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RESUMO
Essa tese lança um olhar sobre a sociabilidade contemporânea, no que tange ao uso, cada vez
mais acentuado, de imagens fotográficas para a expressividade dos indivíduos em redes sociais
digitais, principalmente com a adoção em larga escala dos dispositivos móveis de comunicação
e de seus aplicativos voltados para a formação de redes. Adotamos a hipótese de que a crescente
prática de produção e compartilhamento de fotografias digitais assume um papel destacado na
promoção de práticas sociais através da retratação da existência ordinária, em uma modalidade
vernacular, que se situa para além da composição de uma memória autobiográfica presente em
momentos anteriores da história da fotografia. De modo a averiguar nossa hipótese, realizamos
uma pesquisa de campo tendo como objeto o aplicativo de compartilhamento de imagens
conhecido como Instagram. Para tanto, consideramos os recursos existentes e as formas de
apropriação do mesmo pelos usuários para a composição, através das imagens compartilhadas,
de narrativas visuais do cotidiano em um momento caracteristicamente marcado pela grande
exposição de si e pela conectividade generalizada. Adotamos como lentes interpretativas o
conceito de performance social, extraído da Teoria Dramatúrgica, a partir da obra de Erving
Goffman; e o conceito de condições materiais de produção e compartilhamento extraído da
Teoria das Materialidades, a partir da obra de Hans Ulrich Gumbrecht. A pesquisa consistiu em
duas etapas: na primeira, disponibilizamos na internet um questionário aberto que contou com
a colaboração de 657 participantes; na segunda, trabalhamos com a análise de material exposto
nas páginas pessoais de 50 participantes, usuários do aplicativo, correspondendo a um total de
250 postagens. Através da adoção da perspectiva metodológica denominada triangulação,
lidamos, em nossa análise, com dados qualitativos e quantitativos por meio da criação de
codificações capazes de detectar padrões de respostas dos usuários sobre suas práticas com a
fotografia associadas ao aplicativo, bem como de mapear padrões de ações no processo de
interlocução com suas redes sociais. Como resultado, detectamos que os indivíduos procuram
se manter sempre disponíveis no aplicativo Instagram, através de seus smartphones e
conectados por meio de redes wi-fi ou 3G, fazendo com que as fotografias compartilhadas –
principalmente as selfies, sejam elas individuais, sejam elas em grupo – retratem o dia a dia
deles e da sua rede, em um contexto marcado por uma grande demanda social para “verem” e
“serem vistos”. Esse compartilhamento mostrou-se ser feito de maneira estratégica, tendo como
referência dois aspectos: (1) a interveniência de variáveis técnicas e do próprio ambiente, e (2)
as formas de se obter visibilidade com a sua rede, de se adquirir reputação e de se alcançar
outros públicos potencialmente interessados pelas suas postagens. Ainda, concluímos que a
relação dos usuários com fotografias produzidas se altera, por um lado, com a diminuição das
práticas de colecionamento de imagens fotográficas, em uma modalidade que reforça a
composição de uma memória autobiográfica e, por outro, com o incremento das práticas de
utilização das fotografias para a criação e circulação de representações de si associadas a uma
retratação contínua da existência ordinária, em uma modalidade vernacular que se apresenta
através dos dispositivos móveis de comunicação e de seus aplicativos de compartilhamento de
imagens.
Palavras-chave: Interações, Fotografia, Performance, Materialidades, Dispositivos móveis.

ABSTRACT
This thesis explores the contemporary sociability, with respect to the use, more and more
broadly, of photographic images for the expressiveness of individuals in digital social networks,
especially with the widespread adoption of mobile communication devices and their
applications focused on networking. We adopt the hypothesis that the growing practice of
production and digital photo-sharing assumes a leading role in promoting social practices
through the portrayal of ordinary existence, in a vernacular form, that lies beyond the
composition of an autobiographical memory that exists in previous moments of the history of
photography. In order to verify our hypothesis, we conducted an empirical research as having
the object image sharing application known as Instagram. Therefore, we consider existing
resources and the forms of appropriation of the same by the users for the composition, through
shared images of everyday visual narratives in a moment characteristically marked by major
exhibition of himself, and for widespread connectivity. We have adopted as interpretative
framework the concept of social performance extracted from Theory Dramaturgical,
specifically from the work of Erving Goffman; and the concept of material conditions of
production and sharing extracted from the Theory of Materialities, specifically from the work
of Hans Ulrich Gumbrecht. The research consisted of two stages: first, we provide on the
internet a questionnaire, which included the collaboration of 657 participants; in the second, we
conducted with the exposed material analysis in the personal pages of 50 participants, users of
the application, corresponding to 250 posts in total. Through the adoption of methodological
perspective called triangulation, we deal in our analysis with qualitative and quantitative data
through the creation of encodings that can detect users' answers patterns on their practices with
the photograph attached to the application as well as to map patterns in stock dialogue process
with their social networks. As a result, we found that individuals try to stay always available on
Instagram application, through their smartphones and connected through wi-fi or 3G, making
the shared photos - especially selfies, whether individual or group - portray on their day and its
network, in a context marked by great social demand to "see" and "be seen". This sharing has
some strategies, with reference to two aspects: (1) the intervention of technical variables and
the environment itself, and (2) the ways to get visibility to your network, to acquire reputation
and to achieve other potentially interested public by their posts. Still, we conclude that the
relationship of users with photographs produced changes on the one hand, with the decrease of
Collecting practices of photographic images in a mode that enhances the composition of an
autobiographical memory, and on the other, with increasing practice the use of photos for the
creation and circulation of representations of themselves associated with a continuous portrayal
of ordinary existence, in a vernacular form, that is presented through mobile communication
devices and its image sharing applications.

Keywords: Interactions, Photography, Performance, Materialities, Mobile Devices.
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2G: A telefonia móvel de segunda geração (2G) não é um padrão ou um protocolo estabelecido,
mas sim uma forma de nomear a mudança de protocolos de telefonia móvel analógica para
digital.
3G: terceira geração de padrões e tecnologias de telefonia móvel de conexão, substituindo
diretamente o 2G.
4G: sigla para a quarta geração de telefonia móvel. Está baseada totalmente em IP, sendo um
sistema e uma rede, alcançando a convergência entre as redes de cabo e sem fio e computadores,
dispositivos eletrônicos e tecnologias da informação.
Android: sistema operacional móvel atualmente desenvolvido pela empresa de tecnologia
Google. Com uma interface de usuário baseada na manipulação direta, o Android é projetado
principalmente para dispositivos móveis com tela sensível ao toque como smartphones e
tablets, permitindo ao usuário manipular objetos virtuais e um teclado virtual.
Aplicativos: software aplicativo, ou mesmo aplicação, é um programa de computador que tem
por objetivo ajudar o seu usuário a desempenhar uma tarefa específica, em geral ligada a
processamento de dados. Sua natureza é diferente de outros tipos de software, como sistemas
operacionais e ferramentas a eles ligadas, jogos e outros softwares lúdicos. O termo é
comumente utilizado também para se referir aos tipos de programas executados em dispositivos
móveis, a exemplo do próprio Instagram.
CMC: Abreviatura para Comunicação Mediada por Computador
Foblet: termo informal criado para designar dispositivos de telas sensíveis ao toque com mais
de 5 e menos de 7 polegadas, que reúnem os recursos de um smartphone aos de um tablet —
com a integração opcional de uma caneta stylus. Um phablet é maior que a maioria dos
smartphones, porém, suas dimensões não são grandes o suficiente para enquadrá-lo na categoria
dos tablets ou até mesmo dos mini-tablets.
HTML: abreviação para a expressão inglesa HyperText Markup Language (Linguagem de
Marcação de Hipertexto), trata-se de uma linguagem de marcação utilizada para produzir
páginas na Web. Documentos HTML podem ser interpretados por navegadores. A tecnologia
é fruto da junção entre os padrões HyTime e SGML.
IS: Abreviatura comum para se referir ao Interacionismo Simbólico, corrente de pesquisadores
oriundos da Escola de Chicago.
iOS: também chamado de iPhone OS, trata-se de um sistema operacional móvel da empresa
Apple desenvolvido originalmente para o iPhone, mas também é usado em outros aparelhos da
empresa, como o iPod touch, o iPad e a Apple TV. A interface do usuário do iOS é baseado no
conceito de manipulação direta, utilizando gestos em multi-toque.
JavaScript: linguagem de programação interpretada. Foi originalmente implementada como
parte dos navegadores web, e atualmente é utilizada do lado do servidor através de ambientes
como o node.js. Foi concebida para ser uma linguagem script com orientação a objetos baseada
em protótipos, tipagem fraca e dinâmica e funções de primeira classe.

Objective-C: também denominado de ObjC, é uma linguagem de programação reflexiva
orientada a objeto que adiciona transmissão de mensagens no estilo Smalltalk para o C. Hoje
em dia, é utilizada principalmente no Mac OS e GNUstep, e é a principal linguagem utilizada
nos aplicativos estruturais NeXTSTEP, OPENSTEP e Cocoa.
SRS: abreviatura para Sites de Redes Sociais.
Smartphone: dispositivo móvel com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por
meio de programas executados por seu sistema operacional (OS), comumente chamados de
apps (diminutivo de a Applications). Os sistemas operacionais dos smartphones permitem que
desenvolvedores criem programas adicionais, com diversas utilidades, agregados em lojas
online como o Google Play, Windows Store e a App Store. Geralmente, um smartphone pode
possuir características mínimas de hardware e software, sendo as principais a capacidade de
conexão com redes de dados para acesso à internet, a capacidade de sincronização dos dados
do organizador com um computador pessoal, e uma agenda de contatos que pode utilizar toda
a memória disponível do celular.
Tablet: também conhecido como tablet PC ou simplesmente tablete, é um dispositivo pessoal
em formato de prancheta que pode ser usado principalmente para acesso à Internet, organização
pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas e para entretenimento
com jogos, dentre outras possibilidades. Apresenta uma tela sensível ao toque (touchscreen),
bem como uma caneta para acionar suas funcionalidades.
TDMA: Tipo de conexão comum para aparelhos celulares que faz uso de protocolos de telefonia
2G.
Wi-fi: tipo de conexão à internet pertencente a empresa Wi-Fi Alliance. É utilizada por produtos
certificados que pertencem à classe de dispositivos de rede local sem fios (WLAN). Para se ter
acesso à internet através de rede Wi-Fi, deve-se estar no raio de ação ou área de abrangência de
um ponto de acesso (tecnicamente conhecido por hotspot) ou local público onde opere rede sem
fios e se usar dispositivo móvel com capacidade de comunicação sem fio, deixando o usuário
do Wi-Fi capaz de usá-lo em lugares diversos.
Windows Phone: sistema operacional móvel atualmente desenvolvido pela empresa de
tecnologia Microsoft, que é focado no mercado consumidor. Também voltado para dispositivos
com telas sensíveis ao toque.
XML: abreviatura do inglês para eXtensible Markup Language, é uma recomendação para gerar
linguagens de marcação para necessidades especiais. Seu propósito principal é a facilidade de
compartilhamento de informações através da internet, criando assim uma infraestrutura única
para diversas linguagens.
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Introdução
A fotografia esteve comumente ligada à memória, como uma forma de se guardar os
momentos cotidianos. Principalmente em seu lado voltado para uma prática amadora,
doméstica, que tem início com os retratos de família e se intensificou ainda mais com a prática
das selfies 1. A respeito dessa prática, Batchen (2001) a denomina de fotografia vernacular, que
0F

possui um grande valor simbólico para seus produtores ou seus retratados, embora tenha sido
negligenciada na pesquisa acadêmica acerca da história da fotografia. Essa produção costumou
ser direcionada para álbuns fotográficos, para as paredes das casas – no formato de quadros e
murais – e podemos perceber na contemporaneidade a sua existência nas redes sociais digitais,
a exemplo de aplicativos e sites.
Por outro lado, desde que surgiram as formas de gravação de imagens em superfícies
fotossensíveis, a fotografia vernacular tem sido também um importante mediador de interações
entre indivíduos nos mais diferentes ambientes (BOURDIEU, 1990; SARVAS; FROHLICH,
2011) e tem conseguido se manter como um artefato palpável dos melhores momentos, das
famílias, das fases da vida.
As imagens das pessoas, antes possíveis apenas nas pinturas, passaram a existir, no
século XIX, também por intermédio das câmeras fotográficas; por meio destas, ocorreu um
aumento considerável no número de imagens circuladas, vistas através das fotografias
impressas e posteriormente através das tecnologias digitais. É possível observar, desse modo,
que a fotografia vernacular caminhou para ser cada vez mais um mecanismo promotor de
práticas sociais importantes associadas a uma cultura visual que, nos últimos dois séculos, foi
solidificada nos retratos das pessoas em diferentes situações, para diferentes públicos
(CHALFEN, 1987).
Resultado de um processo de objetivação de um olhar subjetivo do fotógrafo, a imagem
fotográfica é capaz de tornar visíveis as imagens, antes, presentes apenas na subjetividade do
indivíduo (SOBCHACK, 1994). São expressões individuais ou de um grupo, quer nos retratos,
quer nos autorretratos – ou, na contemporaneidade, em uma selfie 2 – visualizados em narrativas
1F

Utilizamos aqui a expressão “selfies” ao invés de selves – plural de self, conforme a norma culta da língua inglesa
– pois se trata do uso comum que as pessoas fazem ao se referir ao plural do tipo de autorretrato denominado
selfie.
2
Abreviatura de self portrait.
1
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nos mais diversos cenários de interação. Trata-se de uma prática de compartilhar 3 fotografias
2F

que, desde o século XIX, com a popularização e o barateamento dos processos, manteve-se no
foco de atenção dos indivíduos na sua expressividade e no engajamento em redes sociais com
interesses em comum (CHALFEN, 1988; HOFFMAN, 1996).
Nessa ação de se expressar por intermédio de fotografias compartilhadas, podemos
considerar a formatação de ambientes interacionais com suas variáveis sociais e técnicas
particulares. Tais variáveis operariam em conjunto, promovendo, de um lado, mecanismos para
as práticas sociais e, do outro lado, refletindo as formas de apropriação dos dispositivos de
registro e dos ambientes pelo público engajado. Ainda nessa compreensão da interveniência de
variáveis sociais e técnicas, é possível perceber também as redes de compartilhamento como
resultantes de uma cultura visual existente desde o início do século XIX, quando a fotografia
assume o papel da pintura enquanto a forma de se representar os indivíduos através das imagens
(FABRIS 1998; SOLOMUN, 2011).
Nesse seu início, as imagens fotográficas tinham como principal atributo criar imagens
das pessoas mais abastadas, seguindo todo um protocolo de produção em complexos estúdios
e laboratórios fotográficos. Posteriormente, essas imagens passaram a constituir uma parte
importante dos eventos da vida dos indivíduos, como o turismo – que, segundo Chalfen (1987),
representava 70% das imagens realizadas no mundo na década de 1980. Com o surgimento da
internet e a popularização das câmeras digitais, a partir década de 1990, constatamos a
ampliação tanto no modo como as pessoas se representam através das imagens, quanto no
número de imagens produzidas; acrescentamos ainda a interveniência dos dispositivos de
produção de imagens que, agora, compõem vários aparelhos – e não apenas de forma exclusiva
as câmeras fotográficas –, e, por isso, são capazes de garantir o ato fotográfico em um número
maior de situações cotidianas. Assim, vivenciamos um momento em que a fotografia se
apresenta entre o artefato da memória e o meio de comunicação (VAN DJICK, 2007).
Em face de sua importância como meio de comunicação, nos últimos anos, vimos o
número de fotografias aumentar consideravelmente. Segundo dados do 1000memories 4,
3F

referentes a 2011, a quantidade de imagens digitais produzidas a cada 2 minutos, já naquele
A palavra “compartilhar”, na forma que adotamos aqui, refere-se à ação de “publicar”, e não a ação de “partilhar”
– o significado correto conforme a norma culta da língua portuguesa. Utilizamos, portanto, a maneira mais
habitual de se compreender a ação de “tornar público” determinado conteúdo nos ambientes estudados em nossa
tese.
4
Disponível
em:
<http://blog.1000memories.com/94-number-of-photos-ever-taken-digital-and-analog-inshoebox>. Acessado em: janeiro de 2015.
3
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ano, era equivalente à quantidade de todas as fotografias obtidas no século XIX. Ainda,
registros da empresa Yahoo! 5 apontam que 2014 se encerrou com 880 bilhões de fotografias
4F

produzidas e compartilhadas e, parte desse aumento, é possivelmente resultante da quantidade
de smartphones e de outros aparelhos com câmeras embutidas.
Mais do que apenas um aumento no interesse pela fotografia como meio de
comunicação, acreditamos que vivenciamos um momento no qual essas imagens de si,
compartilhadas em redes digitais, assumiram um papel fundamental na expressividade dos
indivíduos. Principalmente se considerarmos aqui as selfies que, em 2013, foi escolhida pelo
Dicionário Inglês Oxford 6 como a palavra do ano. Compreendida como um tipo de autorretrato
5F

prioritariamente produzido por algum dispositivo móvel de comunicação, as selfies –
produzidas em grupo, com parceiros de relacionamento ou de maneira individual – representam
um exemplo importante desse momento histórico marcado por uma grande demanda pela
exposição dos indivíduos em ambiências digitais.
Parte desse valor na expressividade dos indivíduos deve-se a ubiquidade da câmera nos
mais diversos aparelhos, como nos dispositivos móveis de comunicação capazes de se conectar
em redes (Wi-fi, celulares, tablets, foblets, dentre outros) ou oferecidas por serviços de
telefonia 7. Dessa ubiquidade, decorre outro ponto importante para análise: a partir do momento
6F

em que aparece praticamente onipresente na vida dos indivíduos, a fotografia passa a retratar
principalmente o cotidiano, ancorando as interações dos usuários conectados em ambiências
digitais dos aplicativos. Observamos que essa prática se apresenta desassociada da necessidade
de servir como instrumento para retratar um “passado” – e, portanto, de uma memória dos
indivíduos que buscariam salvaguardar esses arquivos; essas fotografias compartilhadas
estariam nesse momento histórico compreendida como uma tecnologia associada
prioritariamente à auto-representação, no exercício da performance social dos indivíduos, em
uma busca constante por “ver” e “ser visto”, característica desse momento histórico das redes
sociais na internet.
A ampliação desses cenários de auto-representação, a busca por “ver” e “ser visto” e a
ubiquidade das câmeras operariam, juntas, na emergência de uma fase na qual parte das

5

Disponível em: <http://bgr.com/2013/12/24/how-many-selfies-were-taken-in-2013/>. Acesso em janeiro de
2015.
6
Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/11/131119_selfie_oxford_fn>. Acesso em
janeiro de 2015.
7
Dentre estas, destacamos as redes 3G e 4G, as mais usadas no Brasil em 2014.
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interações nas redes sociais digitais ocorreria através das imagens de si, vistas e revistas através
das fotografias, sobretudo em aplicativos de compartilhamento como o Instagram 8. Este se
7F

apresenta como bastante representativo para abordar de que forma a presença de dispositivos
de registro fotográfico está cada vez mais associada aos ambientes das redes sociais atuais.
Aplicativos desse tipo nos municiam de argumentos para refletirmos sobre o lugar da fotografia
enquanto promotora de práticas sociais nas interações contemporâneas, pois apresentam como
lógica de uso a não dissociação do ato de produzir com o ato de compartilhar imediatamente as
imagens que retratam a vivência cotidiana dos seus usuários. Ou seja, fotografar através destes
requer o estabelecimento de uma interlocução imediata com sua rede social, pois toda a
produção precisa necessariamente ser compartilhada.
Seguindo ainda uma lógica de se estar sempre disponível (TURKLE, 2011),
característica dessas ambiências digitais, a performance social do indivíduo, adotada nas
imagens e legendas, receberia tanto um estímulo de sua rede, que teria uma grande demanda
por saber o que seus contatos estão interessados, quanto requereria um constante olhar do outro,
funcionando como uma resposta para suas ações performáticas.
Não é à toa que os indivíduos costumam sofrer sanções pelos excessos: o uso indevido
desses aplicativos em determinadas situações formais é coibido; a exemplo das proibições em
situações como um dia de votação ou na aplicação de prova em seleção pública. Mais do que
finalidades escusas, a penalidade a essas pessoas pode ser vista como um sintoma de uma
sociedade voltada para uma superexposição de si. É nesse lugar que a fotografia se coaduna
com as performances sociais dos indivíduos, conectados nas mais diversas redes sociais.
Considerando as questões acima levantadas, acreditamos estar diante de um novo
cenário de interação, voltado para a presença da câmera e impulsionado pela grande exposição
dos usuários, que, por conseguinte, buscariam gerenciar suas impressões em uma rede social
sempre disponível e não atrelada a uma co-presença física. Ainda, nesse cenário o indivíduo
precisaria lidar com um tempo cada vez menor de “sobrevida” dessas imagens: um dia, uma
manhã ou algumas horas até uma próxima fotografia ser produzida. Quanto mais fotografias
postadas, menor a atenção a cada uma delas, principalmente as mais antigas – o que em
determinados contextos de grande exposição e em um ritmo acelerado poderia ser simplesmente
a do dia anterior. Esse alto número de fotografias compartilhadas denuncia, como os próprios
dados das pesquisas do Yahoo e do 10000 memories acima mostram, o que estamos aqui

