanto a um apelo sensual ou sedutor. O 

corpo também possui efetivo destaque nessas fotografias. Como preconizou Mauss 

(1974 b, p. 217) “O corpo é o primeiro e mais natural instrumento do homem”.  

Figura 81 - “Minha cara de entojo u_u”. 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
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  Canevacci (1990, p.131). 
207

  Disponível em: https://www.facebook.com/taciana.marinho.5?fref=ts . Acesso em: 22/09/2013. 
208

  Disponível em: https://www.facebook.com/raphaellaggomes?fref=ts . Acesso em: 22/07/2013. 

https://www.facebook.com/taciana.marinho.5?fref=ts
https://www.facebook.com/raphaellaggomes?fref=ts
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 Familiar – quando a pessoa se fotografa denotando a vida afetiva pessoal em 

família ou com a pessoa amada na qual pode haver uma afirmação de identidade de um 

relacionamento ou situação do estado civil. 

Figura 82 - Andreia - foto ‘bracinho’ com o irmão e o filho.  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
209

 

 

 Consumo - fotos nas quais a pessoa insere uma carga de informação de 

dispêndio real ou simbólica que será exposta aos outros usuários. Pode ser a aquisição 

de um chapéu, uma nova roupa, uma tatuagem, um novo corte de cabelo, festas, viagens 

etc. Também é comum em fotos sobre vestuário, tendências e moda onde o usuário se 

fotografa mostrando a roupa.  

Figura 83 - Ramilla: “Chegou a alça nova!”  

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook. 
210
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 Disponível em: https://www.facebook.com/andreia.o liveira.92560?fref=ts . Acesso em: 10/10/2013. 
210

 Disponível em: https://www.facebook.com/ramilla.souza?fref=ts . Acesso em: 14/ 09/ 2013. 

https://www.facebook.com/andreia.oliveira.92560?fref=ts
https://www.facebook.com/ramilla.souza?fref=ts
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 Laboriais – são fotografias autorrepresentativas de usuários que objetivam 

alavancar a carreira profissional através da própria imagem. Possível encontrar neste 

grupo atores, celebridades, entre outros. Outra característica é  incentivo ao comércio 

pelo atestado que a autoimagem possibilita ao produto. É o caso de jovens designers, 

estilistas ou mesmo vendedores como encontrei inicialmente nas pesquisa sobre feiras 

de trocas nas redes sociais online. Aqui também cito a interlocutora Tainá Gonçalves 

que produz e comercializa bolsas e muitas vezes se retrata com elas.   

Figura 84 - Igor :“# Eu # Celu lar # Espelho # SemNadaPraFazer # MeFotografar ;P”.  

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook. 
211

     

  

 Sociabilidade – fotografias autorrepresentativas coletivas com os amigos em 

alusão a ter os melhores companhias do mundo e que é feliz por ter ou compartilhar a 

presença daquelas pessoas.  

Figura 85 - Rafael: “ ...em festa tupinikim::baile da pesadis::com BNegão Trio ::na Barra:: dia 27/04/13.”  

 

Fonte: Linha do tempo do interlocutor no Facebook. 
212
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 Disponível em: https://www.facebook.com/Igor.A lmeida03?fref=ts . Acesso em: 06/10/2013. 
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 Disponível em: https://www.facebook.com/rafaellmassena?ref=ts&fref=ts . Acesso em: 28/04/2013. 

https://www.facebook.com/Igor.Almeida03?fref=ts
https://www.facebook.com/rafaellmassena?ref=ts&fref=ts
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 Paisagem –  São comuns fotos autorrepresentativas indicando paisagens, 

viagens, monumentos turísticos, artísticos, arquitetônicos entre outros. Muitas vezes na 

própria cidade do usuário, encontramos paisagens que são enaltecidas como composição 

na fotografia. Pode-se ter vários conceitos de diferenciação: o usuário pode se sentir 

privilegiado por estar em determinados locais; pode denotar o consumo; pode ser, por 

exemplo, a exaltação tanto da paisagem da praia como do corpo do usuário. 

Figura 86 – Giu lia , em Portugal. 

 

Fonte: Linha do tempo da interlocutora no Facebook.
213

 

 VIP – Os próprios famosos e celebridades também recorrem às fotografias 

autorrepresentativas com o intuito de evidenciar a si mesmos. Por serem celebridades e 

possuírem projeção midiática a partir de processos de mitificação, com status de 

diferenciação, estas fotos podem ser bastante compartilhadas e tornar-se virais. 

Figura 87 – O Selfie do Oscar 2014 teve 1,1 milhão de compartilhamentos em menos de 50 minutos . 

 

Fonte: Twitter.com/Theellenshow
214
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 Disponível em: https://www.facebook.com/giulia.macedo.a?fref=ts . Acesso em: 10/10/2013. 
214

 Disponível em: http://www.jn.pt/PaginaInicial/Gente/Interior.aspx?content_id=3717626. Acesso em: 

03 de março de 2014. 

https://www.facebook.com/giulia.macedo.a?fref=ts
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Gente/Interior.aspx?content_id=3717626
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 Situacional – Essas fotografias autorrepresentativas acontecem diante de 

situações inesperadas, mas mesmo neste ato fotográfico está presente a intencionalidade 

e agência como fatores marcantes. É preciso agilidade e domínio do dispositivo 

fotográfico para maximizar a captura daquele momento inesperado. É preciso domínio 

do corpo, da máquina, da perspectiva da projeção da foto nas redes sociais online. 

Ganha-se destaque por estar ali, naquele momento, e presenciar algo que considera em 

alguma medida relevante, sensacional ou até mesmo trágico. Na figura abaixo podemos 

retomar o punctum (Barthes, 1984) que aqui confere à fotografia a perspectiva 

situacional, neste caso alardeada até mesmo por um jornal que demarcou o punctum do 

lado direito: a situação inesperada de presenciar um suicídio.  

Figura 88 - A capa do jornal ''New York Post'' estampou a foto de uma mulher se fotografando enquanto 

um homem ameaçava se jogar da ponte do Brooklyn (NY, EUA).  

 

Fonte: Uol tecnologia – reprodução Facebook.
215

 Reprodução/NYP 

  

 Tietagem – As fotografias com famosos, celebridades e afins aparecem em 

grande quantidade nas redes sociais e muitas vezes, se tornam bastante compartilhadas 

pelo teor inusitado ou sensacionalista da imagem flagrada. Neste caso, há uma relação 

de teor afetivo muito acentuado por parte do usuário e neste caso, o desejo de evidenciar 

o ocorrido por meio do compartilhamento nas redes sociais online é uma necessidade 

tão próxima quanto o próprio registro.  
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 Disponível em: http://tecnologia.uol.com.br/album/2013/12/11/obama-papa-e-beyonce-veja-selfies-

que-deram-o-que-falar.htm?abrefoto=25#fotoNav=2. Acesso em: 10 de janeiro de 2014. 
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Figura 89 – A adolescente norte-americana Madison Lambe ficou tão emocionada ao encontrar com o 

príncipe William que não conseguiu apertar o botão. O príncipe a ajudou a realizar a foto. 

 

Fonte: Uol tecnologia – reprodução Facebook.
216

 

 Emergencial – Nestas fotografias, o seu surgimento e uso deriva de fatores 

específicos e agravantes ao qual qualquer um pode vivenciar. Apesar de também ser 

uma situação inesperada, esta difere do situacional em virtude de que o próprio 

fotógrafo está em situação de risco. O emergencial decorre de uma situação de perigo na 

qual o usuário utiliza da própria imagem também para denunciar, alertar ou pedir 

socorro em meio a um processo de espetacularização da própria situação, como no caso 

do americano que se fotografou em alto mar após queda do avião que seguia em direção 

ao Havaí. Aqui o punctum, revela-se no alto da linha do horizonte com o avião caído.  

Figura 90 - Ferdinand Puentes se fotografa após a queda do avião em que viajava. 