8

<www.instagram.com>.
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discorrendo sobre a apropriação da fotografia centrada na performance social quase em “tempo
real”, em oposição a uma prática cultural de lidar com a fotografia enquanto artefato para a
memória.
Nesse momento histórico de crise do documento na fotografia (ROUILLÉ, 2009), essas
imagens compartilhadas obedecem a um tempo de fruição percebido, por nós, com dimensões
totalmente diferentes. Isto porque parece se alterar tanto o tempo dedicado à visualização das
imagens 9 quanto o tempo dedicado às interações em cada postagem face a um fluxo contínuo
8F

de novas imagens que estariam aparecendo nas timelines dos usuários desses serviços de
compartilhamento. Podemos estar assim nos deparando com um regime de visão autobiográfico
que perpassa a produção fotográfica contemporânea, localizada em pequenas narrativas
(SILVA JUNIOR, 2012), voltadas para a retratação de vidas e situações ordinárias.
Apresentar imagens como um componente das conversações ou analisar imagens para
se confirmar os laços sociais entre amigos parece, em especial para o público jovem, ser mais
importante do que organizar as fotografias em álbuns e observá-las nesses suportes; isto seria
uma atividade específica de gerações anteriores. Nessa fase atual a que nos referimos, as
fotografias seriam menos compartilhadas no contexto da família e do lar e mais através de
relações com outras redes sociais, como em ambientes da escola, em organizações formais ou
informais ou em casas de amigos.
Essa tese lança, então, um olhar sobre a sociabilidade contemporânea. Adotamos a
hipótese de que a crescente prática de produção e compartilhamento de fotografias digitais,
efetivada através do uso de aplicativos voltados para a formação de redes sociais e acessados
por meio de dispositivos comunicacionais móveis, assume um papel destacado na promoção de
práticas sociais através da retratação da existência ordinária, em uma modalidade vernacular,
que se situa para além da composição de uma memória autobiográfica presente em momentos
anteriores. As sub-hipóteses estão listadas abaixo:
1. A fotografia diminui o valor enquanto artefato de memória, ao mesmo tempo em que se
configura como um meio eficiente para a performance social dos sujeitos;
2. Estamos diante de uma alteração na ideia da solenidade sustentada pelo uso contínuo
dos dispositivos móveis, pois atualmente as imagens compartilhadas se localizam no

9

Resultado de uma cultura do excesso, as imagens se apresentam na timeline de um indivíduo em uma sequência
muito rápida, quase fugaz, na qual ele é tomado a endossar algo (curtir, comentar, compartilhar) em uma
frequência muito mais rápida do que antes.
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que poderia ser considerado como voltadas para a apresentação do dia a dia do
indivíduo;
3. O desenvolvimento das condições materiais de produção e apropriação passa a assumir
um papel decisivo nesse processo, particularmente com as tecnologias móveis de
comunicação que promoveram a ubiquidade, a democratização das câmeras e ampliam
o número de pessoas capazes de fotografar;
4. O movimento de compartilhar fotografias é reflexo de uma demanda por exposição de
si, característica desse momento histórico das redes sociais que transforma o sujeito em
um contínuo performer.
Com o intuito de verificarmos a hipótese e as sub-hipóteses aqui apresentadas, elegemos
como objeto os aplicativos de compartilhamento disponíveis para os dispositivos móveis de
comunicação; são esses dispositivos os principais produtores de fotografias na última década,
inclusive listados entre os principais causadores da queda na venda das câmeras compactas e
até na crise da empresa Kodak. Dentre os aplicativos existentes, consideramos para análise o
Instagram, o qual possui atualmente grande popularidade e está disponível para a maioria dos
sistemas operacionais encontrados nos dispositivos.
A escolha do mesmo se deve por acreditarmos se tratar de um caso peculiar na relação
entre os atos de compartilhar e fotografar. Isto porque, para o efetivo uso do aplicativo, é
necessário estar conectado a alguma rede – via Wi-fi ou através de algum serviço oferecido pela
operadora de telefonia escolhida. Note-se que o ato de “estar conectado” envolve uma
particularidade inerente ao ambiente: enquanto o usuário não estiver acessando o aplicativo por
intermédio de um dispositivo móvel com o acesso a alguma rede, o mesmo não funcionará
amplamente; não será possível, dessa maneira, fotografar nem conferir as imagens
compartilhadas.
Ainda, é importante mencionarmos que tal característica, embora pareça uma limitação
técnica, faz parte de um direcionamento da empresa para impedir que o usuário venha a postar
suas imagens no Instagram através de dispositivos e equipamentos fixos. Percebemos o
direcionamento do seu uso para os smartphones ou tablets; ou seja, aparelhos móveis, capazes
de trazer consigo uma lógica de uso voltada para o registro contínuo, pois estar com um desses
aparelhos significa poder utilizá-lo, potencialmente a qualquer momento e em qualquer lugar,
para criar e circular imagens. Dessa forma, o uso incomum seria compartilhar imagens oriundas
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da produção de câmeras compactas ou DSLR 10 e da postagem através do upload de fotos em
9F

um disco rígido de um computador desktop ou laptop. Acrescentamos a isso a importância de
outras redes sociais digitais, como o próprio Facebook 11¸ que estão cada vez mais interligadas
10F

com esses aplicativos e com isto ampliam o alcance das imagens postadas. Porém, ao contrário
dessas outras redes, no objeto eleito, a metáfora do álbum não existe: a apropriação no ambiente
interacional do Instagram ocorre por meio da visualização de uma timeline, que direcionaria o
olhar dos seus usuários para a interação prioritariamente com as últimas imagens postadas. As
anteriores ficariam “apenas acessíveis”, necessitando de um maior esforço para olhá-las, como
ir diretamente ao perfil de cada seguidor.
Nessas lógicas de formatação do ambiente e de apropriação dos usuários, ao invés de se
compartilhar predominantemente o registro de eventos solenes e específicos que representariam
os momentos mais importantes da vida, o Instagram estaria priorizando o registro e o
compartilhamento dos momentos mais importantes do dia (MOHR, 2014). Refletindo sob essa
perspectiva, temos, no Instagram, um importante exemplo para a compreensão do lugar em que
a fotografia vernacular tem encontrado espaço, principalmente entre o público selecionado para
essa pesquisa, os jovens. Vale salientar que, de acordo com Chalfen (1987), trata-se de faixa
etária cuja maioria das imagens é produzida ao longo da vida de um indivíduo – representando
aproximadamente dois terços do total. Não por acaso, trata-se da fase da vida em que as pessoas
mais compartilham o que é justamente compreendido como ordinário, voltado para a retratação
da sua vivência com pessoas e lugares com valores simbólicos particulares – podendo ser uma
viagem para o exterior ou mesmo um estabelecimento comercial próximo de sua residência.
Parte da explicação deve-se a um interesse recorrente na fotografia, mesmo anterior à
fase digital, das imagens compartilhadas que buscam sugerir relacionamentos entre pessoas,
quer sejam fotos de amigos ou de parceiros. Sendo a juventude o momento da vida em que
justamente o indivíduo possui uma maior amplitude da sua rede de relacionamentos –
estabelecendo a interlocução com pessoas de várias localidades e mais disposto a iniciar novas
relações –, interessaria assim a essa parcela da população essas demonstrações de amizade
capazes de serem percebidas e reforçadas através das fotografias nesses aplicativos de
compartilhamento.

10

Acrônimo para Digital Single Lens Reflex, que são as câmeras digitais de objetivas intercambiáveis, ou
simplesmente chamadas de reflex.
11
<www.facebook.com>.
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No intuito de buscar respostas aos aspectos levantados, disponibilizamos um
questionário online durante quinze dias. O mesmo foi proposto com o objetivo de obtermos um
posicionamento do ponto de vista das práticas de uso do aplicativo e dos dispositivos móveis
feitos pela nossa amostra de usuários.
Como estratégia complementar, observamos as páginas com fotografias de alguns
usuários no intuito de estabelecer códigos que permitissem a análise da projeção de
comportamentos esperados. Buscamos com isto a interpretação das práticas sociais através de
alguns recursos interacionais que estariam assumindo a forma de descrições já anteriormente
feitas pelos usuários nas entrevistas.
A análise envolveu tanto as condições de produção das imagens quanto as estratégias
de apropriação das mesmas nas práticas sociais. A partir daí, questionamos sobre a maneira
com que os indivíduos fazem uso da fotografia na retratação de si, no sentido de manter relações
com a sua rede não mais situada na co-presença física e voltada para o uso dos dispositivos
móveis de comunicação disponíveis durante toda a rotina diária. Adotamos uma lente
interpretativa para responder esse questionamento problematizando em que medida foram
alterados tanto o ato fotográfico quanto o modo em que as imagens são compartilhadas perante
uma rede social de interessados pelo lado vernacular da fotografia. Pensando nessas alterações,
elaboramos um conjunto de matrizes analíticas como estratégia para a análise dos meios
materiais, pontuando características particulares dos aplicativos de compartilhamento de
fotografias nos dispositivos móveis de comunicação.
Com vistas ao entendimento dos indivíduos em suas performances sociais, elaboramos
uma codificação objetivando entender o conjunto de estratégias adotadas por eles em suas
interações nas ambiências digitais. Analisamos, portanto, as articulações envolvidas nesses
cenários de interações que teriam a fotografia como importante promotora de práticas sociais.
O ato de codificar foi proposto a partir de uma matriz analítica, com vistas a compreender a
incidência de alguns padrões de interação dos usuários em suas performances sociais; a
exemplo da utilização de alguns tipos de legendas para as fotografias publicadas.
Já com relação ao entendimento das materialidades da comunicação, em diálogo com
todo esses instrumental de análise e as questões aqui levantadas, buscamos contribuir para a
construção de uma metodologia que permitisse o estudo dos meios e das mediações através das
imagens fotográficas numa perspectiva que desse atenção para a sua dimensão material;
problematizar acerca da história dos artefatos, dispositivos e formatos de produzir e
compartilhar fotografias a partir de uma abordagem que privilegiasse as condições materiais
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inerentes a cada período específico; e propor um modelo para a análise das mediações de
imagens fotográficas no Instagram considerando sua articulação com os dispositivos móveis
de comunicação e sua capacidade de ser ubíquo.
Seguindo a lógica de argumentação, no primeiro capítulo, discorremos sobre a
fotografia, no entendimento de seu lado vernacular e as discussões correntes sobre memória e
narrativas visuais que dela existem. Também utilizamos informações oriundas de referências
bibliográficas sobre a história da fotografia, de modo a compreender os ambientes de interação
em co-presença física, a exemplo de Fabris (1998), Greisdorf & O’Connor (2008), Barthes
(1984), Bourdieu (1990), Johnson (et. al., 2005), Kossoy (2001), Leite (2000) e Gustavson
(2005), dentre outros. Pretendemos com essa revisão de literatura compreender práticas de
compartilhamento de fotografias, traçando um panorama até chegar ao estágio atual, com a
internet e os dispositivos móveis de comunicação.
Já no segundo, discutimos sobre os dois principais conceitos definidos e escolhidos por
nós para analisar o fenômeno das imagens digitais compartilhadas na contemporaneidade. São
estes a performance social, tendo como base a obra de Erving Goffman e sua Teoria
Dramatúrgica, e as condições materiais de produção e distribuição, a partir da obra de Hans
Urlich Gumbrecht e sua Teoria das Materialidades. Esses dois conceitos procuram dar conta de
verificar a hipótese e as sub-hipóteses a partir de uma lente interpretativa que consideram de
maneira paritária os atores sociais e as variáveis técnicas no compartilhamento das imagens.
No terceiro e último capítulo, tratamos especificamente da parte empírica da pesquisa,
momento em que analisamos o objeto com base nas lentes interpretativas escolhidas. Tivemos
o total de 657 respondentes do questionário e 250 páginas de usuários do Instagram analisadas.
Após a coleta de informações, problematizamos acerca do cenário de compartilhamento aqui
estudado, de modo a discutir de que forma, a partir dos nossos instrumentos de análise, seria
possível compreender esse lugar que a fotografia ocupa no conjunto de práticas sociais
contemporâneas. Entendemos que estamos lidando com um cenário de interação que se
apresenta sob uma dupla mediação: a do ambiente de compartilhamento, com todos os recursos
inerentes ao mesmo para o exercício da performance social; e a da fotografia, promotora de
práticas sociais se considerarmos seu lado vernacular e a sua relação com os modos de retratar
a existência daqueles portadores de tecnologias digitais ubíquas; ou seja, capazes de representar
os indivíduos sobre as mais diversas situações cotidianas, ordinárias.
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Capítulo 1
Compartilhamento de fotografias: visualidades e antecedentes

Desde que surgiram as formas de registro de imagens em superfícies fotossensíveis, as
imagens das pessoas, antes possíveis apenas nas pinturas, passaram a existir no século XIX
também por intermédio das câmeras fotográficas; por meio destas, ocorreu um aumento
considerável no número de imagens circuladas, vistas através das fotografias em um suporte
físico – nos mais diferentes processos de revelação e ampliação de imagens – e posteriormente
nas tecnologias digitais.
É o que o teórico australiano Geoffrey Batchen conceitua como o que seria a fotografia
vernacular (2001), uma prática amadora que comumente tem sido capaz de representar ideais
de família, do self e do passado, que também pode ser compreendida como importante
promotora de práticas sociais até os dias atuais, se considerarmos os meios digitais (HAND,
2012).
Conforme Silva Junior (2013), se tomarmos como exemplo a popularização exercida
pela Kodak 12, empresa capaz de dispor de câmeras de uso simplificado nas mãos das pessoas
1F

desde o fim do século XIX, até o atual Instagram, temos um grande número de fotografias
capazes de nos fornecer informações como os hábitos, os costumes e os percursos de quem se
expressa através do compartilhamento desse conteúdo. A praticidade e a facilidade no acesso
das câmeras de uma empresa que adotou como slogan “você aperta o botão e nós fazemos o
resto” pôde oferecer condições materiais de produção para o fotógrafo amador ideais para
difundir suas imagens para a sua rede, além de garantir um tipo de fotografia que começava a
surgir como recurso de construção de narrativas pessoais, familiares, amadoras (SILVA
JUNIOR, 2013). Se considerarmos o contexto atual, com as imagens digitais e os indivíduos
conectados em redes de dispositivos móveis, podemos detectar aquilo que Silva Junior (2013)
aponta como um prolongamento e uma potencialização sem precedentes desse modo de narrar
o dia a dia. É nesse ponto que discutirmos sobre a fotografia enquanto promotora de práticas
sociais na contemporaneidade requer compreender as práticas culturais associadas às
fotografias em momentos anteriores ao processo digital que, nas últimas duas décadas, tem
prevalecido como principal forma de acesso às imagens fotográficas.

12

Empresa norte-americana dedicada a produção e comercialização de equipamentos fotográficos nas mais
diversas áreas profissionais ou amadoras. Foi fundada por George Eastman em 1888.
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O objetivo desse capítulo é discutir a fotografia enquanto promotora de práticas sociais;
dito isto, nossa tese não pretende tratar de questionamentos acerca da fotografia que envolvam
um referencial teórico sobre análise da imagem – decorrente principalmente de pesquisas nas
áreas de análise de produtos midiáticos, com uma bibliografia advinda de vários campos do
conhecimento 13. Pretendemos discutir o estado da arte dos estudos acerca das práticas de
12F

compartilhamento de conteúdo contemporâneas, especificamente acerca do compartilhamento
de fotografias e suas repercussões nas práticas sociais. Os trabalhos aqui apresentados situamse no campo das ciências humanas, sendo uma maior parte na área de comunicação. Dentre os
principais pontos em discussão, buscamos argumentar como a memória associada às imagens
passa por alterações em decorrência de uma fotografia vernacular (BATCHEN, 2001). Tal
prática da fotografia, associada aos ambientes promotores de redes sociais na internet – e nos
dispositivos comunicacionais móveis –, possibilita aos indivíduos uma interlocução com sua
rede, bem como pode servir um instrumento importante nas suas performances sociais 14, em
13F

exercício a partir de um enquadramento do ambiente e dos atores envolvidos.
Procuramos com isto situar essa produção acadêmica com nossa pesquisa, na qual tem
como objetivo compreender as interações entre usuários nas redes de compartilhamento de
fotografias, capazes de estabelecer uma interação mediada pelas imagens circuladas em
dispositivos comunicacionais móveis. Assim, para falarmos em alterações na fotografia
enquanto promotora de práticas sociais, faz-se necessário entender os antecedentes históricos,
em particular o que diz respeito ao compartilhamento através de ambientes anteriores às
próprias tecnologias digitais.

1.1. O lugar da fotografia

A fotografia pessoal está intimamente ligada às mudanças mais amplas relacionadas à
percepção do que seja alguns valores familiares de agregação dos seus membros; ainda, as
representações através das imagens mudaram relações que tínhamos aos padrões de trabalho e
lazer. Por fim, também promoveu alterações com as abordagens acadêmicas relacionadas à
história e à memória, individual ou coletiva.

13
14

Dentre os mais recorrentes, destacamos a semiótica, a análise do discurso e a análise das imagens.
Sobre as performances sociais, conceito importante para a análise do fenômeno na nossa tese, abordamos mais
detalhadamente no capítulo 2.
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A antropóloga Barbara Harrison (2002), em seu trabalho produzido há mais de dez anos,
já apontava que a auto-representação – antes de uma representação da família – estava se
tornando uma das principais funções da fotografia. As câmeras da família, nesse sentido, teriam
um menor valor se comparado ao que vem sendo discutido como meios para a sociabilidade –
mais especificamente nas performances sociais em suas mais diversas formas. Os autorretratos
e sua versão mais atual, denominado de selfie, são exemplos do que aqui estamos nos referindo.
Ao pesquisar acerca de usos sociais resultantes do compartilhamento de imagens, o
trabalho de Van House (2009) destacou alguns desses usos: (1) forma de autorrepresentação ou
autorretrato; (2) modo de criação relacional, ou seja, de um sentido de união, expressão da
sociabilidade; e (3) como dispositivo de memórias dos indivíduos.
Partindo desse entendimento da autora, essa tese compreende que a mediação pelas
tecnologias digitais intervém na forma em que os usuários adotam padrões sóciocomportamentais no compartilhamento de conteúdos fotográficos. No primeiro uso social
apontado, entendemos que o usuário, nesses ambientes de compartilhamento, adota aquilo que
Goffman (1999) já apontou anteriormente como uma atitude performática, visando o
gerenciamento de sua impressão de modo a atingir certas finalidades a uma rede na qual se
relaciona; no caso das imagens, caberá ao usuário fazer referências a fotos que demonstrem
suas viagens, lugares que frequentou, salientando aos demais suas preferências, revelando com
isto aspectos de si desejado pelos interlocutores. Trata-se, então, de uma articulação social em
torno das imagens, de modo que sua experiência nas localidades visitadas, por exemplo, possa
criar representações de si, manipuláveis pelo usuário de forma estratégica, e que vão com isto
possibilitar a leitura que o outro faz desse usuário.
Com relação ao segundo uso proposto por Van House (2009), é possível traçarmos uma
história da fotografia enquanto promotora de práticas sociais que promoveu cenários de
interação mediados pelas imagens, tanto nas ambiências em co-presença física quanto nas
interações mediadas pelas tecnologias digitais. A pesquisa de Cox e Marlow (2008) traz
subsídios para entendermos esse papel da fotografia enquanto modo de se criar relações quando
identificaram que a melhor forma de se explicar o volume de interações que cada fotografia
pode exercer é relacionando o objeto diretamente ao tamanho da rede social do usuário que a
postou, ao invés de valores estéticos convencionalmente atribuídos às fotografias por um
determinado grupo ou pela crítica especializada.
Por fim, no que tange à memória, o terceiro uso social apontado por Van House (2009)
é possível compreender como o conhecimento das pessoas acerca dos lugares é influenciado
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por uma rede social que opera na orientação daquilo que é cabível de ser visitado e, por
conseguinte, fotografado. Assim, como defendeu Sontag (2004), o conhecimento que os
indivíduos possuem das grandes cidades é fruto de uma promoção feita pela experiência
mediada das imagens – que pode ser obtido através de campanhas de turismo, ensaios
fotográficos, álbuns de amigos e parentes, dentre outras formas de acesso através das imagens;
tal conhecimento, de certa maneira, agenciaria na atividade de visitação e ação perante algum
lugar, que nos faz eleger aquilo que é “digno de conhecer e ser fotografado” na nossa
experiência direta com este. Conforme Bourdieu (1990), tal memória estaria também em
processo a partir de certos cânones – ainda que implícitos – do modo como se devem ocorrer
as representações nas imagens: a forma como as pessoas deveriam estar posicionadas para a
câmera, o modo como certos lugares deveriam compor um pano de fundo para retratar a
presença da pessoa em determinada localidade, dentre outros códigos possíveis de serem
identificados.
Nos próximos tópicos, discutiremos o estado da arte acerca das práticas de
compartilhamento contemporâneas, especificamente acerca do compartilhamento de
fotografias. Para tanto, buscamos situar uma discussão na literatura corrente que se debruça
sobre o fenômeno principalmente a partir de algumas linhas de argumentação propostas pelos
autores aqui trabalhados, importantes para o entendimento das performances sociais, como: (1)
a memória, (2) as narrativas visuais e (3) os referenciais identitários.
Questões relacionadas à exposição de si, à visibilidade, à privacidade tangenciam essas
três linhas, bem como alguns aspectos culturais da própria prática fotográfica em seu lado
vernacular. Essas últimas são relatadas de forma complementar para o entendimento sobre a
fotografia enquanto promotora de práticas sociais, e são indissociáveis para o entendimento da
fotografia vernacular que aqui tratamos. Apresentamos também em que medida nosso trabalho
contribui naquilo que pretendemos fazer em face da literatura corrente sobre o tema.