 

Fonte: Uol tecnologia – Foto: DM.
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 Vale salientar que as fotos autorrepresentativas em classificação não são 

excludentes. Considero a possível participação mútua entre elas retomando a ideia de 

Canevacci (1996, p. 43) que nos diz de uma polifonia interna e que o plural de eu nem 

sempre é ‘nós’, mas muitas vezes é ‘eus’. Por exemplo, pode haver uma foto familiar e 

celebrativa ao mesmo tempo. Outra situação possível seria, por exemplo, utilizar uma 

fotografia em uma paisagem para exaltar o próprio corpo. As possibilidades são 

transversais. As categorizações possuem em comum a dinamicidade e pluralidade com 

que as performances transmitem-se na rede de sociabilidade online. 

 Na fotografia autorrepresentativa nas redes sociais online há sempre uma 

sugestão de algo além do afirmado, em uma descrição ou comentário, com uma 

subjetividade própria que como comenta Canevacci (2008, p.31) a torna personalizada 

“...cheia de psicologias, fetichismos e narcisismos” e assim com um bodycorpse com 

novas sensibilidades. Trata-se de uma criação de si, com a exaltação de suas 

subjetividades, onde nesse espaço há um aparente domínio do ser naquele momento. 

Cada usuário em autorrepresentação fotográfica apropria-se de uma narrativa dinâmica 

que arrebata e põe em relevo um viés da construção de um Ser-Imagem em constante 

evidência enfatizando a construção de si cotidianamente. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Não é de hoje que os avanços do entendimento da imagem tem provocado 

transformações a partir de sua própria evolução. De acordo com Peter Weibel (1998, 

p.28), o telégrafo, o telefone, a copiadora, o telescópio eletrônico, a descoberta das 

ondas eletromagnéticas, do elétron, do tubo de raios catódicos 218, os transmissores, o 

chip, os circuitos integrados, internet, telefax, televisão a cabo, televisão e celulares 

interativos contribuíram na transmissão do som e da imagem e abriram portas para um 

novo mundo visual e de uma cultura telemática instaurando um novo modelo de 

percepção permeada pela cultura tecnológica/digital.  

 Podemos refletir sobre a descrição de Mauss (1974 a, p.378)  dos Kwakiult onde 

em “...cada momento de sua vida seja nomeado, personificado, por um novo nome, um 

novo título, da criança, do adolescente, do adulto (masculino e feminino)...” Tal feito se 

dá em virtude de uma “repartição lógica de atributos ou de forças e naturezas baseada 

no mito de origem do clã, e que fundamenta a capacidade desse ou daquele de assumir 

seu personagem”. Ou seja, também se busca “uma posição do indivíduo em seus 

direitos, seu lugar tanto na tribo como nos ritos”. Essa busca e identificação do seu 

papel, de quem se é ou se pretende ser permeia toda a história da humanidade. Em uma 

sociedade constituinte da comunicação visual a noção do Ser-Imagem, um Ser que 

intencionalmente constrói-se em torno da projeção de uma imagem que pode ou não 

coincidir com o atual, gera também um desafio relacional entre todos que o acessam em 

constante e diversificada mediação com a experiência do existir em um mundo 

complexo. Dessa forma, respondendo a um dos meus desafios219, parece que o fotografo 

enquanto narrador, autor e protagonista220 de sua história visual vai além da simples 

exposição do eu como paisagem, objeto e sujeito de sua própria fotografia ao interferir 

em cada um desses elementos para tornar o real modelável e criar narrativas múltiplas 

que recompõe o próprio real assumido e apresentado para si e para ao outro. Assim, 

soma-se um novo elemento: narrador-autor-protagonista e leitor de si.  

                                                                 
218

  O descobrimento do elétrons e o tubo de raios catódicos (ambos em 1897) possibilitaram as condições 

básicas para a produção e transmissão eletrônica de imagens (televisão). Tradução pessoal de A revolução 

digital e  seus dilemas, de Peter Weibel, 1998.  
219

 Página 20. 
220

 Ver Philippe Lejeune (2008) em  O pacto autobiográfico, propunha que o leitor identificava a 

autobiografia a partir do encontro do autor, narrador e protagonista como o mesmo ser.  
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 Se hoje nos valemos das imagens para ilustrar, narrar, lembrar, emocionar, 

registrar, documentar, divulgar, também a utilizamos, nas redes sociais online, para 

construir uma autorrepresentação que valha tanto para os outros como para nós mesmos. 

Aqui se afirma a própria intencionalidade no dilúvio de postar, compartilhar, interagir 

com  fotografias ao dizer algo ao outro a partir de uma necessidade própria e um desejo 

pessoal. O fato de se fotografar nas mais diversas situações e ambientes vai além de 

uma ação narcisística.  

 Os usuários de fotos autorrepresentativas tem agência e tomam a própria 

imagem refletida, agora, nas telas líquidas, e a transformam, modificam, exploram 

potencialidades sabendo que seu reflexo não se desfará com qualquer ondulação porque 

para isso posta-se fotografias, em uma cultura visual, cada vez mais elaborada e criativa, 

experimentando de si em diferentes configurações. Trata-se de um posicionamento que 

compreende não só a presença, mas a existência dinâmica da pessoa no tempo, espaço e 

sociedade.  

 Assim, cada vez mais a intimidade como espetáculo (Sibilia, 2013) vale-se da 

sociedade do espetáculo (Debord, 2003) e o que se percebe é que todas essas ações 

acabam dizendo muito mais sobre a cultura contemporânea na metrópole 

comunicacional (Canevacci, 2004) e sobre a subjetividade dos usuários na ação 

empreendedora de autorrepresentar-se, integrantes de processos culturais que não 

aconteceram ao acaso, pelo contrário, é resultado intenso de várias transformações que a 

humanidade significou. Como lembra Rodrigues (199, p. 109): 

 “...poder-se-ia dizer que o processo de constituição disso que denominamos 

modernidade e contemporaneidade se deu antes de tudo pelo aparecimento – 

nos comportamentos, pensamentos e nos sentimentos das pessoas – de 

esferas mais ou menos autônomas, nas quais se supõem residirem 

experiências relativamente independentes.” 

 

 O que se buscou na pesquisa foi tentar entender a autorrepresentação fotográfica 

dentro das redes sociais online partindo em busca desse usuário da fotografia, daquele 

que tem seu dispositivo fotográfico e com ele se registra e assim, a sua vida, 

compartilhando inclusive suas fragilidades, de forma aparentemente espontânea mais 

isso, de forma alguma, indica um descompromisso com a técnica fotográfica. A maioria 

dos interlocutores foi clara em buscar um aprimoramento da própria fotografia  e a 

edição e refeitura das fotos indica que o compromisso é alto. A diferença nesse 

aprimoramento fotográfico é que não há o sentido de tornar-se um profissional da 
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fotografia, mas de uma refinação pessoal que traduz-se na melhor foto para si e para o 

outro, pelo menos naquele momento. 

 Na autorrepresentação fotográfica parece haver um incremento na diferenciação 

através de uma intencionalidade imagética tornando-se uma valorização pessoal 

composta de elementos como: exclusividade, fragmentação, criatividade, 

individualidade, exotismo, experiência testemunhal, colaborativa, muitas vezes até 

anacrônicas, mas que compõe essa pluralidade da cultura visual.   

 À medida que são acionados a se expressar continuamente, a ter opinião sobre 

tudo, tecendo comentários dos mais variados e a se exibirem cotidianamente, abrem 

uma parte interna do espelho, embora algumas vezes sintam-se perdidos com toda essa 

abundância de imagens de si. Em determinado momento da pesquisa, a interlocutora 

Andreia agradeceu as conversas e entrevistas porque a ajudava a entender um po uco 

mais de si a partir das reflexões e respostas que se dispunha a realizar.  

 Parece haver uma liberdade que foi ampliada pela tecnologia, no padrão de 

pensar a imagem fotográfica, deixando de ser apenas representação do outro e seu 

discurso para poder ser também de si e sua própria fala. Do analógico para o digital. Do 

distante para o íntimo. Do ‘íntimo para o espetáculo’.  