1.1.1. Memória: entre arquivar e compartilhar

Sustentada em discursos sobre psicologia social e comportamental, a memória tem um
papel central na construção de um sentido de continuidade entre as nossas identidades e as dos
demais. Bluck (2003) compreende que a memória autobiográfica tem três funções principais:
preservar uma noção de coerência do indivíduo com o passar do tempo, fortalecer laços sociais
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ao compartilhar memórias pessoais e utilizar experiências passadas com a finalidade de
construir modelos de compreensão às subjetividades de si e dos outros.
Disporíamos de condições materiais para ativarmos nossas memórias. Artefatos seriam
mais do que mediadores daquilo que é reservado ao passado; estes também mediariam
relacionamentos entre indivíduos e grupos de todo o tipo – famílias, colegas de escolas,
membros de clubes – e seriam feitos por tecnologias – desde canetas e fitas cassetes até as
câmeras digitais. Nós comumente valorizamos nossas memórias mediadas como uma parte
fundante da nossa identidade autobiográfica e cultural. E os itens à nossa disposição refletiriam
tipicamente a formação do indivíduo em um momento histórico específico.
No final da década de 1970, os psicólogos americanos Roger Brown e James Kulik
publicaram um artigo intitulado Flashbulb Memories (1977), considerado um estudo
importante sobre o fenômeno da memória, principalmente em referência à memória fotográfica
que possuiríamos. Conforme a tese de Brown e Kulik (1977), deve haver um tipo específico de
memória autobiográfica, que permitiria às pessoas fazer um relato bastante detalhado e vívido
do momento em que ficaram sabendo de algo que causou um grande impacto em suas
existências. Assim, eventos significativos para a cultura como um todo ou para o indivíduo
desencadeariam um mecanismo biológico especial da memória, que por conseguinte criaria um
registro permanente do evento e das circunstâncias em que os indivíduos se encontravam
quando o vivenciaram.
Na década de 1980, outro psicólogo americano, Ulric Neisser (1987) veio a contestar a
tese acima mencionada, defendendo que a durabilidade dessas memórias decorre do fato de
sempre serem relembradas repetidamente após o evento; tal repetição funciona como uma
reiteração dos fatos ocorridos no momento histórico, junto com o contexto da recepção das
imagens. Ao passar por essa reiteração tanto pelo indivíduo quanto pela sociedade como um
todo, ocasionada pelas coberturas jornalísticas dos meios de comunicação de massa, as
memórias passam por um reforço contínuo, para além de uma lembrança individual que parte
unicamente de cada indivíduo. Ainda, Collins (2012) afirmou que as lembranças fotográficas
não fazem uso de um mecanismo especial e podem ser imprecisas, devido aos diversos
desenrolares posteriores aos acontecimentos.
Enquanto estudiosos do campo das ciências humanas tendem a restringir os atos da
memória para a mente, estudiosos do campo das ciências biológicas apresentam outra
perspectiva, tendo o cérebro como o locus de origem da memória. Isto porque pensar numa
memória concebida através de um conjunto imaterial de pensamentos e da atividade mental era
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considerada uma abstração principalmente da filosofia. Como o trabalho de Bergson (1999),
que propôs uma relação recursiva entre o que ele entende como ativadores materiais e as
imagens formadas por nossas mentes. Nesse sentido, Bergson entende que a memória não é
exclusivamente um processo cognitivo, mas também uma ação advinda de uma resposta a um
estímulo proporcionado pelo ambiente externo à mente do indivíduo (BERGSON, 1999).
As imagens de recordação nunca seriam ações de reviver experiências passadas, mas
sim ações do cérebro em seu trabalho contínuo por meio do qual as sensações seriam evocadas
e filtradas. Bergson (1999) entende que o cérebro não acumula memórias, mas recria o passado
a cada momento em que é evocado; as memórias são então uma soma de sistemas sensóriomotores que em conjunto utilizam a memória do passado para atualizar o nosso pensamento
sobre as nossas vivências. A consideração de Bergson faz-se importante para pensarmos que a
memória evocada é também uma construção do presente do indivíduo. Sendo assim, é
importante se compreender que pode ser algo mutável a partir do nosso conhecimento adquirido
ao longo do tempo; tendo assim o passado que ser continuamente reconstruído por meio de
novas visões de mundo adquiridas individualmente. Hand (2012) se posiciona também de
maneira similar ao dizer que ver as imagens envolve a construção do passado, mais do que
apenas relembrar algo. Isto porque elas são retrabalhadas em novos contextos sociais, com
novos enquadramentos eleitos pelos indivíduos sobre as situações passadas.
Ao estudar as memórias culturais de cada indivíduo, Van Dijck (2007) vai entendê-las
como mediadores entre indivíduos e a coletividade, ao passo que representam tensões entre
aquilo que é considerado público e aquilo que é considerado privado. As tecnologias midiáticas
e os objetos, mais do que meros instrumentos externos para sustentar versões do passado,
auxiliam na constituição de uma noção de passado – tanto em termos de nossa vida privada
quanto na história de uma maneira geral. As memórias culturais pessoas, na definição de Van
Dijck (2007) são ações e produtos para se lembrar, cujos indivíduos se relacionam para dar
sentido às suas vidas em relação às vidas dos outros e ao seu entorno, situando-se no tempo e
no lugar. O termo envolve, para a autora, uma conceituação da memória que considera
dimensões da identidade e do relacionamento, do tempo e da materialidade.
Nessa perspectiva, a produção de memória envolveria a produção de objetos com um
duplo propósito: documentar e comunicar o que aconteceu. Não seria diferente para as imagens
fotográficas, nas quais poderíamos perceber diferentes intenções na criação de produtores de
memória, pois poderíamos fotografar apenas por uma questão de fotografar ou para
posteriormente compartilhar os momentos fotografados com amigos.
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Conforme Van Dijck (2007), um grande número de artefatos culturais, como diários e
fotografias pessoais, configuram as escolhas pessoais do que registrar e de que maneira se
registrar. Tais artefatos, entendidos como pequenas histórias dentro de um grande panorama de
mudanças em uma sociedade, podem refletir e dar suporte para o entendimento de grandes
narrativas históricas, e é nesse sentido que estes – considerados como documentos do “eu” –
são ultimamente bem recebidos na constituição da história oficial encontrada em museus,
arquivos públicos e outras instituições responsáveis por salvaguardar esses artefatos, o que pode
ser sintoma de uma virada na compreensão daquilo passível de ser entendido como uma nova
memória coletiva (VAN DIJCK, 2012).
Considerando essa ação individual de compartilhar sua vida através desses artefatos, a
memória seria muito mais sobre a privacidade de produzir memórias para si e o desejo de
compartilhar apenas com destinatários escolhidos, como se tratasse de algo de interesse desse
público, e muito menos uma produção inclinada a compartilhar experiências com um número
de espectadores ou leitores desconhecidos. Nessa dicotomia entre público e privado, vale
considerarmos como cada ato de relembrar envolveria uma negociação entre essas duas esferas,
na qual o indivíduo haveria de refletir. Pensando assim, caberia aqui analisar de que maneira a
intenção de recordar algo exclusivamente para um uso privado se alterou durante o tempo,
principalmente se essas memórias pessoais podem adquirir significado num contexto de
alteração de costumes sociais ou de crescimento pessoal.
Por um lado, as mídias digitais seriam consideradas auxílios para a memória humana,
pelo fato de serem externas ao indivíduo – estariam materializadas em algum objeto, palpável.
Por outro, elas são concebidas como uma ameaça à uma pureza da lembrança, pelo fato de
serem vistas como uma “prótese artificial” que poderia libertar o cérebro de encargos
desnecessários e dispendiosos e, com isto, permitiria mais espaço para uma suposta atividade
criativa. Autores como Lévy (1999) já apontavam esta tendência, ao falar dessas mídias como
tecnologias da inteligência, ao facilitar o pensamento humano pela sua capacidade de arquivar
e facilitar o acesso à informação. Conforme Van Dijck (2007), se apresentando como um
substituto, essas mídias podem de alguma maneira corromper a memória. Porém não se trata de
uma relação hierárquica na qual as mídias estariam unilateralmente alterando as nossas
memórias, mas há também a compreensão desses dispositivos técnicos como extensão do ser
humano, cujos usuários programariam tais dispositivos para auxiliar na sua memória.
De acordo com Lipsitz (1990), as mídias incorporam algumas das nossas mais profundas
esperanças e envolveriam algumas das nossas emoções mais caras. Filmes, registros ou outras
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expressões culturais constituiriam um repositório da memória coletiva que colocariam a
experiência imediata no contexto de mudança ao longo do tempo. Isto porque, desde o
surgimento da escrita e mais recentemente com a emergência da fotografia no século XIX, a
capacidade humana de lembrar estaria comumente relacionada à linguagem cotidiana das
imagens compartilhadas entre indivíduos, que fazem uso de algumas ferramentas técnicas para
a reprodução – como os diversos suportes em papel fotográficos, que discorremos mais à frente
nesse capítulo.
Porém, essas imagens não se “depositam” na nossa mente de maneira uniforme e
imparcial. Como entende Barthes (1999), nossas capacidades cognitivas determinam quais
imagens estão autorizadas a adentrar na nossa mente e, assim, na nossa memória. Fotografias
com essa permissão são aquelas em que o indivíduo recorda quando ele não mais consegue
visualizar a cena. Para testar esse tipo de afeto que se coloca em uma imagem, Barthes (1984)
sugere que se feche os olhos e espere para ver se a fotografia está inculcada na mente – ou seja,
se ele evoca imagens mentais.
Ao obtermos essas imagens, perceberíamos como temos uma capacidade de desenvolver
uma memória seletiva, cuja mente pode bloquear algumas imagens por motivos diversos,
principalmente para se evitar a lembrança de determinada situação. Teríamos assim as
fotografias que, a cada nova visualização, seríamos capazes de relembrar não apenas o instante,
mas as circunstâncias que levaram à produção daquele instante: a alegria do momento, a roupa
que se vestia, a posição social do indivíduo perante um grupo retratado. Ainda, os próprios
valores culturais de uma época influenciariam na maneira como perceberíamos a imagem
idealizada que teríamos de nós mesmos – quando vemos uma roupa usada por nós e que
atualmente estaria “fora de moda”, ou mesmo ao nos depararmos com um porte física que não
gostaríamos de possuir novamente.
Essa memória pessoal seria gerada pelo que se costuma chamar de mídia caseira –
fotografias de família, vídeos caseiros, gravações de áudio – enquanto que a memória cultural
coletiva é produzida pelos meios de comunicação de massa – televisão, músicas gravadas, a
fotografia profissional –, o que implica que o primeiro tipo de mídia estaria confinado à esfera
privada, enquanto o segundo pertenceria à esfera pública. Nesse sentido, Thompson (2013) vai
dizer que a nossa experiência vivida na contemporaneidade está ligada à própria experiência
mediada; a mediação, dessa forma, compreende não apenas as ferramentas de mídia que são
transmitidas na esfera privada, mas também as escolhas ativas dos indivíduos para incorporar
alguns fenômenos culturais, oriundos desses meios, em suas vidas. Portanto, a experiência seria
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o resultado daquilo que vivenciamos com aquilo que apreendemos através da mediação.
Estudos que se dediquem ao entendimento da memória na contemporaneidade deveriam então
considerar a própria mídia na alteração do que se entende como memória individual e coletiva
(THOMPSON, 2013).
A mídia produz o que Van Dijck (2007) define como memórias mediadas, ao se referir
às atividades e aos objetos que produziríamos e apropriamos por meio de tecnologias da mídia,
para se criar e recriar um sentido de passado, presente e futuro para nós mesmos em relação aos
outros. Nessa apreensão, essas memórias mediadas não são objetos estáticos ou repositórios,
mas relações dinâmicas que operam através de uma identidade relacional em articulação com
o tempo. A importância então da mídia nesse processo é na sua capacidade tanto de dispor de
instrumentos pessoais, como câmeras e filmadoras, quanto de canais para o compartilhamento
dessas narrativas, como os aparelhos televisivos e os sites.
Ainda, seria necessário ressaltar a presença de um componente de materialidade nesses
objetos, pelo fato de servirem como ativadores das memórias pessoais. Isto porque essas
memórias mediadas não estariam localizadas nem no cérebro e nem na matéria em si, mas sim
em ambos concomitantemente; conforme Van Dijck (2007), são na verdade manifestações de
uma interação complexa entre a mente, os objetos materiais e uma cultura na qual estes
emergem e assumem valor simbólico.
O processo de tradução de uma experiência para objetos passíveis de lembrança, e por
conseguinte para arquivos com informações – que podem ser guardados ou mesmo deletados –
, pode fornecer subsídios para a reflexão acerca da desmaterialização e da descorporificação da
memória. Se considerarmos que as memórias, nessa fase da digitalização dos processos
comunicacionais, seriam corporificadas e mediadas por artefatos, a própria noção de
corporificação e materialidade precisaria ser repensada e possivelmente atualizada, de modo a
considerar de que maneira a própria ideia de memória estaria em alteração.
Assim como o cérebro humano tende a selecionar, reconfigurar e reordenar as memórias
para a recordação, os indivíduos também conscientemente manipulariam seus “depósitos de
memória” com o passar do tempo: destruiriam imagens, queimariam seus diários, esconderiam
em lugares de difícil acesso – impedindo a recordação por parte de outros – ou simplesmente
mudariam a ordem das imagens em um álbum de fotografias. Essas reconfigurações ocorreriam
pois esses depósitos seriam passíveis de revisão ao passo que seus proprietários continuam a
ditar suas reinterpretações (VAN DIKCK, 2007). A exemplo de constrangimentos com diários
antigos ou pessoas que não gostariam de ser facilmente lembradas.
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No enfoque vernacular da fotografia, grande parte dos trabalhos surgem sob influência
da importante obra de Bourdieu (1990), que discorre sobre como as imagens provenientes
desses momentos cotidianos estão contribuindo para o entendimento do grupo social enquanto
uma unidade, principalmente no âmbito familiar. Isto porque a fotografia estaria se tornando
um elemento importante para tornar solenes esses momentos e consolidar o sentimento de
identidade e do ethos correlativo ao pertencimento a um grupo social (BOURDIEU, 1990). Não
apenas consolidando, a fotografia pode ir além criando a própria importância da existência de
certas ocasiões, como aquelas nos quais os indivíduos promovem no sentido de produzir
imagens; isto faria com que a fotografia por si seria um elemento potencialmente agregador, no
processo de comunhão dos indivíduos, mas também um agente que impulsionaria na promoção
de solenidades necessárias para a memória de uma família – como pequenas festas familiares
para se arquivar através de imagens fotográficas a passagem de algo.
Dentre as discussões levantadas nesses trabalhos, destacamos a tese de Kitchens (2008)
como um exemplo de trabalho aprofundado nessa caracterização por nós proposta. A autora
discute o conceito de performance para compreender como a fotografia é capaz de produzir
memórias dos lugares e situações, assim como o ato de restaurar e arquivar essas imagens
garante que se produzam histórias acerca dessas situações retratadas. A partir de uma pesquisa
histórica, de modos de circulação da fotografia perante vários meios – revistas, álbuns, postais
e cartazes, dentre outros – a autora vai entender as imagens enquanto performance no sentido
de que estas representam um “teatro da história”: as fotografias teriam a capacidade de ativar
sensações nas pessoas, enquanto que pudessem servir como documento daquela situação que
está contida nela.
De maneira aproximada com o trabalho de Kitchens, Reid (2008) aborda a questão das
mudanças emergentes na imagem digital e seu impacto sobre como as narrativas são
construídas. Ao concentrar-se sobre o público jovem, participante de ambientes de interação
digitais, a tese analisa as novas formas de fazer, armazenar, distribuir e exibir imagens que
surgiram com a fotografia digital. Além disso, a autora enfoca nas convenções culturais da
fotografia – especificamente em relação à documentação e organização da memória – que ainda
se mantêm e têm implicações importantes para a recepção de utilização das novas tecnologias
digitais e como estas são utilizadas para a construção de narrativas.
No tocante a essa ampla exibição de si, Hand (2012) entende que a combinação de bases
de dados e dos meios de comunicação audiovisuais, como no caso das mídias sociais, tem
proporcionado a ações corriqueiras como a classificação e a ordenação das imagens cada vez
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mais autoconscientes e reflexivas ao passo que se tornam visíveis aos outros, capazes de acessar
em páginas dos perfis dos usuários. Essas mudanças nas tecnologias de organização – do álbum
para as bases de dados, a exemplo das nuvens – são para Hand (2012) interessantes na reflexão
sobre como o indivíduo concebe a memória individual e a memória coletiva; nesse aspecto, há
de se considerar como essa própria construção de um arquivo e a sua organização
“publicizadas” por padrão operam uma performance do indivíduo ou de um grupo social
perante às redes interconectadas.
Já no trabalho de Araújo e Cruz (2011), a discussão está centrada na fotografia digital
contemporânea e o compartilhamento de afetos e narrativas pessoais no mundo virtual,
relacionando fotografia doméstica, estética fotográfica e intimidade. Para tanto, eles analisaram
o Projeto “Caixa de Sapatos”, do coletivo Cia de Foto 15. A proposta dos autores é discutir a
14F

estética fotográfica usada – apesar de composta por imagens aparentemente banais e ordinárias
– como “uma forma de transcendência, uma busca de encontrar no cotidiano algo além de sua
simples re-apresentação” (ARAÚJO e CRUZ, 2011, p. 15). Uma discussão interessante, pois o
próprio trabalho do Cia de Foto remete diretamente às caixas de sapatos como depósitos das
imagens que deveriam ser salvaguardadas, porém nesse trabalho propõe ressignificar essas
caixas ao trazer ao público e permitir interferências diversas nessas memórias – como a
possibilidade de um designer utilizar as imagens para um cartaz a partir de uma fotomontagem.
Citamos ainda a contribuição de Reinaldo (2011), que em seu ensaio vai discorrer sobre
as analogias entre o retrato e as narrativas de vida. Para a autora, além de unidos pelos vínculos
problemáticos da mimese e da iconicidade sígnica, o retrato e a biografia fundamentam e
constituem a noção de sujeito que surge com a modernidade. Sujeito que depende das
representações e dos papéis a ele atribuídos.
Essas fotografias não são, conforme Van Dijck (2007) a memória por si só, mas sim
constructos que moldamos no processo de lembrar. Esses objetos concretos representariam atos
relacionais da memória; coleções de objetos mediados, arquivados em suportes como os álbuns
de fotografia, comumente tornar-se-iam os materiais e as conexões simbólicas entre gerações
cuja percepção de família ou do self se alterariam ao longo do tempo, em parte devido às
transformações sociais e culturais mais amplas, em parte em função da continuidade intergeracional que cada membro da família traria para este patrimônio.

15

Mais informações sobre o projeto e o coletivo na página: <http://www.flickr.com/photos/ciadefoto/>
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As coleções pessoais ou familiares seriam reflexos da cultura em que esses indivíduos
vivem, e o ato de se reagrupar através de livros, coleções ou catálogos só reforçaria o valor que
cada mídia possuiria para determinada sociedade. No caso da nossa pesquisa, vemos o reforço
que essas imagens teriam na cultura ao considerarmos os dados já apresentados nesse trabalho
sobre o aumento no número de imagens produzidas e compartilhadas pelos usuários nas redes
digitais. Nossas coleções particulares seriam importantes em seus próprios dispositivos, como
atos e artefatos culturais, ensinando-nos sobre as formas como implantar tecnologias da mídia
para nos situarmos em culturas contemporâneas e do passado e como armazenar e reformular
nossas imagens de si mesmo, da família e da comunidade no decorrer da vida.
Há também um componente material que tende a ser desconsiderado pelos
neurocientistas, na hipótese de que os objetos produtores de memórias mediadas permanecem
constantes e inalterados a cada momento em que a utilizamos para ativar uma lembrança. Isto
porque os químicos resultantes do processo de revelação e impressão em papel das imagens
tendem a enfraquecer, assim como vídeos caseiros perdem a qualidade a cada nova cópia ou
reprodução. Conforme Van Dijck (2007) são essas transformações materiais, resultantes da
ação do tempo nesses objetos, possíveis de se tornar componentes de uma memória em
constante mutação, pois estas “imperfeições” causadas pelo tempo conotam uma continuidade
entre o passado e o presente. O aspecto envelhecido altera o próprio valor que poderíamos ter
a um determinado objeto, compreendido pelo indivíduo como fruto de uma resistência a uma
história de vida.
A questão que nos colocamos é se os artefatos materiais que evocam memórias seriam
irrelevantes aos processos mentais, ou se a sua materialidade – em alteração com as tecnologias
digitais e os dispositivos móveis de comunicação – teriam efeitos recíprocos nos produtos da
memória que são percebidos. Tal questionamento buscaria evidenciar um componente de
materialidade que poderia estar alterando a própria percepção de evocar memórias, em virtude
das apropriações dos indivíduos dos mais diferentes dispositivos produtores de imagens e de
compartilhamentos.
Não por acaso, o estudo de Eldeen e Nelson (2012) demonstrou que a cada ano cerca de
10% de tudo o que é publicado na rede simplesmente desaparece ou se torna inacessível. Para
memórias pessoais a situação é ainda mais dramática, pois o estudo desses autores apontou a
maior facilidade em recuperar as imagens provenientes de álbuns de fotografias da família se
compararmos a uma busca das imagens armazenadas em um memory card da câmera digital,
ou mesmo em algum serviço de compartilhamento de imagens.

36

Em adição a essa dificuldade na recuperação dos arquivos, os autores consideram
também a obsolescência programada dos dispositivos produtores de imagens. Estes
rapidamente ficariam velhos e precisariam ser trocados em no máximo três anos de uso. Ao se
trocar, os arquivos são suscetíveis a perda, assim como podem gerar incompatibilidade na sua
leitura em novos softwares ou sistemas operacionais, tornando-se assim incompatíveis; cabos
e conectores também mudam de formato, dificultando a visualização e o upload daqueles
interessados em preservar o passado recente. Diante dessas dificuldades ocasionadas pelas
“evoluções” tecnológicas, cabe questionarmos se estaríamos vivendo de fato um drama com a
eminente perda das imagens, ou simplesmente adotaríamos essa perda como parte de um acordo
que assumimos ao ingressarmos e compartilharmos as fotografias nessas redes sociais na
internet.