 Se o ‘eu-espetáculo’, com a exposição e visualidade explícita das formas de ser,  

de ver, agir, interagir, caminha para o Ser-Imagem na qual a multi expressão individual 

é a prerrogativa da liberdade e da busca de uma (re)afirmação de identidade plurais 

retomando as ideias de Canevacci(2004) sobre o multividuo.  Essa arquitetura de si por 

fotografias e postagens em redes sociais online revela-se no encontro com o outro em 

um projeto definido com agência, poder, política, resistência e a ser perseguido 

continuamente levando em conta as relações sociais e culturais  – respondendo ao 

questionamento inicial da minha pesquisa com relação a como eles se autorrepresentam. 

Isso também se traduz em uma postura contemporânea em função das próprias redes 

sociais virtuais e nos traz a reflexão sobre essa inventividade para lidar com a alteridade 

a partir de si mesmo e de todas as aceleradas mudanças sociais. Ao contrário do que se 

pensa a autorrepresentação fotográfica nas redes sociais on line parece não compor 

apenas um prazer narcisista. Percebe-se uma autorreflexão a partir do ‘fazer-se ver’ e do 

evidenciar-se com seus ganhos, conflitos, riscos e situações que a exposição gera ao 

próprio usuário.  
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 Sibilia (2013, p. 181) ao demonstrar as mudanças que até mesmo uma área como 

a literatura estão suscetíveis à ‘ditadura da exposição’ revela a transição que seus 

autores passaram. Se antes permaneciam nos bastidores para que a obra por si fosse 

exaltada; agora com a lógica da cultura da imagem trazem os autores a uma 

superexposição porque mais que a obra há crescente interesse pela vida de cada autor.  

 E é nesse tempo de facilidades tecnológicas que o Ser-Imagem usa a rede social 

on line como uma ferramenta de agência pessoal.  É, imbuído por esta própria 

visualidade que o usuário detém o dispositivo fotográfico e dá seus passos em direção 

ao outro através de suas escolhas; de um olhar; da imagem; da tecnologia; da 

afetividade; do consumo com conteúdos transpassados, multidisciplinares, onde cada 

usuário é como uma esfinge que lança seu próprio enigma provocando o deciframento 

dos múltiplos ‘eus’ onde todos são devorados. 

 É essa agência que favorece a construção de si no corpo, na afetividade, na 

tecnologia, no consumo, através do incremento na “popularidade” em suas audiências; 

no capital social imagético ao afirmar de si em situações que aludem a uma composição 

de valores estéticos, sociais, culturais, consumistas etc. 

 Cada usuário sabe que essa foto exposta traz consigo a aproximação: consegue-

se ver o que o outro vê; consegue-se ser o outro (perfis fakes); consegue-se saber do 

outro pela foto e de si. Por outro lado, sabe-se que esses modos de ver o outro são 

incompletos. Essa incompletude é uma abertura para ir além do que escapa, para 

construir o que é ausente através de um sistema intricado que tangencia a uma realidade 

possível de novas relações e de reorganização da vida social permeadas pela 

reconfiguração da acronia e atopia que se fazem presentes ou ausentes no login ou 

logoff. A intencionalidade em colocar-se em diversas situações é o exercício de um 

poder pessoal de disponibilizar construções diretas e indiretas a partir de cada foto.  

 Essa reconfiguração se estabelece por um continuum no qual ao sair do mundo 

virtual, outros entram e reafirmam sua presença do qual qualquer um com inserção 

tecnológica pode fazer parte. Nesse sentido, o usuário da fotografia autorrepresentativa 

estabelece a necessidade de definir constantemente o eu, e com isso as condutas, 

códigos e fronteiras num esforço de construção de vida a partir de si, das fotografias 

autorrepresentativas, da tecnologia (via dispositivos fotográficos, internet e redes sociais 

online) e das audiências – público. Sibilia (2013, p.41) comenta do surgimento de uma 
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necessidade voraz, pelo grande público, em consumir ‘vidas alheias e reais’. Talvez 

porque as pessoas estejam, cada vez mais, deparando-se com a quebra de dogmas há 

muito estabelecidos por política, igrejas, entre outros e acompanham a ‘vida como ela é’ 

com intensidade buscando uma aproximação direta com o que se vê. Podemos 

concordar que mais que transcender o tempo e o espaço a internet se tornou um meio de 

múltiplas ordens temporais e espaciais (Hine, 2004) e dessa forma suas composições 

também vão adquirindo essa característica. Essas variações explicam em parte a 

popularidade que uma foto, postagem, um viral atingem em pouco tempo. Outro aspecto 

a ser considerado é que temos, cada vez mais, gerações de Seres-Imagem, gerações de 