1.1.2. Narrativas visuais: práticas sociais da fotografia vernacular

O advento dos dispositivos móveis de comunicação, das redes sociais na internet e da
imagem digital, traduzida em pixels 16, garantiram à fotografia um lugar importante no processo
15F

de subjetivação contemporâneo daqueles em interação por meio das tecnologias digitais. Isto
porque, nessa última década, esses três pontos supracitados possibilitaram às fotografias a
criação de narrativas visuais de cada um, ao revelar momentos do dia a dia em uma profunda
imbricação em querer ver e ser visto, resultante dessa grande demanda pela exibição de si
característico da contemporaneidade, como sugere Fernanda Bruno (2005). Por conseguinte, a
criação de narrativas é capaz de promover referenciais identitários, pois estamos falando de
atitudes performáticas ocorridas no ato de compartilhar fotografias.
Indivíduos articulariam sua identidade como seres sociais não só para ter e armazenar
fotografias de modo a poder documentar suas vidas, mas também através da participação em
trocas sociais através da fotografia que marcariam a sua identidade como produtores interativos
e consumidores de cultura. Do ponto de vista das narrativas, é importante pensarmos como as
imagens, que sempre tiveram como propósito principal servir como um meio para se lembrar
de situações sociais e objetos do passado, estariam com os dispositivos produtores de imagens
– a exemplo dos dispositivos móveis de comunicação – encorajando os usuários a criar
16

Aglutinação de Picture e Elements, ou seja, é o menor elemento num dispositivo de exibição (como, por
exemplo, um monitor), ao qual é possível atribuir-se uma cor. O conjunto de milhares de pixels forma a imagem
inteira.
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narrativas cada vez mais próximas do próprio presente. Ora, em um contexto de redes sociais
na internet totalmente integradas nas realidades das pessoas em suas vidas diárias, uma das
ações padrão da fotografia seria a ação de fotografar e compartilhar – se apresentando de
maneira quase indissociável.
O ato de compartilhar parece-nos importante para se pensar nessa relação da fotografia
enquanto capaz de criar narrativas visuais em um contexto marcado por uma “quase
necessidade” pela exposição de si, efetivada por meio das performances sociais dos usuários
nos cenários de interação. Uma exposição que poderia emergir novas práticas sociais ao
pensarmos nas fotografias enquanto recursos visuais nas microculturas do cotidiano; novos
equipamentos à disposição, como os dispositivos móveis de comunicação, poderiam apresentar
novas maneiras de se narrar o dia a dia e garantiriam à fotografia fazer-se presente em situações
que antes não seria possível com tanta facilidade – como se pensarmos nos ambientes
universitários, e na própria sala de aula.
Em seu trabalho, Harrison (2002) trata da questão das imagens fotográficas ao
apresentar uma nova maneira de olhar para as fotografias na investigação narrativa. De acordo
com a autora, a área crítica do argumento, principalmente oriunda da linguística, centra-se na
relação de imagens a outros textos; nesse novo cenário onde as imagens ganham destaque, a
ponto de ser considerada o “motor das redes sociais” 17, Harrison (2002) questiona se é possível
16F

para os fotógrafos contemporâneos narrar independente do trabalho escrito ou oral.
Como a língua seria a principal forma de análise e interpretação, ela seria também a
principal forma de comunicação. Assim, toda análise pode se basear na linguagem utilizada e
os demais recursos visuais tornar-se-iam algo secundário. Harrison (2002) sugere explorar
como o visual pode ser usado para também criar narrativas por si só. Antigamente, os artefatos
foram divididos por aqueles produzidos pelo investigador, os fabricados pela pesquisa e o
estudo de representação dessas imagens. É muito diferente se usar as imagens como evidências
ou ilustrações. A autora também questiona se as imagens visuais possuem os mesmos elementos
estruturais que associamos com as formas orais e escritas tradicionais, ou se têm um gênero
próprio.

17

Em matéria no site da revista Veja, Rafael Sbarai e Renata Honorato apresentam dados da Enciclopédia Digital
de Negócios relativos o Facebook que demonstra que 70% de todas as interações feitas pelos usuários seriam
em torno das fotografias postadas no site de redes sociais. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/vidadigital/fotografia-o-motor-das-redes-sociais>. Acesso em janeiro de 2015.
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Harrison apresenta o conceito de retratar uma narrativa; isso desenvolve o conceito de
ver o mundo através de imagens mentais. Para a autora, às vezes pode ser mais fácil ver
experiências através dessas imagens. Em sua tese, entende que o uso de recursos visuais não se
limita apenas à investigação narrativa e também que o propósito e o valor dessas imagens
passam de um mero registro de algo para ser o próprio instrumento de pesquisa (HARRISON,
2002).
É ainda importante que, eventualmente, esses recursos visuais venham a ser
interpretados através da linguagem. Isto porque as imagens assumiriam enquadramentos não
apenas por parte de quem produz ou apresenta, mas também por aqueles que criariam novos
quadros de interpretação dessa imagem perante uma situação social. Não se deveria, assim,
esquecer de usar a própria interpretação visual e também de questionar os motivos que levaram
a esse tipo de interpretação.
Tendo em vista essa sua capacidade narrativa, seria possível observar como a fotografia
passou a ser um mecanismo promotor de práticas sociais importantes para uma cultura visual
que, nos últimos dois séculos, foi sendo solidificada por meio dos retratos das pessoas em
diferentes situações, representados para diferentes públicos (CHALFEN, 1987; SARVAS;
FROHLICH, 2011). A fotografia passa a ter um papel importante para a expressão do “eu”
perante a sua rede social em um processo de conexão generalizada e sempre disponível
(TURKLE, 2011).
A argumentação desse trabalho está voltada para uma prática fotográfica que, conforme
Silva Junior (2012), costumou aparecer de maneira periférica, supostamente sem profundidade
e densidade. Trata-se do que o referido autor – baseando-se na obra de Batchen (2001) – chama
de lado vernacular da fotografia; ou seja, um tipo de imagem produzida domesticamente, e que
costuma não ter espaço na grande história da fotografia. Porém é onde a indústria do setor, com
as câmeras ditas amadoras, obtém uma parte expressiva seus lucros. Estamos falando aqui da
categoria dos retratos fotográficos, que em 2013 passou a ter grande repercussão principalmente
nos autorretratos nas redes sociais na internet, tendo a expressão selfie obtido bastante destaque
no vocabulário comum dessas redes.
De acordo com Silva Junior (2013), para a grande maioria das pessoas, a fotografia
vernacular é a prática cultural de imagens mais acessível, direta e vinculada ao percurso de cada
um – como o de uma família indo às férias, ocasiões sociais como reuniões com amigos, ou
mesmo eventos solenes como casamentos e batismos, dentre outras possibilidades. Por ter
temáticas e enquadramentos aparentemente parecidos em todo o mundo (BOURDIEU, 1990),
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esse grande volume de imagens produzidas tende a ter sua menor importância no círculo
acadêmico; isto porque se compreende que nessa sua “repetição” reside justamente uma
fraqueza.
Ainda, Batchen (2001) vai tratá-la como algo ordinário, com menor pretensão estética,
produzida para um consumo doméstico, que habita álbuns de família e, atualmente, poderíamos
constatar a sua existência nas páginas dos sites de redes sociais. Tais imagens podem condensar
valores preciosos para seus praticantes, como as nossas noções de identidade, de relação com
os outros, de unidade familiar. Nesse sentido, trabalhos irão concluir que o nível de interação e
disseminação de cada imagem estaria ligado à amplitude da rede de contatos dos usuários que
as postam, e não a valores normalmente atribuídos por um determinado grupo às fotografias
(LERMAN; JONES, 2007; VAN HOUSE, 2009).
Por outro lado, o número de narrativas produzidas por meio das imagens estaria
diretamente ligado ao momento histórico do indivíduo ou de uma família. Sendo assim, Sontag
(2004) aponta que nas residências com filhos é produzido um maior volume de imagens,
justamente pela possibilidade de criação dos álbuns de família, um grande incentivador dos
retratos.
Ainda, é possível entendermos a fotografia como agente na apreciação estética dos
lugares e situações. Conforme afirma Sontag (2004, p. 23), “ao nos ensinar um novo código
visual, as fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que
temos o direito de observar”. Tal processo traria um significado para o espectador por meio de
uma diversidade de imagens que chegariam aos olhos dos indivíduos através de cartões postais,
reportagens de veículos de comunicação impressos, álbuns de amigos e familiares, páginas de
fotografias em sites de redes sociais, dente outros meios.
A mente humana, conforme Van Dijck (2007), produz ativamente evidências
autobiográficas visuais através de fotografias, mas também modifica essas evidências através
dessas mesmas imagens, cortando cônjuges afastados ou jogando fora as imagens deprimentes
que apresentavam um momento da vida em que determinado indivíduo estava muito acima ou
abaixo do peso, por exemplo. É interessante perceber como a própria edição não estaria
associada apenas à possibilidade de manipulação digital das imagens, mas no próprio ato de
fazer essa seleção para a criação dessas narrativas visuais de si.
Essas imagens tradicionalmente foram percebidas como testemunhos das pessoas de
algo que já ocorreu, algo que se passou – e obviamente mereceriam serem lembradas,
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guardadas. Daí residiria seu caráter de perda, morte, passado; como discorre Sobchack (1994,
p. 78):
[...] funciona para fixar um ser-que-tem sido (uma presença no presente que é
sempre passado). Paradoxalmente, como objetiva e preserva em seus atos de
possessão, a fotografia tem algo a ver com a perda, com o passado, e com a
morte, seus significados e valores intimamente ligados dentro da estrutura e
com doses de nostalgia 18.
17F

Nessa perspectiva as fotografias conectam o indivíduo com fatos passados, ao mesmo
tempo que funcionam como instrumentos para falar de si nas práticas sociais. Porém, como
afirma Van Dijck (2007), essas duas possibilidades sempre aparecem de maneira assimétrica.
Nesse ponto, ressaltamos a argumentação desse trabalho. Isto porque em sua fase analógica,
essas imagens eram primeiramente um meio para a construção de narrativas autobiográficas,
sendo comumente salvaguardadas em álbuns – ou caixas de sapato. Essa fotografia como
ferramenta para a performatividade individual, através do seu uso nas interações, costumam
estar com um propósito secundário, e que agora parece estar ocorrendo alguma inversão nessa
apropriação que os usuários fazem das imagens de si (VAN DIJCK, 2007).
Ao falar de narrativas visuais associadas à fotografia, temos uma amostra de trabalhos
que remetem ao lugar da fotografia como um elemento que impulsionou o desenvolvimento de
uma cultura visual em meios digitais, que teria reflexos importantes nas relações na
contemporaneidade, principalmente se estivermos a tratar de imagens compartilhadas em
cenários de interação mediados pelas tecnologias digitais.
Uma grande referência é o trabalho pioneiro de Chalfen (1988) que, do ponto de vista
da antropologia, emprega a noção de cultura no contexto dos retratos fotográficos, entendendo
as fotografias como uma forma de comunicação simbólica. Em seu livro, o autor defende a
formação de todo um imaginário produzido pelas fotografias; trata-se de um processo no qual
os indivíduos dão sentido às imagens, e, por conseguinte as imagens produzem sentido ao
indivíduo.
Temos ainda uma produção científica que busca compreender como essas imagens
compartilhadas proporcionariam o surgimento de uma estética fotográfica peculiar nessa
situação contemporânea, relacionada à captação de momentos do cotidiano. Nestes,
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Tradução nossa para: “it functions to fix a being-that-has been (a presence in the present that is always past).
Paradoxically, as it objectifies and preserves in its acts of possession, the photographic has something to do with
loss, with pastness, and with death, its meanings and value intimately bound within the structure and investments
of nostalgia.”
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percebemos a obra de Sontag (2004) como uma referência importante, visto que uma grande
contribuição sua para a área da fotografia se localiza nessas observações sobre estéticas que
surgem a partir da apropriação de certos dispositivos e do meio no qual as imagens se inserem
por aqueles não necessariamente profissionais.
No artigo de Lerman e Jones (2007), acerca das interações no Flickr, a pesquisa
identificou que o site possibilita a criação de um meio participativo, onde os usuários estariam
ativamente criando, apreciando e distribuindo informações. Os contatos que os usuários
possuem facilitariam novas formas de interagir com informações – o que Lerman e Jones (2007)
chamam de navegação social 19, por meio da qual os usuários podem navegar pelas fotografias
18F

que venham a ser percebidas como mais interessantes ou relevantes.
O trabalho de Johnson (1998) envolve pensar as práticas de produção de imagens e sua
institucionalização na representação da história pessoal e da imagem que se tem de uma família.
Assim, a questão residiria em pensar de que modo a empresa Kodak, junto com a popularização
da fotografia, passaria a ser fundamental para a constituição de uma cultura visual que possuiria
influências até o momento contemporâneo.
Murray (2008), por sua vez, argumenta que o uso social da fotografia digital sinaliza
uma mudança no engajamento com a imagem realizada diariamente: como se tornou menos
sobre os momentos especiais ou rarefeitos da vida e mais acerca de situações
predominantemente cotidianas, imediatas, mundanas. Desta forma, a fotografia compartilhada
tornar-se-ia uma prática mais viva, imediata e geralmente transitória. Além disso, a imagem
estaria se tornando algo que, mesmo aquele considerado amador, poderia criar e comentar com
relativa autoridade e facilidade, que trabalharia para questionar a grande divisão das categorias
de amadores e profissionais.
Nesse sentido, Cruz e Piera (2011) vão buscar aproximar os estudos acerca das práticas
de compartilhamento de fotografias com o campo da antropologia, ao propor a distinção da
análise estética da análise social e cultural. Esta última é considerada para compreender as
implicações que surgiriam a partir de compreensão puramente representacional do significado
da fotografia digital na contemporaneidade, especialmente no que diz respeito à sua circulação
na Internet. Trata-se, na perspectiva dos autores, de estudar as fotografias como objetos de troca
e não apenas como representação simbólica, de modo que o significado estaria estabelecendo
apreensões materiais e sensoriais do objeto fotográfico (CRUZ; PIERA, 2011).
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Tradução nossa para “social browsing.”
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Outro trabalho importante de citarmos é o de Targa (2010), que analisa como a relação
das pessoas com a fotografia estaria sendo alterada pela conjunção de dois fatores: a evolução
das câmeras digitais e o compartilhamento de fotografias na Internet. Nessa perspectiva, a
popularização tanto das câmeras como da Internet criariam condições para que as pessoas
pudessem massivamente publicar imagens na rede, tornando-se componente de uma
modificação na cultura; o autor tem como referencial a definição de Jenkins (2009) de cultura,
cujas pessoas assumem um papel mais participativo na produção e consumo de bens simbólicos.
O consumo e a fruição da fotografia passariam por transformações que envolveriam o suporte
da tela digital regida por uma interface, e esta reduziria a relação de tempo que as pessoas
gastariam observando a fotografia. O acesso rápido e fácil promovido pela rede também estaria
conferindo à fotografia a possibilidade de ter maior alcance, maior tráfego, o que poderia
conferir-lhe maior valor de exposição.
Citamos também a obra de Sibilia (2005), ao entender que o motivo do engajamento dos
usuários, bem como as possibilidades fornecidas pela ambiência, auxiliariam na construção de
narrativas de si, visando sempre à compreensão de (1) qual a sua rede social, (2) quais os seus
gostos e (3) as suas afinidades. Já em seu livro, a autora parte de uma mesma perspectiva de
análise para tentar defender como essa construção de narrativas do “eu” estão operando para
uma reconfiguração do que estaria restrito apenas a determinados grupos, mas que atualmente
é compartilhado com uma rede muito mais ampla, e com menor restrição (SIBILIA, 2008).
O trabalho de Freitas (2009) dialoga com o conceito de “instante” em Bachelard (2007)
para tratar de uma dinâmica de substituição de imagens, capaz de acompanhar mudanças
constantes de postura e identidades sofridas pelo sujeito; nesse contexto, a autora aponta a
predominância de uma fotografia que acompanha o ritmo das constantes mudanças – dessa
forma considerada por ela “superficial” 20. Já Fogliano (2009) discute o cenário em que ocorrem
19 F

as práticas de visualização fotográfica, considerando a subversão dos cânones propiciada pelo
surgimento das novas tecnologias digitais e do número crescente de novas ferramentas dos
softwares de manipulação e construção de imagens digitais.
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A tese de Freitas (2009) também aborda a questão a partir de uma discussão da linguagem fotográfica presente
na internet, no que tange às dinâmicas de uso da fotografia; nestes ambientes, a autora afirma ter verificado a
existência de um acúmulo de imagens cujo aumento contínuo chama a atenção em decorrência das máquinas
fotográficas e, principalmente, dos meios de distribuição e compartilhamento de fotografias; ambos tornaram-se
mais acessíveis, causando alterações nos padrões estéticos da fotografia bem como em sua função como elo
social.
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Nessa mesma linha argumentativa, Alarcon (2008) trata do papel da produção amadora
na fotografia para dizer que, com a utilização dos equipamentos digitais, somos atualmente
agentes e testemunhas da formação de um novo movimento fotoclubista; essa nova produção
traria, à luz do conhecimento fotográfico, um público que simplesmente registrava momentos
com suas câmeras – aprimorando-se numa discussão de ideias a partir do conhecimento do
equipamento e das técnicas fotográficas.
Com relação ao aprimoramento do ato fotográfico, Mason e Rennie (2008) apontaram
que o engajamento nessas redes sociais permite aos usuários a construção de um aprendizado
social, a partir do enriquecimento do repertório visual de cada um. Este enriquecimento ocorre
em virtude da visualização das fotos e da interação com outros interlocutores no site,
possibilitando o reconhecimento dos lugares retratados nas fotos e de técnicas referentes ao
fazer fotográfico – questões concernentes ao enquadramento, contraste ou referentes ao
aprimoramento do uso da câmera, em como se aproveitar os recursos disponíveis em cada
aparelho de registro das imagens.
Considerando a discussão corrente acerca dessas narrativas visuais, salientamos como
tais dispositivos tecnológicos seriam capazes de prover pistas para a compreensão de sua função
social e cultural, demonstrando assim como as pessoas utilizariam tecnologias para produzir
seus próprios depósitos materiais e representacionais. Estes depósitos, por sua vez, seriam
advindos de práticas socioculturais.
A fotografia, então, mostraria simultaneamente uma imagem de algo – representação
através de uma narrativa – e ao mesmo tempo revelaria informações sobre o próprio hábito de
tirar fotos, que não seria um reflexo individual mas sim a partir de um ethos coletivo,
internalizado por cada membro de determinado grupo social (BOURDIEU, 1990). A
internalização, muitas vezes, seria uma maneira de mostrar pertencimento a uma categoria,
revelando, com isto, referenciais identitários que o indivíduo gostaria de demonstrar. Tratamos
sobre esses referenciais no sub-tópico seguinte.