‘nativos virtuais’ no tempo da cultura e estimulação visual (onde o  presente, passado e 

futuro estão cada vez mais comprimidos) com todas as resignificadas de pressões 

acumulados de outros tempos.  Um dos interlocutores em uma conversa informal pelo 

Facebook afirmou que a pressão em ‘Ser alguém na vida’ só aumentou. Talvez  porque 

não basta ‘Ser-Alguém’ é preciso ‘Ser-Alguém-Imagem’ ou seja, o ‘Ser-Alguém’ 

necessita de visualidade, de admiração, de consumo, referencialidade e reconhecimento. 

Essa conversão parece ser contínua e não ancorada em um ponto final.  

 Para Kossoy (2001, p.117), a fotografia é dizer algo por uma narrativa visual que 

deve ser investigado por cada um. Essa atitude do fotógrafo diante daquilo que é seu 

objeto, seja o outro ou a si mesmo, transparece na imagem trazida à tona, mas sua 

compreensão é um processo cognitivo que envolve muitos fatores. “O significado mais 

profundo da imagem não se encontra necessariamente explícito”. A evidência 

proporcionada nesse contexto parece trazer que esse universo de exposição de narrativas 

autobiográficas encontra, via plena fertilidade tecnológica, uma facilidade no ato de se 

expor, de narrar sua própria história, de se perceber e de ser percebido, em um ambiente 

cuja natureza traz uma construção imagética pessoal voltada para o outro. É justamente 

através das grandes audiências possíveis simultaneamente que essa diferenciação 

amplifica e potencializa a intencionalidade de cada um na autorrepresentatividade  

fotográfica reafirmada pelo fato do perfil pessoal ser entendido como um espaço próprio 

dentro do coletivo tal como as afirmativas: “No meu Facebook eu compartilho o que 

quero. E tenho dito”221. 

                                                                 
221

 Ver figura 37, página 73. 
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 Desta forma temos uma elaboração meticulosa onde a expressão facial, a roupa, 

o corpo, o gesto, o ambiente, as palavras, o horário, o título ou comentário da fotografia, 

tudo denota uma pincelada na composição da imagem elaborada que se troca com o 

outro e vice-versa. A afetividade, o consumo, a tecnologia, o projeto e o corpo são 

elementos trabalhados continuamente como valores indiciais e diferenciais ressaltados 

aos outros, ou seja, às suas audiências e alimentados por eles.  

 A autorrepresentação fotográfica diz tanto para seus usuários quanto para suas 

audiências porque compõe a complexidade das relações sociais estabelecidas e esta 

imagem de si é um canal entre muitos, de articulação contemporânea que fala da cultura 

de hoje. Esses interlocutores cabem bem na denominação de mentes fluidas (Santaella, 

2011) onde essa exposição pessoal é um código de uma contemporaneidade navegante 

na naturalização da intimidade como espetáculo (Sibilia, 2013) onde na pesquisa foi 

possível perceber que cada um pareceu intentar definir os limites e alcances de cada 

exposição pessoal como na definição daquilo que jamais postariam de si nas redes 

online, mas eles sabem que se situam em um meio de interação em rede e essa 

consciência também alude a posse, poder e influência, uma vez que eles têm a ideia 

precisa do que uma pose mais ou menos sexy, a revelação sutil de algo a ser descoberto 

pelo outro podem gerar mais ou menos respostas imediatas à postagem e, mais que isso, 

possibilitam potenciais de ganho social, ainda que seja uma percepção do ponto vista 

dos interlocutores como produtores de conteúdo, ou seja, do que eles acham sobre a 

audiência e não necessariamente sobre o que a audiência realmente acha sobre essas 

postagens.222  

 Nessa composição imagética de si através do outro cada usuário tece suas 

estratégias racionais de elaboração fotográfica sempre em andamento porque cada um 

está em busca de novidades incessantes que possibilitem ritmos diferenciais dentro da 

trajetória cotidiana – e às vezes monótona – dos papéis desempenhados na vida.  