1.1.3. Referenciais Identitários

A fotografia costumeiramente serviu como um ato de comunicação e como um meio de
partilha de experiências. Conforme o argumento de Susan Sontag (2004), a compulsão do
turista para fotografar lugares estrangeiros revela como esse ato de fotografar pode se tornar
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fundamental para se experimentar um evento; ao mesmo tempo, transmitir experiências com a
ajuda de fotografias se apresente como uma parte integrante da fotografia para essa prática
turística. Apesar do seu domínio como uma ferramenta de família na construção de lembranças,
a função comunicativa esteve imanente à fotografia a partir do momento que se tornou popular
como uma tecnologia doméstica.
As câmeras fazem parte da vida familiar, como Sontag observou (2004). Isto talvez
responda ao fato de famílias com crianças terem duas vezes mais probabilidade de ter pelo
menos uma câmera em comparação àquelas em que não há filhos. A fotografia não seria mero
reflexo de algo, mas um elemento constituinte da vida familiar e capaz de estruturar a noção de
pertencimento de um indivíduo perante seu grupo social. Práticas da fotografia pessoal,
amadora, também teriam se ampliado e diversificado, particularmente em relação ao turismo e
aos novos meios de transporte e para a adoção generalizada do álbum de família como a
modalidade preferida de representar ou, na verdade, produzir a própria ideia de família que se
costumaria ter em cada época.
Para além da capacidade das memórias mediadas de ativar lembranças que os indivíduos
poderiam fazer de situações ocorridas – por meio das tecnologias da mídia –, essas memórias
seriam também oriundas de dispositivos promotores de inscrições e comunicações nos quais os
indivíduos procurariam estabelecer sua própria identidade perante a sua rede social. Nesse
sentido, Foucault (2005) defende que cada momento histórico é marcado pelos próprios regimes
de tecnologias do self; ou seja, tecnologias que permitiriam aos indivíduos efetuar, por vários
meios próprios ou com a ajuda de outros, um certo número de operações sobre seus corpos e
almas, pensamentos, condutas e formas de estar, de modo a causar transformações a fim de
atingir um certo estado de felicidade, pureza, sabedoria, perfeição ou imortalidade.
Essas tecnologias do self seriam concomitantemente tecnologias de compartilhamento,
pois ajudariam a formar laços entre fronteiras privadas, aproximando-se de uma cultura
comunal ou coletiva, que, por sua vez, remodelaria a memória pessoal e a identidade. Uma
família ou um grupo de amigos deveria, dessa maneira, decidir sobre quais tecnologias ou
mídias entrariam em suas esferas privadas – em um processo de apropriação, objetivação e
incorporação nos ambientes do lar ou de uma associação de amigos, por exemplo.
Ao invés de anexar essas tecnologias do self para o cérebro, Foucault (2005) argumenta
que estas são sempre em si produtos culturais. Sendo eleita a fotografia uma tecnologia do self
primeira, podemos perceber alterações no que tange ao seu valor de artefato da memória
individual ou coletiva para estar mais próximo de algo como uma promotora para as práticas
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sociais, que, por conseguinte, formariam os referenciais identitários dos atores envolvidos nos
cenários de interação. Tal discussão, em nosso entendimento, está contida dentro da própria
conceituação sobre as narrativas visuais, pois falar de referenciais identitários e de narrativas
envolve pensar nos modos que os indivíduos, em suas performances sociais, buscam falar de si
através do compartilhamento de imagens.
A compreensão das fotografias enquanto objetos materiais e simbólicos também
mudariam ao longo do tempo, como discutiremos no segundo capítulo. De acordo com Hand
(2012), tais mudanças podem acarretar discussões sobre como a fotografia digital passa a ser
percebida como uma forma durável de auto-representação. Em um entendimento semelhante,
Silverstone (2007) confere importância às imagens digitais e diz que enquanto a modernidade
tem sido definida pela crescente presença da tecnologia, as tecnologias midiáticas visuais – os
dispositivos produtores de imagens e as telas de visualização – têm obtido uma maior aderência
e, com isto, seriam fundamentais para a gestão da vida cotidiana.
No que tange à formação desses referencias identitários, percebemos como nesses
trabalhos a fotografia poderia assumir um papel decisivo na representação do sujeito na internet:
de que modo a fotografia poderia ser um componente importante para essa construção da
identidade dos usuários em ambientes de interação mediada por computador. Sem esquecer o
fato de que esse cenário seria também uma condição do sujeito contemporâneo, com seus
processos de subjetivação cada vez mais fluidos, em constante processo de mutação/simulação:
identidades e enquadramentos que vão sendo adotados ou esquecidos ao longo do tempo, nos
perfis criados nos mais diversos serviços promotores de compartilhamento, cada um com
propósitos diferentes. Teríamos assim performances sociais ajustadas para cada contexto em
que as imagens circulam e trazem consigo pistas para a compreensão do sujeito performer.
Ter a sua fotografia, como Barthes (1990) compreende, faz parte de um território de
forças onde quatro repertórios imagéticos se intercruzam na percepção que o indivíduo cria
destas: (1) “o que eu acho que eu sou” – ou seja, uma autoimagem; (2) “o que eu quero que os
outros pensem que eu sou” – uma autoimagem idealizada; (3) “aquele que o fotógrafo pensa
que eu sou” – uma autoimagem fotografada; e (4) “o que o fotógrafo faz uso de quando exibe
sua arte” – uma autoimagem pública, no qual os outros poderiam ter acesso a esse indivíduo
exposto. É interessante notar como essa perspectiva de Barthes se aproxima da ideia de
referenciais identitários, no argumento de como essas autoimagens não são frutos de um
processo cognitivo no qual não reside necessariamente no cérebro de cada um, numa essência
individual, mas se estende para os terrenos sociais e culturais.
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Essas percepções, proposta por Barthes (1990), buscam salientar de que maneira uma
pessoa fotografada está exercendo pequeno controle sobre a imagem resultante. A escolha do
fotógrafo – do enquadramento e do ângulo – definiria o retrato, e o referente poderia ser
posteriormente modificado no processo de revelação a partir da aplicação de técnicas de
retoque.
No trabalho de Teixeira (2009), a questão que se coloca é de que forma ambientes
gerados por novas tecnologias da imagem intervêm na construção de diferentes perfis
imagéticos para o mesmo sujeito. Uma discussão que se assemelha com a da dissertação de
Stein (2007), na qual a autora problematizou como as redes sociais online estariam
conformando novos padrões de identidade e de autorrepresentação, tendo como objeto de
estudo os retratos e autorretratos que circulam em comunidades virtuais e suas formas
associadas de representação. A autora pesquisa os autorretratos em sites de redes sociais para
discutir como a relação entre observador e observado tem seus limites borrados, demandando
um indivíduo com uma qualidade especial: um indivíduo em processo. Identidades múltiplas
que, segundo Stein (2007), estão se reconfigurando intermitentemente, assumindo novo
comportamento frente às novas tecnologias.
Stein (2007) compreende também que as imagens produzidas e veiculadas ao longo de
um período histórico são indícios de um modo de pensar específico. Essa identidade, contudo,
é permeada por processos de interação – comentários, manipulação de imagens – que redefinem
o autorretrato como resposta às demandas de sociabilidade específica – a popularidade,
conseguida através de um maior número de visitantes e de comentários.
No caso dos ambientes mediados pelas tecnologias digitais, conforme Ribeiro (2005), o
indivíduo se confrontaria com situações onde deveria interpretar ações a fim de agir e programar
linhas de conduta baseadas em suas interpretações. Cremos que, com isto, os usuários têm a
possibilidade de construção de referenciais identitários – nos quais têm, a depender do
ambiente, a possibilidade de ocultar algumas características pessoais ou ampliar, de forma
seletiva, outros aspectos que desejariam ressaltar (RIBEIRO, 2005).
Já os trabalhos de Silva (2008) e Recuero e Rebs (2010) investigaram a significação
social dos perfis no que se refere à construção da identidade virtual. Compreendendo identidade
como o traço que caracteriza social e signicamente o sujeito como ente cultural formado por
subjetividades plurais, a pesquisa de Silva (2008) problematizou a relação entre o perfil do
usuário em uma rede social e a identidade no ciberespaço; para tanto, a autora questionou se as
autobiografias e as fotos participam ou contribuem, de fato, para a formação da identidade
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individual, ou se nesse contexto a simulação é a tônica do modo como os indivíduos concebem
as identidades. Outro trabalho na mesma perspectiva é o de Recuero e Rebs (2010), no qual
abordou o “real” como matéria prima da identidade virtual, trazendo a fotografia construída
através da imagem, do retrato posado como uma importante ferramenta para fazer presente o
imagético do processo de identificação dos usuários dos sites de redes sociais; nesse sentido
essas imagens dão a melhor pista inicial sobre quem são essas pessoas – ou seja, a primeira
impressão. Não obstante, usuários fazem uso sempre de maneira estratégica das imagens de
seus perfis, podendo inclusive acrescentar alguns selos ou botões nas próprias fotografias, como
forma de endossar alguma ação ou marca.
Tais pesquisas buscaram assim compreender os usos e significações da utilização e
manipulação da fotografia pelos usuários. As fotografias estariam contribuindo para a
composição dos simulacros, ajudando a fazer parecer e conferir credibilidade ao perfil (fazer
crer), pois o usuário passaria a ter um rosto; ainda, as pesquisas demonstraram que os usuários
sabem conviver e conferir certo grau de credibilidade nas informações e nos autorretratos, que
necessitariam de pistas mais precisas sobre a identidade do indivíduo a partir de relações
socialmente mais próximas que pudessem ser estabelecidas.
A interação aqui se configura a partir de situações em que indivíduos compartilham
momentos de suas vidas, emoções e perdas, dentre outras sensações, em um nível simbólico,
através dos álbuns de fotos. Nessas situações, o indivíduo seria levado por uma pulsão
agregadora, ele seria também o protagonista de uma ambiência afetuosa que o faz aderir,
participar dessas situações.
Analisar a forma como essa mudança na interação através das fotografias ocorreu, a
partir de uma dimensão histórica, parece-nos importante, pois estudos referentes às redes de
compartilhamento se dedicam apenas aos ambientes na internet, não fazendo com isso uma
reflexão crítica quanto a possibilidade de existirem redes com tais propósitos há mais de cem
anos. Assim como é possível constatar a ausência de pesquisas com o objetivo de fazer um
paralelo no compartilhamento de fotografias entre os mais diversos cenários de interação.
Para além de significar práticas socioculturais, esses artefatos da memória – que, em
nosso trabalho, tratamos do ponto de vista da fotografia – vêm em formas que muitas vezes são
mediadas pela apropriação individual em resposta a uma convenção cultural. Compartilhamos,
portanto, do argumento de Van Dijck (2007), de que os enquadramentos culturais dados a cada
artefato ou dispositivo técnico nunca são “moldes estáveis” sob os quais os indivíduos fazem
as inscrições das suas “experiências cruas” para assim se transformar em “produtos bem
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acabados”. Seriam, sim, enquadramentos nos quais esses indivíduos estruturariam seus
pensamentos e com o qual inventariam novas formas de expressão – das suas narrativas visuais.
Álbuns de família, como veremos, poderiam literalmente predispor o tipo de fotografias
que deveriam ser feitas das crianças, a depender do momento histórico na qual são produzidas,
e do valor enquanto promotor de referenciais identitários; ainda, poderiam dar pistas para se
refletir sobre como nós inventaríamos novas formas de expressão e fixação de algo passado que
os indivíduos costumam atribuir a essas imagens fotográficas. Nos tópicos seguintes desse
capítulo, ampliamos a discussão sobre essa fotografia enquanto promotora de práticas sociais
em dois momentos históricos, aqui entendidos como relevantes para realizamos um paralelo
com o lugar da fotografia na contemporaneidade considerando as performances sociais e as
condições materiais de produção e compartilhamento.

1.2. A fotografia enquanto promotora de práticas sociais e seus momentos
históricos: do analógico ao digital

Nos próximos dois tópicos desse capítulo, apresentamos um breve histórico da
fotografia em seu lado vernacular, apontando as diferenças no que tange às performances
sociais e às condições materiais de produção e compartilhamento. Para tanto, tentamos
apontamos um primeiro momento da fotografia enquanto promotora de práticas sociais, no qual
possui um regime de visualidade em que as imagens assumem uma relação de posse e de apreço
ao seu papel de documento histórico das famílias; e, no segundo momento, temos um regime
no qual valores como a sua rápida e ampla circulação dão o tom de uma geração em uma
conectividade generalizada, interagindo em redes sociotécnicas diversas através de diferentes
dispositivos de comunicação.

1.2.1. Primeiro momento: as imagens e os diversos processos de revelação

De todas as manifestações artísticas, a fotografia foi a primeira a surgir dentro do
sistema de produção industrial. Seu nascimento só poderia ser imaginável frente à possibilidade
da reprodução (LEITE, 2000). Devido a essa possibilidade, a população conseguiu obter um
maior acesso às imagens produzidas. No final do século XIX, a sociedade ocidental –
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principalmente o continente europeu e os Estados Unidos – mostrou-se, aos poucos, por sua
imagem fotográfica.
As primeiras imagens produzidas visavam atingir a um público curioso pelas
possibilidades que o novo aparato conseguia obter: a fixação de imagens em superfícies; isto
porque as câmeras escuras 21 só apresentavam imagens apenas no tempo em que estavam
20F

abertas, em funcionamento (GUSTAVSON, 2005). Do ponto de vista das condições materiais,
carecia, nesse momento pré-fotográfico, daquilo que Sobchack (1994) aponta como uma das
principais capacidades da fotografia: a capacidade de “congelar” e preservar a dinâmica
homogênea e irreversível deste fluxo temporal para o espaço abstrato, atomizado, e protegido
de um momento.
Nesse sentido, Rouillé (2009) aponta que o processo conhecido por analógico, ao ser
facilmente reproduzido e guardado, adquiriu um valor documental – mesmo que esta concepção
possa ter seguido por um caminho historicamente passível de críticas 22. Sendo uma das funções
21 F

do documento justamente arquivar, Rouillé (2009) acredita que tal valor documental seja
característico da modernidade, momento histórico no qual a “invenção” da fotografia se situou,
em decorrência do processo de industrialização que os grandes centros à época passaram. A
fotografia surgiria em substituição às máquinas manuais; ou seja, do setor primário ao setor
secundário, entrando em cena a função do operador. Essas fotografias seriam, nessa
perspectiva, resultantes dessa passagem da ferramenta para a máquina e da oficina para o
laboratório; o que, no campo das imagens, teríamos a substituição da pintura (figurativa) para
a fotografia, em função da crença em sua exatidão e em sua verdade na retratação das pessoas.
Ao ter seus primeiros passos no mesmo momento histórico do processo de
industrialização da sociedade ocidental – na mesma esteira de fenômenos emblemáticos como
a expansão das metrópoles e da economia monetária, a industrialização e a comunicação – e
associado ao seu caráter mecânico, a fotografia se tornou a imagem da sociedade industrial,
sendo percebida como a mais adequada para documentá-la 23, servir-lhe de ferramenta e
2F
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Dispositivo que conseguia produzir imagens através de uma lente, sendo projetadas em alguma superfície.
Dentre as abordagens que vão de encontro ao seu valor primeiramente documental, Rouillé (2009) vai apontar
que essa capacidade de ser rastro – de ser o “isso foi” como considera Barthes (1984) – não atenta para o seu
valor de produzir também imagens, de fabricar mundos. O importante não seria posicionar a fotografia enquanto
mero registro de algo no qual o fotógrafo apenas opera em sua fixação no tempo, mas sim explorar como a
imagem produz o real.
23
É importante ressaltar o entendimento de Rouillé (2009), que nós corroboramos, de que a fotografia não seria
em si um documento, como não é qualquer outra imagem; mas somente estaria provida de um valor documental,
variável segundo as circunstâncias. Esse entendimento procura questionar como entre o real e a imagem se
interpõe uma série infinita de outras imagens, invisíveis, porém, operantes, que se constituem em representações
22
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atualizar seus valores (ROUILLÉ, 2009). Essa capacidade de documentar algo seria importante
nesse momento histórico, no qual a sociedade se interessaria pelas imagens como “registros
históricos”.
Dentre as primeiras invenções, Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) e principalmente
Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) foram fundamentais nessas pesquisas com superfícies
capazes de fixar imagens, desenvolvendo a heliografia e a daguerreotipia, respectivamente.
Daguerre foi importante nesses primeiros estágios do desenvolvimento das condições materiais
de produção e compartilhamento das imagens fotográficas por desenvolver uma técnica
sistemática de produção, possibilitando com isto a venda das primeiras câmeras, fabricadas
artesanalmente; bem como pela rapidez no processo de revelação, através do método de fixação
das imagens em chapas de cobre por meio do vapor de mercúrio.
O desenvolvimento do daguerreótipo permitiu, assim, as primeiras imagens das
pessoas 24, que não precisavam ficar mais horas em uma única posição para aparecer, bem como
23F

possibilitou o surgimento do ofício do fotógrafo – denominado de daguerreotipista, que
precisaria ter o domínio da técnica de produção do daguerreótipo, bem como seria necessário
saber revelar as chapas de cobre. Os primeiros estúdios assim foram construídos por esses novos
profissionais (ver Figura 1).

passíveis de serem levantadas. Posição semelhante a de Kossoy (1999), ao falar dos filtros envolvidos no ato
fotográfico: o fotógrafo, suas visões de mundo, o receptor e suas interpretações sobre aquela imagem. Nesse
sentido, o fotógrafo não teria uma posição privilegiada do real em relação ao pintor, embora essa opinião não
tenha sido a predominante para as sociedades que conferiram à fotografia a capacidade de retratar os
acontecimentos como a melhor realidade atingível – e não como uma versão desse real, inatingível.
24
Não podemos deixar de mencionar aqui as pesquisas com fotografia no Brasil, lideradas por Hercules Florence.
Isto faz com que o país tenha sido um dos primeiros no século XIX a ter uma grande quantidade de imagens
produzidas, principalmente em virtude do governo à época, na figura do imperador Dom Pedro II, entusiasta das
pesquisas em fotografia (KOSSOY, 2001).
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Figura 1 – Primeiros estúdios, montados pelos daguerreotipistas.

Fonte: <http://www.girafamania.com.br/montagem/daguerreotipo1843.jpeg>.

Os daguerreótipos consistiam em imagens produzidas nesses estúdios, e por isso não se
tinha ainda a portabilidade que os dispositivos de registro posteriormente permitiriam. Os
palcos para a performance social assim estariam sendo fabricados, inventados nas salas dos
profissionais da área. Outro ponto importante se refere à possessão dos daguerreótipos; isto
porque essas imagens não eram facilmente manipuláveis, de modo a se juntar em álbuns
fotográficos, ou facilmente enviada ou transportada.
Nesse período, temos um ato fotográfico restrito principalmente a pequenos grupos com
poder aquisitivo suficiente para a obtenção de um daguerreótipo. Eram estes a monarquia e a
classe burguesa europeia, que no final do século XIX, como aponta Sougez (2001),
incentivavam também essa produção como um expediente para se opor à pintura figurativa,
numa forma de relegar a esta para um momento “passado”, que teria sido superada com a
revolução industrial e as novas formas de organização da sociedade em grandes centros
urbanos, fatos importantes e que estavam em discussão.
Assim, teríamos uma fotografia enquanto promotora de práticas sociais voltada apenas
aos círculos familiares e pessoas socialmente mais próximas, que poderiam observar essas
imagens expostas nas salas de estar dessa classe com alto poder aquisitivo – uma das únicas
formas de acesso aos daguerreótipos (FABRIS, 1998). Porém, já teríamos nesse período uma
fotografia vernacular, na qual a mão e o olho seriam importantes na fruição da imagem; o olhar
da imagem viria apenas com a sensação de sua materialidade. Segundo Batchen (2001),
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projetadas para serem tocadas, estas fotografias também causavam uma sensação especial,
casualmente sensibilizando os poros da nossa pele com suas superfícies texturizadas.
Podemos perceber que o ato de compartilhar as imagens produzidas por meio desses
processos em desenvolvimento – que vem só posteriormente a ser chamado de fotografia 25 –
24F

passou a atingir uma rede social de maior amplitude a partir da segunda etapa de
aperfeiçoamento da produção das imagens. Seria este marcado pelo cartão de visita (carte-devisite) e pelo colódio úmido.

1.2.1.1. O cartão de visita e o colódio úmido

Entre o final do século XIX e o início do século XX, destacavam-se no Brasil os
formatos denominados cartões de visita 26, colada sobre um pequeno retângulo de papelão rígido
25F

do tamanho de um cartão de visita, e o cabinet-portrait, de tamanho maior – 11 por 17
centímetros em geral –, cujo retratado aparecia geralmente de corpo inteiro em um cenário
previamente montado, e era indicada principalmente para ser colocada em porta-retratos de
mesa.
No que diz respeito aos carte-de-visite, trata-se de uma técnica desenvolvida por André
Disdéri (1819-1889), consistindo em um conjunto de imagens produzidas por uma câmera com
várias lentes, medindo em média 6,5 x 10 cm (ver Figura 2). Tendo as primeiras imagens obtidas
na França, em 1854, o invento coloca ao alcance de um maior número de pessoas o que até
aquele momento, segundo Fabris (1998, p. 17), “fora apanágio de poucos, e confere à fotografia
uma verdadeira dimensão industrial, quer pelo barateamento do produto, quer pela vulgarização
dos ícones fotográficos em vários sentidos”.
Foi possível, através da técnica dos cartões de visita, oferecer condições matérias de
produção de várias imagens das pessoas por meio de um processo então barato e de fácil
transporte: papéis com pequenas dimensões e com imagens idênticas, permitindo às pessoas
enviarem seus cartões para sua rede social. Em um depoimento seu, Disdéri compreendia que
“para tornar as provas fotográficas acessíveis às necessidades do comércio, é preciso diminuir
muito os custos de fabricação” (ROUILLÉ, 2009, p. 48), principalmente no tocante aos retratos.

25

Nas primeiras pesquisas do século XIX, cada processo era batizado com um nome por seu criador, como a
daguerreotipia (de Daguerre) e a heliografia (de Niépce).
26
Do francês carte-de-visite.
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Figura 2 – Papel revelado através da técnica dos cartões de visita.

Fonte: <http://www.flickr.com/photos/20939975@N04/2585761428/>.

Nesse período, surgiu uma cultura de compartilhamento dessas imagens por
correspondência. Outra questão interessante, como apontada por Fabris (1998), é que, a partir
do cartão de visita, a fotografia se distanciaria do seu caráter de objeto “único” pela capacidade
de reprodução dessas imagens. Esse desenvolvimento possibilitaria a abertura para novos
públicos e ambientes interacionais, estendendo com isso as performances sociais através das
imagens nas interações em ambientes familiares, de trabalho ou de amigos fisicamente
distantes. As imagens saíram das residências e, através de correspondências, passaram a ser
trocadas por uma rede social não mais localizada em um único lugar de contemplação das
imagens, como acontecia normalmente com o daguerreótipo.
Caracterizada por Sarvas e Frohlich (2011) como a primeira fase da fotografia, podemos
encontrar no compartilhamento do cartão de visita uma prática social próxima com aquelas
decorrentes da fotografia na contemporaneidade, já que se tratava de uma cultura de se
representar através das imagens a uma rede social – sendo assim um momento importante em
que a fotografia estabelece uma relação com as performances sociais dos indivíduos retratados.
Este seria um período de “democratização” do retrato, embora ainda se tratasse de uma prática
essencialmente de estúdio, com o manuseio das câmeras restrito a profissionais
(KOUTSOUKOS, 2007).
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Na forma de cartões de visitas, a fotografia se tornaria então uma técnica mais acessível;
como aponta Fabris (1998), nesse momento já podíamos perceber as imagens como um objeto
de desejo, uma mercadoria de troca, muitas vezes de afeto e amizade, e que garantiria, a quem
se interessasse, a possibilidade de possuir imagens e paisagens do mundo, imagens de amigos
e parentes, imagens de conhecidos e de figuras importantes admiradas e, sobretudo, a própria
imagem. Temos aqui um componente de materialidade que se reflete em uma relação de posse
com essas imagens fotográficas. Segundo Rouillé (2009, p. 52), todos “se encantaram em
multiplicar os exemplares de sua graciosa pessoa, e, no mundo elegante, enviava-se o retrato
para facilitar suas visitas por procuração”. Em pouco tempo da popularização da referida
técnica, surgiu a ideia de reunir esses retratos e de fazer uma galeria com eles, e de manter em
exposição permanente de seus amigos e de suas relações. Essas coleções das imagens de si e
dos outros representam as condições materiais de compartilhamento das fotografias nesse
momento histórico.
Já com relação ao colódio úmido, capaz de produzir os cabinet-potrait, a técnica
consistia na sensibilização de chapas de vidro por meio do colódio – composto por partes iguais
de éter e álcool numa solução de nitrato de celulose –, responsável em fazer aderir o nitrato de
prata fotossensível. Inventado pelo inglês Frederick Scott Archer (1813-1857) em 1848, mas
difundido somente a partir de 1851, o processo garantiu a confecção dos primeiros negativos
fotográficos, sendo um processo bastante popular durante a segunda metade do século XIX,
principalmente devido à nitidez das chapas de vidro. Seu apogeu durou até o início da década
de 1880, quando foi gradualmente substituído pelo filme composto de celulose –
comercializado até os dias atuais. Porém no Brasil ainda persistiu a técnica até início do século
XX, como apontam Gerodetti e Garbin (2012).
Pela facilidade no manuseio e agilidade no processo de revelação dos negativos 27,
26F

teríamos nesse processo uma alteração nas condições materiais de produção com o início das
“saídas” dos fotógrafos dos estúdios, ambientes de luz controlada e já com a sala de revelação
anexa, e começaram a fazer os primeiros grandes trabalhos exploratórios, as primeiras viagens
(SOUGEZ, 2001). Isto porque era necessário apenas dispor de um recipiente escuro para a
revelação no negativo (ver Figura 3), que também não precisava de um grande tempo para sua
fixação, ao contrário dos processos anteriores.

27

Nos tempos do Colódio, o fotografo tinha que andar com o quarto escuro, já que as chapas tinham que ser feitas
minutos antes de expostas.
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Figura 3 – Representação do profissional que trabalhava com o colódio úmido.

Fonte: <http://www.cotianet.com.br/photo/hist/Images/H009.jpg>.

Com o colódio úmido, teríamos, então, os primeiros grandes deslocamentos das pessoas
com os equipamentos fotográficos, embora – como podemos perceber na Figura 3 – não se
tenha ainda nessa etapa de desenvolvimento da fotografia um tamanho reduzido do aparato
técnico e sua facilidade de transporte, como as câmeras posteriores foram capazes. No exercício
das performances sociais dos indivíduos dessa época, surgiu uma procura por ensaios
fotográficos em locações diversas, que passaria a ser suprida com o aprimoramento da técnica
do colódio e com o barateamento dos químicos disponíveis para a revelação por esse processo.
O número de retratistas, então, aumentou consideravelmente; pessoas com menor poder
aquisitivo desejavam também investir para ter seus retratos, e isto foi possível também a partir
de uma adaptação barata do processo colódio chamada Ambrotipo 28.
27F

A técnica chegou ao Brasil em 1860, permitindo que as principais cidades do país
tivessem estúdios fotográficos (KOSSOY, 2001), composto por estrangeiros que chegavam de
navio para mostrar o invento que à época causava tanta curiosidade no continente europeu.
Conforme Gerodetti e Garbin (2012, p. 19),
Duas figuras tornaram-se importantíssimas na vida de São Paulo e de outras
cidades brasileiras: os fotógrafos de estúdio e os de rua. Os fotógrafos de
estúdio atendiam clientes em endereço fixo. [...] Já os fotógrafos de rua faziam
pontos em locais públicos e turísticos, escolhidos estrategicamente a partir da
paisagem e do movimento de pessoas, ou circulavam fazendo instantâneos de
pedestres.

28

Técnica introduzida por Frederick Archer (1813-1857).
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Temos as primeiras representações das famílias com maior poder aquisitivo, bem como
da monarquia brasileira que, sob influência, dos retratos de família de habitantes de países como
a França e Alemanha, também buscaram performatizar sua existência no país através desses
registros fotográficos. Apresentamos como exemplo as imagens de Dom Pedro II, que adotava
plantas comuns do Brasil na construção da sua figura para o mundo (ver Figura 4).
Figura 4 – Dom Pedro II, em imagem feita no Brasil por Joaquim Pacheco.

Fonte: <http://international.loc.gov/service/hisp/brfbnth/852403.gif>.

Nos estúdios fotográficos, no geral se copiava as condições materiais de produção
realizada no exterior, sobretudo a de Paris. Gerodetti e Garbin (2012) relatam que os fotógrafos
utilizavam painéis e panos de fundo refinados para transportar o retratado a paisagens tão
distintas quanto um jardim europeu ou uma floresta tropical. Muitas composições inspiravamse claramente em retratos de pintura; outras lembravam cenas de teatro. Além do cenário, o
traje era bem planejado, pois eram escolhidos especialmente para a fotografia, sem descuidar
do penteado e da pose. Lissovsky (2005) conta que se tratava de um traje de exceção, pois seria
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escolhida a roupa mais sofisticada ou rica que o portador possuiria ou teria acesso – como a
roupa de festa, da missa, das idas aos teatros ou das visitas às casas dos amigos.
Todo esse aparato no cenário e no figurino cumpria um papel importante na produção
de mensagens por meio da ambientação ilusória, especialmente nesse contexto de imigrantes
nos centros urbanos, e da possibilidade de acrescentar um retrato às cartas que eram remetidas
para os parentes e amigos distantes. Segundo Gerodetti e Garbin (2012), teríamos um exercício
da performance social dos indivíduos pois a posse de objetos induzia a associação de ideias;
sendo assim, o livro indicaria a erudição, o cachorro a fidelidade, o colar de pérolas a riqueza,
o requinte do mobiliário a ascensão social, jardins ou flores a delicadeza e assim por diante.
Conforme Batchen (2001), esses retratos exibiam certa uniformidade nas poses e nas
expressões dos modelos, até certo ponto monótono para um espectador contemporâneo, mas
reconfortante para uma clientela em busca familiaridade do gênero ao invés de inovações
artísticas advindas de uma poética única do operador (fotógrafo). Ademais, em algumas
situações seria importante também a adoção uma performance social mais formal, como
demonstração de respeito à ocasião. As fotografias de casais e dos próprios casamentos são
exemplos dessa adoção, em uma demonstração de solenidade e reverência aos familiares e
amigos presentes na cerimônia; e nas orientações das fotografias de famílias, que costumavam
reproduzir a hierarquia familiar da sociedade patriarcal da época a partir da posição de destaque
ocupada pelo pai.
Importante ressaltar também que esses formatos-padrão, cartão de visita e cabinetportrait facilitariam as condições materiais de compartilhamento para amigos e parentes e ainda
serviriam como objetos de troca para colecionadores, que buscavam não só personagens
anônimos como também personalidades, artistas e integrantes da família real para seus acervos
(GERODETTI; GARBIN, 2012).
Na primeira metade do século XX, a fotografia ficou ainda mais barata e popular com a
substituição do rígido suporte de papelão, sobre o qual a foto seria colada, por outro mais fino
e leve; surgia a foto-postal, importantes à época para mandar breves recados, lembranças e
provas de apreço e amizade a parentes e amigos. Podemos perceber essa prática na imagem
abaixo de uma criança à época (ver Figura 5).
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Figura 5 – Reprodução de uma foto-postal de 1905.

Fonte: Gerodetti & Garbin (2012).

A popularização da fotografia enquanto promotora de práticas sociais ainda fez
aumentar o número de profissionais que circulavam no interior do Brasil, oferecendo seus
serviços a famílias da zona rural. De acordo com Gerodetti e Garbin (2012), para compor as
suas performances sociais através das imagens, os fotógrafos aproveitavam apetrechos da casa,
como cadeiras e bancos.
Apesar de a fotografia ter obtido uma maior popularização por meio do colódio, tratavase de uma técnica que necessitava de grandes investimentos por parte daqueles interessados em
contratar profissionais com o domínio da técnica para ter suas imagens. A fotografia, além de
restrita àqueles com maior poder aquisitivo, seria também algo de difícil manuseio, dependendo
de profissionais que tivessem o domínio das condições materiais de produção – tanto na captura
quanto na revelação do material. Em adição à dificuldade do manuseio, o trabalho de
fotometria 29 necessitaria de um conhecimento instintivo do fotógrafo, já que não existiam ainda
28F

instrumentos precisos para tal medição.

29

Consiste, no caso da fotografia, em medir a luz refletida para dentro da câmera através do fotômetro, e com isto
ajustar seus valores através dos dispositivos diafragma, sensibilidade (ISO) e obturador, de forma a captar uma
imagem gravada em uma superfície fotossensível.
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Considerando essas dificuldades, o processo de obtenção das imagens, em sua grande
maioria, estava ainda restrito aos ambientes de luz controlada, como os estúdios fotográficos,
tendo suas variações de cenário apenas restritas aos elementos que os fotógrafos dispunham em
seus estabelecimentos comerciais. Essa restrição de cenários só veio a se alterar na fase
seguinte, principalmente através da popularização do filme de negativo e por meio de um
modelo comercial proposta pelo empresário americano George Eastman (1854 – 1932).

1.2.1.2. A fotografia analógica

Em paralelo aos cartões de visita e ao colódio úmido, cientistas do continente europeu,
ao longo do século XIX, foram desenvolvendo as condições materiais de produção a partir de
técnicas de exposição e fixação de imagens nas mais diferentes superfícies, e com os mais
diferentes produtos químicos empregados. Dentre estes experimentos, destaca-se o trabalho de
William Fox Talbot (1800 – 1877), que desenvolveu uma técnica de produção de negativos na
fotografia 30, permitindo, assim, as cópias de uma mesma imagem. Foi por meio dessa técnica
29 F

que inicialmente a fotografia analógica 31 se desenvolveu: na possibilidade de criar positivos
30F

através de um processo rápido e de fácil manuseio (SOUGEZ, 2001).
Conforme Gerodetti e Garbin (2012), a possibilidade de ter uma imagem de si mesmo
se estendeu a uma quantidade maior de pessoas, não só com esse discurso reiterado da fotografia
enquanto capaz de produzir um “realismo absoluto” – algo que não seria possível na pintura –
como também de levar um tempo menor para a sua produção: em vez de passar horas na mesma
posição para que o artista pudesse delinear os traços do indivíduo representado na tela, o
processo passou a requerer apenas um curto período de tempo de exposição, nas poses em
estúdios ou locais públicos.
No Brasil, o maior interesse estaria nos retratos de grupos e no retrato realizado pelos
ambulantes – popularmente chamados de “lambe-lambes”, tradição que teria sua origem ainda
nos primeiros momentos da fotografia no século 19 na figura do fotógrafo itinerante e, com o
30

Os processos anteriores aos de Talbot envolviam a produção de imagens em positivos, impedindo assim a sua
reprodutibilidade.
31
A expressão “fotografia analógica”, na forma que estamos adotando aqui, refere-se aos processos físicos e
químicos de revelação e ampliação das imagens. Para tanto, aplica-se, em uma superfície, uma emulsão sensível
a luz para a sua exposição; essa superfície, depois de exposta, carecia de agentes químicos para revelar, fixando
as luzes e as sombras. Utilizamos, portanto, a maneira mais habitual de se compreender os processos de aquisição
de imagens que não são digitais – ou seja, que não se baseiam em dígitos.
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processo conhecido como analógico, aumentou exponencialmente no início do século XX,
como atestam Gerodetti e Garbin (2012). Nas performances sociais dos retratados, a influência
de hábitos europeus, e principalmente parisienses, ditava os detalhes da moda, da arquitetura,
da decoração, das festas e de costumes cotidianos, todos devidamente representados pela
fotografia. Nesse lado vernacular, temos principalmente as imagens que poderiam ser
localizadas numa fronteira entre o retrato de estúdio e o descompromisso do instantâneo.
Se, em um primeiro momento, cabia ao fotógrafo profissional o domínio da câmera e
da revelação, todas essas possibilidades de retratação dos indivíduos foram possíveis a partir
do que Halpern e Humphreys (2014) entendem como a principal contribuição de George
Eastman: ele foi o primeiro a dissociar a captura de fotografias do processo de produção
(revelação), com seu advento da câmera amadora Kodak e do rolo de filme. Assim, do ponto
de vista das condições materiais de produção, aquele envolvido na captura das imagens não era
mais o mesmo responsável na revelação da fotografia. Tratamos dessa questão no subtópico
seguinte.

1.2.1.2.1. A Kodak e a instituição de uma cultura visual

Embora a história da fotografia tenha vários antecedentes importantes, como já
apontados aqui, ao falar do processo de apreensão da imagem analógica estamos nesse trabalho
partindo do momento no qual, como apontam vários autores (SOUGEZ, 2001; GUSTAVSON,
2005; BOURDIEU, 1990; SOLOMUN, 2011; KOSSOY, 2001), novos modelos de câmeras e
dos filmes analógicos produzidos pela companhia americana Kodak 32, principalmente através
31F

das pesquisas de Eastman, que a fotografia atingiria um momento de efetiva massificação, com
uma produção em escala industrial.
De acordo com Johnson (et. al., 2005), a popularização da fotografia proporcionaria não
apenas o surgimento de uma fotografia não profissional, mas também possibilitaria a captura
de uma grande variedade de eventos do dia a dia. Dessa forma, as condições materiais de
produção e compartilhamento da fotografia passariam por uma grande mudança, proporcionada
pelo número crescente de novos adeptos da fotografia que, por conseguinte, reconfigurariam e
expandiriam a natureza e a prática da fotografia dita profissional.
32

Responsável pela popularização das câmeras analógicas, tendo seu formato de filme analógico considerado
importante até a contemporaneidade.
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Essas mudanças vieram principalmente por uma alteração no pensamento da prática
como algo que pudesse vir a ser acessível a um maior número de interessados. Para tanto,
Eastman desenvolveu um modelo de negócio na fotografia através do desenvolvimento de
modelos de câmeras mais baratas e que não requeriam do fotógrafo o conhecimento técnico do
manuseio do equipamento e do processo de revelação do filme fotográfico.
Aliado ao desenvolvimento de câmeras portáteis, a Kodak elaborou também uma
campanha publicitária de modo a atingir os leitores de veículos impressos da época, com
anúncios que apresentariam o produto e tratariam da facilidade no manuseio das câmeras 33,
32F

aproximando as condições materiais de produção do indivíduo leigo na técnica fotográfica.
Apresentamos, como exemplo, o anúncio da Figura 6, no qual retrata o modelo conhecido como
Brownie, que com alguns passos ensinaria como preparar um filme, inserindo e retirando-o da
câmera.
Figura 6 – Anúncio da câmera Brownie, de 1892

Fonte: <http://www.girafamania.com.br/montagem/kodak1910brasil.jpg>.

33

O slogan da empresa em seu surgimento, de forte apelo comercial, era “Você aperta o botão, nós fazemos o
resto.”

62

Como pode ser analisado no objetivo principal desse anúncio, a associação entre a
mobilidade e a simplicidade da Kodak, e a habilidade de preservar memórias sempre foram uma
linha central nos anúncios da empresa de George Eastman.
Em um segundo momento, a partir do conhecimento das pessoas do equipamento
fotográfico, outras campanhas enfatizaram a possibilidade de guardar as “boas lembranças” das
famílias, um valor importante na performance social dos envolvidos naquele momento, pois
tratava-se da produção da memória coletiva dos indivíduos. Podemos perceber essa questão no
anúncio abaixo (Figura 7).
Figura 7 – Propaganda da Kodak nos Estados Unidos, de 1952.

Fonte: George Eastman Legacy Collection, George Eastman House.

Mais do que facilitar e garantir o acesso, a questão que se colocava para a Kodak era
como a fotografia poderia passar a ser um produto que despertasse o interesse das pessoas em
captar os momentos cotidianos e posteriormente compartilhar, através de diversos meios –
álbuns, correspondências, reuniões –, para uma rede social que, por conseguinte, teria o
interesse por essas imagens. Assim como aponta Sontag (2004), a proposta de Eastman foi bemsucedida a ponto dos indivíduos estarem inseridos num contexto no qual seriam impelidos a
compartilhar suas vivências cotidianas, tendo em vista uma demanda social por esse
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compartilhamento de experiências das pessoas nos lugares e nos diferentes contextos, indícios
importantes nas performances sociais dos indivíduos por meios das imagens fotográficas.
Assim, no final do século XIX, teve início o momento de grande massificação da
fotografia, passando nesse período da revolução industrial a ser um fenômeno comercial
rentável e crescente. Seria nesse momento histórico, principalmente com a produção das
câmeras compactas e o surgimento de uma indústria de câmeras com filmes analógicos, que
poderíamos perceber como a partir daí as fotografias possibilitariam a formatação de uma
cultura de compartilhamento de maior amplitude, algo que até o início desse século encontra
reflexo na produção de imagens e num modo de engajamento de pessoas interessadas na
memória proporcionada pelas imagens impressas no papel fotográfico (SARVAS; FROHLICH,
2011).
A produção e divulgação de fotografias a partir do final do século XIX permitiram,
então, à sociedade ocidental certa intimidade com as imagens impressas. As imagens
fotográficas seriam assim a representação moderna das cidades, que estariam passando por um
rápido crescimento populacional, principalmente no continente europeu. De acordo com
Kossoy (2001), o mundo tornava-se familiar, devido à multiplicidade de retratos e temáticas
possíveis pelas câmeras.
Outra técnica adicional, aplicada nas imagens, era a pintura nas fotografias preto-ebranco, feita à mão. Do final do século XIX até os anos 1990, era comum encontrar retratos
pintados à mão nas casas de áreas rurais dos estados do Nordeste brasileiro. Em um tempo no
qual as fotografias em preto e branco não eram consideradas suficientemente dramáticas, os
“retratos pintados” (fotografias de família em preto e branco, ampliadas e coloridas) traçariam
uma imagem ideal e confeririam certo status aos retratados, performatizados como ícones ou
santos. Usando banhos de óleo e outras técnicas específicas, os artesãos locais suavizariam
rugas, adicionariam adornos e vestes de alto padrão, enfeitando os retratos segundo as fantasias
e desejos de seus clientes, auxiliando assim nas suas performances sociais com finalidades
diversas, como demonstrar poder aquisitivo.
Conforme Batchen (2001), todos os tipos de fotografias foram modificados com pintura
no século XIX. Este toque do pincel, muitas vezes apenas para acentuar joias ou adicionar um
pouco de rouge nas bochechas do retratado, traria um elemento “artístico” subjetivo para a
objetividade de um retrato estereotipado. Mas também acrescentaria a cor da vida às
composições em monotom – apenas em escalas de cinza – de uma forma de apresentação
frequentemente associada à perda, ou à morte (BATCHEN, 2001).
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Além da técnica de pintar as imagens, vale apontarmos também que outro invento
importante no ponto de vista das condições materiais de produção e compartilhamento foram
as câmeras Leica, no século XX, responsáveis pela popularização tanto do filme de 35 mm
quanto no formato da câmera, que basicamente teriam na sua composição o filme, a objetiva
com o diafragma e o corpo da câmera com o obturador. Por volta dos anos 1930, no Brasil, com
a introdução dessas câmeras, houve paulatinamente a diminuição das prerrogativas do fotógrafo
profissional, diminuindo com isto a quantidade de estúdios fotográficos. Gerodetti e Garbin
(2012) conta que esse profissional não deixaria de ser contratado para documentar os momentos
mais solenes da vida familiar; porém, as situações mais informais ficariam ao cargo de algum
membro da família.
Passou a ser difundida, desse modo, uma prática fotográfica amadora, graças ao
barateamento e à facilidade no manuseio do dispositivo técnico (GUSTAVSON, 2005).
Indivíduos, então, passaram a se organizar em grupos de discussão centrados na fotografia – os
fotoclubes –, bem como tivemos o surgimento dos álbuns fotográficos, importantes para as
performances sociais no compartilhamento de lembranças das pessoas. A fotografia, enfim,
começou a fazer parte do convívio familiar em maior quantidade, de modo que a mesma se
configurou-se como uma prática quase “necessária” para a memória dessas famílias;
independente do poder aquisitivo, era importante portar uma câmera nos eventos importantes,
bem como nas viagens. Nesse sentido, os álbuns de família, como afirma Sobchack (1994),
funcionariam como repositório de memórias que poderiam autenticar a experiência dos
indivíduos como empiricamente “reais”, pela capacidade do material fotográfico existir como
um objeto de possessão com um grande poder de comprovação de um acontecimento. O ato de
fotografar essa temporada em algum lugar, segundo Lissovsky (2005), era fundamental nesse
exercício performático que se dava através das imagens, pois fornecia um testemunho material
que, associado ao relato verbal, atestaria as virtudes e o prestígio daquele que viajou.
É importante perceber o modo como a Kodak ajudou a inventar lugares e tempos (praia,
campo, passeio, fim de semana, férias) propícios a serem fotografados, primeiramente na
criação do personagem fotógrafo, em geral com distinções de gênero, e depois com o forte apelo
da memória. A ligação da fotografia com a memória se dá num primeiro momento condicionada
aquilo que você pode perder se não “registrar”, e depois, gerando a possibilidade de criar
roteiros para a vida dos indivíduos ao exercerem suas performances sociais nas imagens
compartilhadas, principalmente com o aumento no número de álbuns e carrosséis de slides nos
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anos 1960. As férias sem uma Kodak seriam praticamente perdidas caso passássemos sem uma;
como se pode inferir nos anúncios, a exemplo do apresentado abaixo na Figura 8.
Figura 8 – Propaganda da Kodak nos Estados Unidos, de 1958.

Fonte: George Eastman Legacy Collection – George Eastman House.

Como pode ser lido no anúncio, as frases de mais destaque são: “Hey! Nós quase
esquecemos a coisa mais importante!” 34 e “Lembre-se de lembrar da sua câmera neste fim de
3F

semana” 35. Os dizeres, junto com as duas imagens, demonstrariam uma relação do ato de viajar
34 F

e conhecer os lugares em família com a “necessidade” de se levar um dispositivo técnico
considerado fundamental – o “mais importante”, sendo nesse caso a câmera fotográfica.
As imagens passariam agora a ser produzidas com maior frequência e de maneira
sistemática, considerando as ocasiões sociais, bem como teriam a interveniência de um
importante suporte, do ponto de vista das condições materiais de compartilhamento: os álbuns
de retrato, instrumentos capazes de organizar o mundo visível, fragmentando-o e relacionandoo em séries classificadas (LEITE, 2000). Representações autobiográficas através de imagens e
textos, esses álbuns requeriam relações com o objeto físico palpável; dessa maneira, as

34
35

Tradução nossa para: “Hey! We almost forgot the most importante thing.”
Tradução nossa para: “Remember to remember your câmera this weekend.”
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condições materiais de compartilhamento trouxeram consigo uma afetividade dos indivíduos,
principalmente àquelas fotografias mais valiosas dos parentes – as antigas fotos dos
antepassados, por exemplo.
Esses álbuns obedeciam a uma temporalidade diferente, se comparadas às imagens
digitais; isto porque o processo envolveria comprar os filmes fotográficos, captar as imagens e
esperar pelas revelações. Apenas posteriormente seria possível compartilhar em situação de copresença física, tudo isso conferindo um tempo maior entre a produção e a apreciação. A única
forma de se desvencilhar dessa situação social seria por meio o envio dessas imagens, o que
também obedeceria a um tempo ainda maior entre produzir imagens e se chegar à rede social
desejada.
As fotografias desses álbuns, de familiares a amigos, seriam lembranças visíveis de
aparições históricas, convidando-nos, como Barthes (1999) aponta, a refletir sobre o “isto foi”.
Da mesma forma, as imagens pessoais ditariam a nossa memória autobiográfica: diriam a nós
de que forma deveríamos comumente lembrar-nos como pessoas mais jovens.
Costumamos encontrar atualmente esses álbuns históricos em forma estática, exibido
atrás de um vidro em uma caixa de museu – sendo geralmente aqueles álbuns de grandes figuras
históricas, visto que no geral seriam poucas as reproduções na pesquisa sobre fotografia. No
entanto, esses álbuns eram objetos móveis e foram sempre vistos como tal. Assim como muitas
das fotografias aqui discutidas, Batchen (2001) entende que eles requereriam a intimidade física
do tato para a experiência mais distanciada de olhar; e ao fazermos contato, no ato de virar as
páginas de um álbum, colocaríamos a fotografia de volta em ação, literalmente em um arco
através do espaço e em um sentido mais abstrato do movimento.
Sentimentos semelhantes aos álbuns seriam também representados em vários exemplos
de joias fotográficas, outro gênero raramente representado nas histórias publicadas sobre a
fotografia (BATCHEN, 2001). Estamos mencionando aqui as fotografias compartilhadas em
outro suporte, destinadas a transformar o corpo em um acessório. Trata-se de uma performance
social exercida por meio da exibição de afetos em público, usando-os como pingentes contra o
peito ou pendurados às orelhas. Segundo Batchen (2001), esta seria a fotografia literalmente
colocada em movimento, partilhando as dobras, volumes e movimentos do usuário e seu
vestuário (ver Figura 9).
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Figura 9 – Pingente antigo com fotografia

Fonte: OTM Joias. Disponível em: http://www.otmjoias.com.br/

Pela importância dessa época no imaginário das pessoas acerca de lugares e situações
vividas, acessadas através das lembranças que as imagens seriam capazes de ativar, poderíamos
ainda perceber sua influência em determinados efeitos produzidos por aplicativos de
dispositivos móveis que buscariam emular certas características presentes na imagem impressa
através do filme, como efeitos para garantir um tom sépia, ou a saturação de cores característica
de papéis envelhecidos impressos pelas câmeras; a exemplo de aplicativos presentes em
dispositivos móveis de comunicação, como o Instagram.
Em adição aos efeitos obtidos no processo analógico, acrescentamos que as próprias
imperfeições na impressão, como o granulado de uma fotografia, passariam a ser valorizadas
como capazes de remediar a autenticidade do analógico e como uma forma culturalmente
valorizada ou fetichizada (MURRAY, 2008).
Seja através do cartão postal, seja da capacidade de pagar para fotos em parcelas, na
virada do século XIX, houve um aumento nos grupos socioeconômicos mais desfavorecidos,
sendo capazes de fazerem a fotografia pessoal e, portanto, envolverem-se em novas formas de
performatização. Por sua vez, esse aumento no acesso reforçaria a distinção que continuou ao
longo de todo o século XX entre uma fotografia popularmente entendida como pessoal –
considerada mais frívola – e amadora – considerada mais “séria” pelo compromisso maior do
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fotógrafo na retratação do mundo pelo seu equipamento. Porém, ambas manter-se-iam distintas
das práticas profissionais – nas mais diversas atuações do fotógrafo – ou artísticas – voltadas
para um público consumidor principalmente da arte contemporânea e sua interface com as
imagens fotográficas (HAND, 2012).