 A audiência é fator extremamente importante porque é justamente para a 

composição de um perfil de ‘amigos’ que a exposição pessoal fará sentido. Esse fator 

soma-se diretamente com a tecnologia via dispositivos comuns de produção, difusão e 

reprodução na web como Instagram e Facebook, onde a frequência  de usuários é 

                                                                 
222

 Vale ressaltar que este trabalho enfoca no estudo da produção das imagens autorrepresentativas pelo 

ponto de vista dos produtores, ou seja, dos  interlocutores. 
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significativa e assim, o próprio valor de exposição pessoal. Desta forma há também o 

aumento no desafio pessoal, para cada um, da melhor foto de si mesmo e na frequência 

constante de fotografias que sempre aludam a uma construção pessoal ou a uma 

novidade/situação que precisa ser anunciada, seja ela qual for. Esta ação repetida 

também parece compor a percepção de que a ideia da postagem anuncia-se antes da 

própria fotografia caracterizando, novamente uma intencionalidade assídua. Como 

vimos, foi possível ver alguns interlocutores repetindo suas fórmulas de audiência, ou 

seja ‘campos de marcação’, como um meio eficaz no qual acreditam como 

alavancadores de comentários.  

 A importância do fator audiência é claramente definida quanto à relevância que 

um comentário positivo ou negativo tem para cada interlocutor, gerando a repetição ou 

exclusão de temáticas, situações ou especificidades das fotografias. Passa-se a existir 

para o outro uma vez que a experiência fotográfica centrada na própria imagem e uma 

série de elementos que constroem essa paisagem particular como um traçado que revela 

o sentido de um itinerário pessoal.  

 As situações no lidar com postagens e fotografias parecem alargar a relação 

público/privado para o público/íntimo. No Ser-Imagem, essa construção de si e 

exposição estão fortemente unidas. 

 São essas histórias imagéticas particulares, que compõem aqui a força de 

processos sociais em enunciações visuais lançadas pelas autorrepresentações 

fotográficas que tornam essas escolhas possíveis e, mais que isso, são respostas a uma 

época, de valores, desejos, afetividades, consumos, dispêndios, tecnologias, lugares etc 

que urgem serem lidas também pelo outro que o significa. 

 Tentar compreender o fenômeno e comportamento dos usuários nas fotografias 

autorrepresentativas na rede social online como um projeto que se relaciona em 

conjunto com outras questões transversais possibilita contribuir com os estudos da 

antropologia e imagem e da ciberantropologia, expandindo os questionamentos e 

reflexões que conclamam a um olhar sobre um Ser-Imagem além do selfie, com uma 

construção pessoal identitária mutável, relacional, contemporânea, fluida e interativa.  
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9. ANEXOS 

Imagens disponibilizadas no Facebook sobre a temática estudada: 

1 – Imagem captada na minha própria página no Facebook223: 

 

2 – Fotografia realizada pelo autor da chamada do programa televisivo Hoje em dia, da 

Rede Record de Televisão: 

 

                                                                 
223

 www.facebook.com.br/ jeansartief 
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3 – Imagens captadas na minha própria página no Facebook224: 

 

 

                                                                 
224

 www.facebook.com.br/ jeansartief 
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4 - Barack Obama no funeral de Nelson Mandela.225 

 

Foto: Roberto Schmidt/AFP 

5 - Memes criados com a foto do Oscar 2014 (figura 87) que circulou pela internet226. 

       

         

                                                                 
225

 Disponível em http://hashtag.blogfolha.uol.com.br/2013/12/10/aperto-de-mao-selfie-saia-justa-este-e-

obama-no-funeral-de-mandela/. Acesso em 12 de dezembro de 2013.  
226

 Disponível em http://g1.globo.com/pop-arte/oscar/2014/noticia/2014/03/selfie-do-oscar-ganha-

parodias-do-lego-snoopy-e-simpsons-veja.html. Acesso em 05 de março de 2014. 
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