1.2.1.3. A Polaroid e a fotografia instantânea

Já no século XX, o período da segunda metade até meados da década de 1980 seria
marcado por uma estabilização nas pesquisas sobre novas condições materiais de produção e
compartilhamento, tendo em vista principalmente o predomínio de um modelo de negócio
centrado na fotografia analógica, com seu filme em película de 35 mm – até os dias atuais
comercializado. De acordo com Sarvas e Frohlich (2011), o único expoente que alcançou maior
popularidade, à parte de processos alternativos de revelação, seria o desenvolvimento das
câmeras compactas da empresa americana Polaroid 36.
35F

Surgida com o intuito de fabricar um tipo de plástico para a utilização em diversos
produtos – como óculos de sol, telas de LCD 37 e microscópios ópticos –, a referida empresa
36 F

lançou no mercado, em 1972, a câmera Polaroid Land SX-70, a primeira câmera automática,
motorizada, dobrável, que fazia autodesenvolvimento das impressões de cores instantâneas. Tal
modelo tinha como principal característica as fotos instantâneas, bastando ao usuário a inserção
de papéis específicos adquiridos – e não filmes – e a câmera faria a revelação segundos após o
disparo do obturador, dispondo em seguida da foto, que era revelado o positivo na própria
câmera – e não o negativo, impedindo assim novas reproduções da imagem obtida.
Segundo Van Dijck (2007), nesse período ainda “analógico”, a fotografia pessoal seria
antes de tudo um meio de construção dessas narrativas visuais com um sentido autobiográfico,
e as imagens geralmente serviriam como lembranças no álbum ou na caixa de sapatos de
alguém. Essas imagens seriam comumente consideradas um dos auxílios mais confiáveis do
indivíduo para recordar e relembrar a vida como ela era – apesar do fato de que a imaginação e
a projeção estejam intrinsecamente ligadas ao processo de lembrar. As propriedades da
36

Fundada em 1937 por Edwin Land, principalmente pelo desenvolvimento de um tipo de plástico (Polaroid),
patenteado em 1929, que tem o efeito de polarizar a luz, sendo utilizado em diversos produtos – óculos de sol,
microscópios óticos e mostradores de cristal líquido. As primeiras câmeras só surgiram algumas décadas depois.
37
Um display de cristal líquido, acrônimo de LCD (em inglês Liquid Crystal Display), é um painel fino usado para
exibir informações por via eletrônica, como texto, imagens e vídeos. Seu uso inclui monitores para
computadores, televisores, painéis de instrumentos e outros dispositivos.
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fotografia de ser uma ferramenta para as performances sociais e como um meio de comunicação
eram reconhecidas, mas estavam em segundo plano.
As fotografias instantâneas, conforme Bourdieu (1989), foram capazes de reforçar um
estatuto especial inerente às fotografias do século XX, numa mistura de preciosidades materiais
e imateriais, uma mistura de “coisificação” e performatividade, e uma combinação de valor
nacional e convencionalizados. Do ponto de vista das condições materiais, além de alterar o
tempo entre produzir e visualizar, as pessoas poderiam guardar suas imagens em coleções
particulares ou poderiam organizá-las cuidadosamente em álbuns de modo a se apresentar como
narrativas visuais bem definidas de um período específico de suas vidas.
Porém, pela primeira vez, as imagens podiam ser vistas obedecendo a uma
temporalidade totalmente diferente; isto porque o uso dessas câmeras visava principalmente
funcionar para a promoção de práticas sociais entre aqueles que estavam presentes no momento
de captura, pois estes poderiam ter acesso às imagens produzidas em poucos minutos. Ao invés
de, por exemplo, esperar a volta do passeio com os amigos e com a família para se revelar e,
em seguida, visualizar o resultado, era possível diminuir esse espaço de tempo, embora o
compartilhamento ainda tivesse uma barreira fixada naqueles que estivessem co-presentes à
situação – ao momento da captura.
Justamente nesse período de estabilização do equipamento analógico, e das práticas
sociais estabelecidas perante o uso das câmeras, se intensificariam as pesquisas acerca de
aparelhos capazes de converter as imagens em camadas de bits. Embora os primeiros
experimentos sejam da década de 1950 38, apenas a partir da década de 1980 começaram a
37F

aparecer no mercado as primeiras câmeras capazes de produzir imagens digitais. E isto se deu
principalmente com a adaptação de uma tecnologia já existente desde o final da década de 1960:
o dispositivo de carga acoplada (CCD 39).
38F

38

Segundo Gustavson (2005), as primeiras pesquisas são do ano de 1957, lideradas por Russel Kirsch no National
Institute of Standards e Technology (NIST), ao construir um escâner primitivo e obter uma imagem do filho de
Kirsch. A mesma, digitalizada, era formada por 176 x 176 pixels.
39
Do inglês Charged Coupled Device, trata-se de um sensor para captação de imagens formado por um circuito
integrado que contém uma matriz de capacitores acoplados. Foi desenvolvido inicialmente em 1969 por Willard
Boyle e George Smith, do AT&T Bell Labs.
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1.2.2. Segundo momento: a imagem digital

O maior tempo transcorrido em aplicar a tecnologia do CCD no desenvolvimento de
câmeras teria sido ocasionado principalmente em face a uma discussão sobre como essa nova
forma de se produzir e compartilhar fotografias poderia ser aceita pelo público. De acordo com
Murray (2008), para a aceitação desse novo tipo de fotografia, seria necessário não apenas o
barateamento do produto, mas estratégias comerciais que refletiriam no próprio ato fotográfico
com esse novo equipamento, bem como nas formas de compartilhamento que as pessoas
promoveriam.
Dessa forma, os problemas levantados pela indústria da fotografia residiriam
principalmente nas condições materiais de compartilhamento, considerando algumas questões
como a aparência desse novo álbum de fotografia, a forma como as pessoas teriam interesse de
observar suas imagens em suportes que não fossem físicos e como seria feito o arquivamento
das imagens (SARVAS; FROHLICH, 2011). Tais questões permeariam as divisões de
marketing das empresas, e refletiriam uma preocupação acerca de como a fotografia poderia
continuar sendo um modelo de negócio rentável, numa busca por manter o interesse das pessoas
em compartilharem, em se verem através das imagens fotográficas.
Na época, esse novo mercado para a fotografia digital passaria a ser bastante promissor
quando, a partir da década de 1990, através da internet, ocorreu uma ampliação na difusão das
imagens nos portais e home pages dos usuários, de modo a servir como um meio para as
performances sociais e a manutenção de laços com aqueles fisicamente distantes. Em um
primeiro momento, a tecnologia ainda tinha um alto preço 40, assim como os servidores desses
39F

sites não possuíam uma infraestrutura suficiente para permitir uma grande capacidade de
armazenamento dessas imagens (SOLOMUN, 2011).
Com o surgimento dos primeiros sites que tinham como característica a possibilidade
de se criar perfis públicos e adicionar fotografias e compartilhar com outros usuários
conectados, a fotografia digital passaria a ter um grande investimento de empresas que até então
só trabalhavam com o analógico, a exemplo da Canon, da Nikon e da Leica. Tais investimentos
impulsionaram também o barateamento e a facilidade no manuseio do equipamento;

40

A câmera Kodak DCS-460, por exemplo, era vendida em 1995 por U$ 25 mil.
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culminando, no século XXI, nas primeiras pesquisas com câmeras integradas em outros
dispositivos, como os telefones celulares 41.
40 F

Assim, a internet se tornaria um “palco” em que qualquer um pode ser a personagem
que deseja. Mesmo os mais tímidos sentir-se-iam à vontade nas redes sociais, importantes
aliadas para aqueles que desejariam se expor nas diversas formas de publicização de si no
exercício das suas performances socais. Os que se consideravam tímidos diante das câmeras
fotográficas que cobriam eventos familiares, hoje se colocam com naturalidade diante de uma
câmera digital, expressando a pose ideal que valorizaria o modelo. Sobre a pose, Roland Barthes
(1990, p. 16-17) afirma que:
É a própria pose do modelo que sugere a leitura dos significados de conotação:
juventude, espiritualidade, pureza; a fotografia, evidentemente, só é
significante porque nela existe um conteúdo de atitudes estereotipadas que
constituem elementos cristalizados de significação (...); uma “gramática
histórica” da conotação iconográfica deveria, pois, procurar seu material na
pintura, no teatro, nas associações de ideias, nas metáforas usuais etc., isto é,
precisamente na “cultura”.

Nessa perspectiva, é possível compreender como muitos jovens fotografados possuiriam
poses ‘universais’ que os valorizariam, para evitar mensagens distorcidas e conotadas, sendo
estas “a maneira pela qual a sociedade oferece à leitura, dentro de uma certa medida, o que ele
pensa” (BARTHES, 1990, p.13) de como seria o modelo – já que a maioria das imagens
publicadas pelos jovens seriam, muitas vezes, posadas, pré-selecionadas e organizadas a fim de
bem situar o admirador que as busque.
Esse processo de digitalização, para além de uma mera troca de mecanismos analógicos
para digitais, englobaria vários processos, desde o conhecimento científico acerca dos modos
de processamento de imagens até o reajuste do uso habitual do indivíduo das tecnologias
midiáticas. Sem esquecermo-nos de mencionar alterações tanto na noção de memória quanto
no modo como seria possível conceber as estratégias de exercer performances sociais nas suas
redes de contatos, como é o caso das ambiências digitais, principalmente através daquelas
possíveis de se criar perfis e compartilhar conteúdos audiovisuais.
A nova materialidade da fotografia digital seria comumente percebida como virtual ou
mesmo intangível, em parte disso pela própria percepção do senso comum sobre a computação
41

Em 2003, surge o primeiro aparelho com câmera integrada, o Nokia 7650. Vendido inicialmente nos Estados
Unidos por U$ 600 dólares, o modelo tinha uma resolução de 0,3 megapixels, e memória interna de 1 mb – capaz
de armazenar 55 fotos.
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e a digitalização dos conteúdos, já desconstruídas por autores como Lévy (1999) 42. Tal
41 F

percepção a essas imagens pode conotar uma imaterialidade da fotografia, em virtude do fato
de não ser possível esse contato com o objeto físico, palpável. Porém, é possível analisarmos
como nessa fase do digital se poderia arquivar um acervo muito maior nas mídias e reapresentálas em diferentes formatos, principalmente se considerarmos a convergência das mídias – uma
narrativa visual capaz de ser apresentada sob diferentes suportes e sob diferentes quadros de
compreensão.
Ao mesmo tempo que seria possível se falar da sua capacidade de arquivar,
paradoxalmente estaria em crise, desde os anos 1970, o valor documental da fotografia
conferido em suas primeiras utilizações – como já apontado anteriormente. Segundo Rouillé
(2009), o documento entraria em crise, resultando no progresso de uma “fotografia-expressão”
– uma fotografia em seu aspecto expressivo, na qual outras posturas, outros usos, outras formas,
outros procedimentos, outros territórios, até então marginalizados ou proibidos, emergiriam ou
desenvolver-se-iam 43. O autor inclusive associa o próprio declínio das funções documentais da
42F

fotografia ao fim da modernidade e da sociedade industrial, emergindo uma eclosão de práticas
entre os múltiplos domínios – como a fotografia, a arte contemporânea e as redes digitais
(ROUILLÉ, 2009). Harrison (2002) também apresenta um argumento próximo, ao sustentar a
ideia de que as câmeras seriam menos utilizadas para lembranças da vida em família e mais
para uma afirmação do indivíduo; trata-se de um argumento importante na nossa reflexão sobre
o lugar da fotografia nas performances sociais em ambiências digitais. Principalmente nos anos
1990, as câmeras teriam servido como ferramentas para mediar experiências cotidianas em
comparação aos rituais ou grandes cerimônias.
Murray (2008) também traz subsídios para essa discussão, ao propor uma nova categoria
fotográfica, considerada efêmera. Conforme a autora, essa categoria seria reflexo de uma nova
estética e uma nova função, dedicada à exploração de um olhar urbano em relação com a
decadência, a alienação, o kitsch, e a sua capacidade de localizar beleza no mundano, em
comparação às grandes ocasiões que caberiam a presença das câmeras, como já comentado
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O filósofo francês na década de 1990 lançou obras como O que é o virtual?, nas quais trabalhou sobre a questão
da virtualização dos produtos midiáticos e desconstruiu a ideia de que o virtual seria oposto ao real, sendo a
virtualização das mídias um processo de atualização das mesmas. Nessa perspectiva, o virtual seria uma potência
do real, capaz de dar conta de apropriações dos meios virtuais por parte dos usuários no sentido de potencializar
suas ações.
43
Segundo Rouillé (2009), trata-se de uma prática fotográfica cuja figura do sujeito apareceria, enquanto aquele
que iria dotar de sentido a imagem. Ao contrário da visão do fotógrafo enquanto operador, destinado apenas a
realizar os procedimentos necessários para a documentação de algo, como aconteceria na chamada fotografiadocumento.
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nesse trabalho segundo as reflexões de Bourdieu (1990). A fotografia, então, teve de se tornar
um tanto quanto efêmera para assumir um papel importante na contemporaneidade. Essa
efemeridade localizada nas imagens compartilhadas resultaria em uma narrativa diferente,
centrada em um dizer algo sobre os momentos experienciados no dia a dia.
Para Van Dijck (2007), a própria invenção de cada nova tecnologia – quer seja a
fotografia ou o vídeo digital – revisaria as formas de lembrança pessoal, assim como cada uma
dessas ferramentas influenciariam a maneira com o indivíduo imaginaria e inscreveria seus
selves em relação ao contexto cultural de maneira mais ampla. A opinião da autora ecoa uma
concepção comum à teoria das materialidades, e da própria noção de remediação tratada no
segundo capítulo desse trabalho, a partir de Bolter e Grusin (1999). Contudo, é importante
ressaltar que Van Dijck (2007) traz uma contribuição nesse argumento ao falar dos motivos nos
quais essas mudanças ocorreriam e os indivíduos se apropriariam. Isto porque, segundo a
autora, o ser humano teria um interesse inerente a ele em sobreviver e, portanto, investiria na
criação e preservação de impressões de si mesmos: seus pensamentos, aparências, vozes,
sentimentos e ideais. Portanto, “eles podem desejar essas imagens para ser verdadeiros ou
ideais, realista ou agradável; mas acima de tudo, querem ser lembrados” 44 (VAN DIJCK, 2009,
43F

p. 22).
As fotografias digitais, ainda, seriam capazes de prover alterações nas condições
materiais de produção e compartilhamento ao garantir um maior acesso na produção da
imagem, entre a locação para o ato fotográfico e a visualização da imagem resultante, como
seria possível ver na tela do dispositivo. Porque esta prévia permitiria ao fotógrafo compartilhar
instantaneamente os resultados com o assunto fotografado, não haveria um longo espaço para
negociação, pois a avaliação do sujeito de sua imagem pode influenciar na sua postura para as
próximas imagens. Uma segunda revisão, conforme Van Dijck (2007), pode ocorrer no
momento em que as imagens passariam a uma segunda tela, como a do computador; nesse
momento, arquivadas digitalmente, essas imagens estariam suscetíveis a edições ou
manipulações. O próprio ato de “manipular”, inclusive, já seria algo inerente à memória, pois
o indivíduo faria parte de uma cultura visual orientada para uma possibilidade de edição e
revisão do próprio acervo imagético.
Esses dois momentos seriam, para Van Dijck (2007), uma das grandes diferenças na
produção de imagens de si: a possibilidade de revisar e alterar as próprias imagens, trazendo
44

Tradução nossa para “They may want these images to be truthful or ideal, realistic or endearing, but most of all,
they want to be remembered.”

74

elementos diferentes para o exercício das performances sociais ao possibilitar o manejo dos
álbuns através da seleção, inserção e edição de maneiras diferentes se comparadas ao processo
analógico. Essas imagens teriam uma sobrevivência no tempo para apropriações futuras
capazes de ocorrer, como nas montagens e no compartilhamento com outras redes sociais. A
exemplo das redes na internet, principalmente naquelas dedicadas à construção de redes
voltadas a personalização de perfis dos usuários.

1.2.2.1. Fotografia e tecnologias digitais promotoras de redes sociais

A reflexão acerca dos cenários de interação digitais requer um entendimento prévio do
que sejam redes sociais em um conceito mais amplo – visando considerar a possível existência
destas em outros ambientes, e não apenas nas plataformas digitais providas pela Internet. Isto
porque não podemos deixar de mencionar as pesquisas realizadas nas últimas décadas
(WATTS, 1999; BARABÁSI, 2003), que têm detectado características comuns presentes em
redes dos mais diferentes tipos – ou seja, encontrando algumas semelhanças entre redes, no que
diz respeito à forma como estariam se estruturando para possibilitar a conexão entre nós. Nesse
sentido, segundo Degenné e Forsé (1999), a estrutura conhecida como rede seria um padrão
comum para todo tipo de vida. Deste modo, onde quer que haja vida, seria possível constatar a
presença de uma arquitetura de nós e conexões que poderiam se configurar como uma rede.
No caso das interações mediadas pelas tecnologias digitais, seria possível detectar a
ocorrência de redes em familiares, amigos e colegas de trabalho, constituindo as redes sociais;
em ambientes urbanos, a exemplo da cidade e dos seus lugares – dispostos de modo a facilitar
o acesso de seus habitantes, se constituindo assim como uma rede formada por redes menores;
e em computadores ou dispositivos móveis interligados, tendo em vista a forma com que estes
se conectam de modo a compor a Internet (hardware), bem como as próprias páginas da world
wide Web (software). Em cada um desses casos, é possível identificar nós 45 – seres vivos,
4F

ambientes físicos, máquinas ou páginas online – que estariam ligados a alguns outros nós, o
que seria uma característica básica de qualquer rede.
Principalmente a partir da década de 1990, com a popularização e barateamento dos
computadores pessoais e do acesso à Internet por grande escala da população mundial – seguido
45

A concepção de nó refere-se a qualquer ponto de uma rede no qual, através deste, poderia ser gerada conexões
entre outros nós.
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no final dos anos 2000 pelo uso dos smartphones e tablets – as manifestações das redes em
suportes digitais passaram a ser alvo de estudos e pesquisas. Nestas ambiências, os indivíduos
se conectariam por meio de plataformas em desenvolvimento nas ambiências digitais – a
exemplo de fóruns, Webchats, sites de redes sociais, aplicativos para dispositivos móveis,
dentre outros.
Segundo um levantamento feito em 2014, pela organização americana Pew Research
Center 46, a Web seria um dos meios de comunicação mais acessados pelo público em geral, e
45F

nos últimos 20 anos o acesso subiu de 14% para 87% por parte dos americanos. Aqueles com
menos de 30 anos são os que mais acessam, com 97% do total dos entrevistados contra 68%
dos adultos. No caso dos dispositivos móveis, são 58% das pessoas que têm acesso. Nesse novo
cenário, o modo como as pessoas lidam com a informação mudou e, com isto, a distribuição de
notícias pelas redes sociais contribuiria para que a internet superasse a supremacia da televisão
como fonte de informação entre os mais jovens. Isto porque 90% dos entrevistados
compreendem o uso da internet como benéfica para eles; ainda, 53% entendem a internet como
essencial para a vida deles, pois facilitaram tanto no acesso à informação quanto no
estreitamento de relações com pessoas consideradas confiáveis.
Os tipos de redes que se desenvolvem para esse público jovem teriam um efeito
profundo sobre a forma como as pessoas trabalham, sobre as oportunidades disponíveis e sobre
as práticas cotidianas de interação (WELLMAN; POTTER, 1999). Interpretando o problema
desta forma, é possível perceber a promoção de redes sociais, no momento histórico
contemporâneo, por meio de diversos cenários de interação: estas cumpririam funções
importantes, como fontes de apoio emocional ou de informações sobre empregos. Ainda, na
internet essas funções estariam ocorrendo a partir do contato com inúmeras pessoas, em
diferentes localidades – tendo em vista a utilização de redes telemáticas 47.
46F

Partindo para uma conceituação sobre rede social, Degenné e Forsé (1999) a definem
como um conjunto formado por dois elementos: os atores – pessoas e grupos, representando os
nós na rede – e as conexões – interações ou os laços sociais. Quando esses laços ocorrem apenas
entre indivíduos, seriam considerados do tipo relacional; já quando ocorrem entre indivíduos e
grupos (ou instituições), esses laços se caracterizariam como associativos.

46

Organização que fornece informações sobre questões e tendências que estão moldando os Estados Unidos e o
mundo. No site: http://www.pewinternet.org/2014/02/27/the-Web-at-25-in-the-u-s/
47
Conjunto de tecnologias de transmissão de dados resultante da junção entre os recursos das telecomunicações –
telefonia, satélite, cabo etc. – e da informática – computadores, softwares e sistemas de redes.
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Com o objetivo de avançar na descoberta de padrões de interação humana, cientistas
como Watts (1999) partiram do pressuposto de que a vida de cada indivíduo depende em grande
medida da forma com que estariam ligados a um amplo espectro de conexões sociais dentro de
uma estrutura. Para tanto, foi desenvolvido um conjunto de técnicas investigativas, baseadas ou
em fórmulas e representações em grafos, ou em um enfoque socioetnográfico.
Embora esses serviços promotores de redes sociais tenham características variadas entre
si, em termos de foco de audiência e especificidades técnicas, tais serviços teriam em comum
o fato de servirem, primordialmente, para os indivíduos criarem seus perfis pessoais e se
relacionarem com outros indivíduos em conexões públicas (BOYD; ELLISON, 2007).
Sobre os motivos que levariam as pessoas a se conectarem e compartilharem conexões,
Boyd (2004) afirma que indivíduos se conectariam em sites de redes sociais a fim de criar e
estabelecer redes de contato (networking). Tais redes poderiam se constituir por relações de
amizade, amor, trabalho dentre outras. Para a autora, os SRS operariam a partir da proposta de
que estabelecer conexões, em um número cada vez maior, poderia ser necessário e benéfico
para o usuário, face à multiplicidade de redes cujos indivíduos precisariam ajustar suas
performances sociais e receber retornos “úteis” da sua audiência.
Prova desse crescimento exponencial pode ser vista nos dados do Interactive
Advertising Bureau (IAB Brasil) – órgão representativo do segmento digital interativo –
referentes ao modo com que os brasileiros estariam acessando a internet. A organização
constatou em 2013 que 82% dos entrevistados considerariam o computador o meio mais
importante do domicílio 48.
47F

Conforme Braga (2011), os conflitos surgidos nessas ambiências digitais podem
evidenciar pontos de tensão presentes na rede, acentuando contradições e diferenças entre os
usuários. Mas também poderiam revelar uma força poderosa de agregação social, definindo um
grupo a partir da oposição a “outro”. Cabe destacar que, nessas ambiências, as discordâncias
poderiam ter sua manifestação caracterizada pela presença de uma dose maior de atitudes
explicitamente hostis, facilitadas pela prática do anonimato, hiperconexão e pela distância física
presente entre os interlocutores.
Mais especificamente com relação aos impactos dessas redes sociotécnicas na
visualidade promovida pela fotografia, Silva Junior (2012) entende o momento das imagens
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Disponível em: <http://iabbrasil.ning.com/profiles/blogs/a-internet-ja-faz-parte-do-dia a dia-do-brasileiro>.
Acesso em janeiro de 2015.
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digitais marcado por uma redução da distância entre quem produziria e quem receberia as
imagens. Caracterizando como o momento da fotografia desprendida, o autor vai dizer que seria
importante perceber “o exercício simulatório, combinatório, de provocar uma resposta da
audiência descontínua e desterritorializada, escrevendo e lendo as imagens em deslocamento”
(SILVA JUNIOR, 2012, p. 9). Nessa perspectiva, temos um ato fotográfico ligado diretamente
a um caráter mais transitório voltado, ao instante e ao compartilhamento. Isto porque se
considerarmos aplicativos para dispositivos móveis – como o Instagram –, percebemos que o
mesmo só funciona enquanto ferramenta de produção se as fotografias forem compartilhadas 49.
48F

As próprias relações de mobilidade e ubiquidade e a possibilidade de “nunca se perder
um momento”, como propagado pela Kodak em suas câmeras analógicas, permaneceriam como
formas de anunciar os produtos nos dias atuais, porém com uma abordagem diferenciada – face
a uma memória que poderia estar se modificando pelos processos de compartilhamento
amplificados. Se tomarmos como exemplo a própria lógica de promoção da indústria
fotográfica da última década, podemos perceber como a própria Kodak alterou sua linha
argumentativa de modo a enfatizar a capacidade de suas câmeras em facilmente compartilhar –
como na divulgação da funcionalidade chamada easy sharing, na qual seria possível enviar as
imagens por e-mail ou postar em alguma rede social na internet (ver Figura 10).
Figura 10 – Anúncio da Kodak, dando destaque à função de compartilhar de suas câmeras.

Fonte: <http://www.aoscubos.com/wp-content/uploads/2010/12/rihanna_maiskodak.jpg>.
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O aplicativo Instagram só funciona quando o usuário está conectado na internet; pois as fotos só podem ser
fotografadas se puderem na sequência fazer parte da conta do usuário – o upload é feito logo após o registro e a
edição.
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Com a ampliação do acesso aos dispositivos móveis, presentes a todo o momento para
os usuários dessas redes sociais na internet, seria possível perceber aquilo que Afonso Junior
(2012) vai apontar como um senso de comunidade e compartilhamento a partir da imagem,
proporcionando um efeito de agregação no entorno do pertencimento simbólico existente em
quem observa o que é fotografado.

1.2.2.2. Compartilhamento de imagens nos meios digitais

Sem as restrições espaço-temporais ligadas às câmeras instantâneas Instamatics e
Polaroids, os rituais de agradecimento e convites personalizados puderam subir para um novo
nível normativo. Isto porque, considerando as condições materiais de produção e
compartilhamento, as imagens digitais encontrariam de fato um cenário de interação com os
sites de compartilhamento de fotografia, onde todos podem fomentar a produção de imagens e
o seu compartilhamento. Conforme aponta Van Dijck (2007), a câmera digital e os seus retratos
fariam surgir um novo uso acentuado e novas práticas ritualizadas.
Nestes sites de compartilhamento, percebemos uma incorporação de vários recursos que
visam englobar características presentes de várias outras plataformas digitais; tudo isto com
vistas à produção e circulação descentralizadas de conteúdo. Seria possível constatar que as
interações ocorreriam em torno de conteúdos imagéticos, através dos quais dinâmicas e
articulações sociais, alimentadas por discussões provenientes das páginas dos usuários,
mostrar-se-iam em crescente processo de expansão de performances sociais. Nessas páginas,
observamos que a possibilidade de gerenciamento dos conteúdos circulados e dos formatos que
se apresentam aos usuários revelaria um aspecto interessante para análise: a interveniência de
variáveis técnico-operacionais no processo de formatação de cenários de interação.
McDonald (2007) destaca que o compartilhamento de imagens seria um aspecto
importante e crescente na Internet, embora a tradição conhecida em análises das ambiências
digitais, de uma forma geral, venha a privilegiar o texto escrito. Na interpretação do autor, tais
sites seriam, muitas vezes, organizados em torno de uma coleção de fotos individuais. Essas
coleções seriam compartilhadas com amigos e, potencialmente, com os demais indivíduos.
Esses sites, dessa forma, apresentariam também as características de uma rede social; isto
porque os usuários estariam se engajando por meio de uma rede na qual sua arquitetura
facilitaria a promoção de laços fortes e fracos nos ambientes dos mesmos.
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Khalid e Dix (2007, p. 3), que, ao invés de utilizarem a denominação photo sharing
(compartilhamento de fotografias), optaram por photologs – neologismo oriundo da junção dos
substantivos, em inglês, photo (foto) e blog –, buscaram definir os sites de compartilhamento
como:
[..] um tipo específico de blog que permite que a ordem para fotos digitais de
forma sistemática, muitas vezes em ordem cronológica. Para muitos, o
photolog é visto como uma alternativa para o álbum de fotos online, que foi
introduzido anteriormente e é familiar à maioria dos usuários online. O
photolog é uma forma de aplicação de software social que permite às pessoas
colaborar e se conectar, que une usuários através de fotografias 50.
49F

Incluindo em sua categorização os sistemas de publicação que permitem a criação de
páginas com fotos, Khalid e Dix (2007) não as limitam aos SRS destinados exclusivamente ao
compartilhamento de fotos, ampliando o escopo da definição para qualquer SRS que possua
uma aplicação específica para a postagem de fotos – álbuns de fotos no Facebook, por exemplo.
Compreendemos, também, que os autores não se preocupariam em diferenciar páginas com
álbuns de fotografias – que não necessariamente apresentariam ferramentas para interação
como comentários, e poderiam existir como complementos para construção do perfil em outros
sites – a exemplo do Flickr 51 – com peculiaridades que seriam inerentes a um SRS voltado
50F

prioritariamente ao compartilhamento de interesses centrados nas fotografias postadas.
Mason e Rennie (2008, p. 84) apresentam, a nosso ver, uma visão mais acurada do
fenômeno, ao compreenderem que o compartilhamento de fotografias por meio de SRS:
[...] é a publicação ou transmissão de fotos digitais de um usuário online,
permitindo que o usuário compartilhe com outras pessoas (de forma pública
ou privada). Esta funcionalidade é fornecida através de sites que facilitam o
upload e a exibição de imagens 52.
51F

Como é possível destacar na conceituação de Mason e Rennie (2008), a atividade de
compartilhamento de fotografias em ambiências digitais preveria a construção de contas nas
quais usuários criariam páginas, através do upload de conteúdos; com isto, seria possível a
interação com outros usuários de forma pública ou restrita a alguns grupos selecionados.
Tradução nossa para: “Photolog or photoblog is a specific type of Weblog that allows on to order digital photos
systematically, often in chronological order. For many, the photolog is seen as an alternative to the online photo
album, which was introduced earlier and is familiar to most online users. The photolog is a form of social
software application that allows people collaborate and connect, that uniting many users through photographs”.
51
<http://www.flickr.com/>.
52
Tradução nossa para: “Photo sharing is the publishing or transfer of a user’s digital photos online, thus enabling
the user to share them with others (whether publicly or privately). This functionality is provided through Websites
that facilitate the upload and display of images”.
50
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A definição desses autores ainda procura compreender essa forma de compartilhar
fotografias apontando características como o fornecimento de várias exibições (tais como
thumbnails e slideshows), a possibilidade de classificar as fotos em álbuns, a descrição das fotos
por meio de anotações – como títulos, legendas ou tags – e a inserção de comentários (MASON;
RENNIE, 2008).
Entendemos, assim, o compartilhamento como promotor de uma articulação social em
torno das imagens, de modo que sua experiência nas localidades visitadas possa criar
performances sociais, manipuláveis pelo usuário de forma seletiva, e que podem com isto
possibilitar a leitura que o outro faz desse usuário. Criar-se-ia um determinado enquadramento
da situação, possível graças à maneira como se daria destaque a determinado lugar visitado
através das fotografias que o usuário compartilharia.
Segundo Hand (2012) a digitalização da fotografia faria parte de uma alteração maior
no papel das imagens na contemporaneidade, pelo fato de que a vida pessoal teria se tornando
fortemente orientado para essas tecnologias produtoras de visualidades. A digitalização das
imagens não seria então apenas um desejo daqueles interessados por uma prática amadora ou
profissional, mas vem de um desejo de ter esses dispositivos produtores de imagens imbricados
ao processo de comunicação e o estabelecimento de conexões na vida diária. Seria baseado
nesse entendimento que Hand (2012) caracterizaria a fotografia na contemporaneidade como
ubíqua (ubiquitous photography), pelo fato de que os discursos, as tecnologias e as práticas em
torno da fotografia teriam se tornado radicalmente pervasivas sob todos os contextos sociais.
Essa pervasividade confere uma visualidade das imagens centradas no mundano; isto
porque se a produção de imagens fotográficas não mais seria possível unicamente pelas câmeras
– mas agora por dispositivos móveis de comunicação – não teríamos apenas mais imagens, mas
também narrativas mais próximas de ações corriqueiras, justamente pela potência dos
dispositivos que, a qualquer momento, poderiam ser acionados.
Nessa mesma linha argumentativa, Thompson (2005) entende que as discussões em
torno das imagens digitais seriam reflexos de um novo mundo de visibilidades mediadas,
proporcionando às fotografias ordinárias se tornarem muito mais visíveis e importantes para os
indivíduos, ao mesmo tempo em que permaneceriam passíveis de reinterpretações contínuas, a
partir de novos atores que observariam e seriam capazes de interferir propondo leituras
diferentes das imagens.
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Já com relação à história do compartilhamento de fotografias pela internet, pontuamos
dois serviços pioneiros. O primeiro trata-se do PhotoHigway 53, ferramenta disponível na Web
52F

em junho de 1999 na qual era possível fazer o upload de imagens direto das câmeras fotográfias
para posterior organização em um álbum ou envio por e-mail ou via FTP 54. Segundo Hand
53F

(2012), o PhotoHighway servia como um serviço de publicação de uma página com slides, cujas
imagens iam sendo exibidas conforme uma apresentação em slideshow, e poderia ser
considerado pioneiro também pela relação entre a câmera fotográfica e sua capacidade de se
conectar à internet, algo impossível até então.
Já o primeiro site de capaz de reunir as características aqui tratadas, de modo a ser
considerado como um site de compartilhamento de fotografias, foi o dotphoto 55, como
54F

apresentado abaixo a reprodução da sua página inicial (conforme a Figura 11).
Figura 11 – Página inicial do site dotphoto, ainda em funcionamento.

Fonte: < http://www.dotphoto.com/ >.

O site foi lançado em 1999 e ainda hoje está em funcionamento, com sua última versão
apresentada na Figura 11. Yakovlev (2007) afirma que, no início, o dotphoto disponibilizava
aos usuários apenas uma página em que eles postavam fotos, sem a possibilidade de adicionar
outros usuários ou interagir de qualquer maneira – por meio de recursos a exemplo de
comentários, tags, notas, dentre outros. Nesse ponto, embora pareça se tratar de processos
53

O endereço <www.photohighway.com> atualmente encontra-se indisponível.
Sigla para File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos), uma forma rápida de transferir
arquivos.
55
<http://www.dotphoto.com/>.
54
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diferentes de construção da imagem e embora as imagens digitais promoverem certa
imaterialidade – justamente pela ausência do suporte físico, táctil – a fotografia digital adotou
termos relacionados ao fazer fotográfico analógico, em uma interpretação quase metafórica nos
ambientes digitais; como os álbuns, as galerias presentes na internet, em referência ao modo de
organizar as imagens comum ao processo analógico.
De acordo com Khalid e Dix (2007), quando essas páginas que disponibilizavam
fotografias foram introduzidas aos usuários da Internet, e consequentemente se espalharam para
as comunidades, páginas pessoais, sites de relacionamento etc., estas foram acolhidas como um
fenômeno: não só o dispositivo respondia às necessidades de um compartilhamento de
fotografias do público em geral, mas os usuários passaram a ser capazes de ver livremente as
fotografias pessoais das outras pessoas, algo até então diferente aos modos tradicionais de
compartilhamento de fotografias.
Ainda, como argumentam Crary e Kwinter (1993), a visão humanista das imagens vai
compreender como uma forma de se ver com um caráter virtual ou não-humana que seria
inaugurada pelas imagens digitais. Em adição a isto, esse caráter pôde intensificar a perda do
original, do único, pelas inúmeras formas de apresentação e reinterpretações possíveis nos
múltiplos ambientes e sob formatos diferentes, a depender da posição do espectador no
momento da fruição, alterando dessa maneira narrativas lineares como a do tradicional álbum
de fotografias, por exemplo.
Seria este um contexto, no campo da fotografia, no qual Sarvas e Frohlich (2011) estão
denominando como a fase digital 56, que se estruturaria a partir de um momento peculiar nos
5F

dispositivos de registro das imagens e nas apropriações que as pessoas dão a tais registros. No
primeiro ponto, salientamos o advento da imagem digital, possível graças ao CCD, que passou
a ser introduzido não apenas nas câmeras, mas em vários dispositivos móveis; no segundo
ponto, salientamos os usos e funções que a fotografia passou a assumir, principalmente na sua
possibilidade de compartilhar através da internet – como no caso dos SRS.
Considerando o compartilhamento de imagens em processo na contemporaneidade,
Sarvas e Frohlich (2011) entendem a fotografia digital como promotora de práticas sociais
desses usuários através dos seus trabalhos como snapshoters 57, que se endereçariam
56F
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Trata-se da terceira fase da fotografia, com o início na década de 1990 (SARVAS; FROHLICH, 2011).
Denominação dada pelos autores – e acolhida por nós – a respeito daqueles que produzem instantâneos
(snapshots) com fins não-comerciais, ao contrário de fotógrafos profissionais. Nestes primeiros, suas intenções
na fotografia estariam posicionadas em um compartilhamento principalmente com pessoas socialmente mais
próximas, sem um interesse por discussões técnicas do fazer fotográfico.
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principalmente àqueles com interesse de compartilhar vivências cotidianas, como os lugares
frequentados, as pessoas que mantem relações, os momentos importantes da vida, dentre outras
informações nessa mesma linha de interesse.
A proliferação de inúmeros serviços de compartilhamento das imagens digitais refletiria
o que Bruno (2005), entende como um dos principais aspectos deste fenômeno contemporâneo
de exposição de si, que seria uma “extrema ‘demanda’ pelo olhar do outro como meio de
legitimação desta ‘intimidade’ que se dá a ver” (2005, p. 56). A fácil manipulação e
compartilhamento não seriam simplesmente novas características tecnológicas; estas
refletiriam e construiriam um desejo por mecanismos para um exercício eficiente das
performances sociais dos usuários. Enquanto muitos imaginavam um futuro das imagens com
a simulação digital e a realidade virtual como aspectos importantes para a fotografia, o que se
tem nessas últimas duas décadas é uma publicização visual de uma vida ordinária.
Nessa mesma linha argumentativa sobre a exposição de si, citamos o trabalho de Silva
(2008), cuja abordagem é acerca da relação estabelecida na contemporaneidade entre
visibilidade e subjetividade, tendo como objeto a imbricação presente na fotografia
contemporânea entre arte e vida e o uso das imagens para a construção de si. A autora entende
haver uma convergência das estratégias da fotografia contemporânea, no que concernem as
narrativas do “eu” e o enfoque do cotidiano, e o uso das imagens na construção da identidade
pessoal na internet.
Já Rivière (2006) discorre sobre como as fotografias estariam alterando a concepção que
teríamos da nossa vida privada, pelo fato das mesmas servirem como mecanismos para nossas
expressões e representações, assim como na percepção que temos do outro. Nesse sentido, do
ponto de vista das nossas performances sociais, parte de nossas ações cotidianas passariam a
assumir um caráter de ações a ser compartilhadas, tendo em vista a facilidade que teríamos em
possuir dispositivos produtores de registros imagéticos.
Por outro viés, pensar nessas imagens compartilhadas envolveria também
questionarmos se a fotografia digital permitiu um maior ou menor controle sobre as imagens
pessoais, visto que a circulação dessas imagens poderia fugir do alcance do indivíduo no
momento da postagem da mesma em alguma rede que, por conseguinte, poderia reproduzi-la e
dar novo sentido a partir de apropriações feitas por outras redes. Acrescentamos ainda o fato da
presença ubíqua da câmera, se considerarmos os dispositivos móveis de comunicação capazes
de fotografar, que mudariam o que pode ser visto, registrado, discutido e lembrado, tornando a
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visualização da vida pública e privada ligada a relações de poder, conhecimento e autoridade
(THOMPSON, 2005; HAND, 2012).
Tamanha exposição nos levaria a crer que as fotografias, uma vez vinculadas a
permanecer em arquivos pessoais, cada vez mais entrariam no domínio público, onde seriam
invariavelmente retocadas para servir nas narrativas contemporâneas dos fotógrafosperformers. Considerando as condições materiais de produção e compartilhamento, isto poderia
demonstrar alterações na própria noção ritualística na qual as imagens estavam condicionadas,
e no seu valor de veracidade posto em questão justamente pelo conhecimento das capacidades
de manipulação através de softwares e através das seleções de modo a, por um lado, ressaltar
aspectos de si e, por outro, esconder ou deixar omisso outros aspectos que não conviessem nas
situações sociais.
Em outro viés de análise, vários trabalhos partem das redes digitais de compartilhamento
no sentido de problematizar o modo como se constituem essas redes a partir da análise das
mesmas. Nessa literatura, temos trabalhos que buscariam identificar padrões de aglutinação ou
clusterização, a existência de nós hiper-conectados (hubs), o tipo de constituição de laços –
fortes ou fracos – dentre outras discussões, que estariam mais centradas na Análise de Redes
Sociais (ARS). No Brasil, citamos a obra de Miranda (2008) que, tendo como objeto o site
Flickr, buscou compreender a rede de usuários interligados por meio de relações de contato ou
amizade entre eles e a rede de usuários interligados por meio de relações de “testemunho” –
recurso existente no site no qual seria possível escrever sobre um contato, numa aproximação
com um testemunho sobre alguém que se tenha considerável respeito e intimidade. Os
resultados puderam indicar que os usuários escritores de testemunhos seriam, em geral, usuários
mais ativos e com maior compromisso com a utilização do sistema. Além disso, a popularidade
das fotos dos usuários seria fortemente correlacionada com o número de testemunhos recebidos
pelo usuário e com o número de vezes que o usuário foi adicionado em listas de contatos.
Na produção estrangeira, temos pesquisas principalmente nos Estados Unidos, e
destacamos o trabalho de Cha e colaboradores (2008), que ao analisarem a rede Flickr, no que
tange à popularidade de determinadas fotografias no ambiente, puderam perceber que estas
teriam o potencial para circular rapidamente no caso dos usuários com uma ampla rede social;
com muitos contatos, seria possível transmitir a informação para outras redes mais distantes,
propagando a foto a maiores proporções. Acerca das interações que poderiam proporcionar a
uma foto alta reputação nessa rede, outra pesquisa de Cha e colaboradores (2009) detectaram
que o número de visualizações não seria necessariamente correlato ao número de comentários
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já realizados ou ao número de fãs – das pessoas que “favoritam” 58 uma foto –, mas sim aqueles
57F

usuários que teriam mais contatos adicionados. Nesse sentido as fotos compartilhadas entre
amigos teriam em média 50% de probabilidade de ser “favoritadas”. Sendo assim, as postagens
teriam uma popularidade limitada fora da rede de contatos do usuário.
Em uma pesquisa acerca do mesmo site, Valafar e colaboradores (2009) buscaram
compreender as fotografias como nós de uma rede, no sentido de compreender de que forma
estas se comportariam. Os autores puderam identificar que os usuários tornar-se-iam fãs de uma
fração muito pequena das fotos, que por sua vez seriam de propriedade de uma fração muito
pequena de usuários. Desse modo, as fotos “mais interessantes” praticamente se repetiriam na
rede, possibilitando então conectar usuários de diferentes pontos; seriam estas consideradas
hubs 59.
58F

Considerando as relações que os indivíduos estabeleceriam a partir da digitalização da
fotografia, temos de considerar então um momento histórico em que o objeto físico, palpável,
impresso e guardado em álbuns, passaria a ter menor importância. Isto porque o lócus para a
interação não está mais situado na co-presença física; sendo assim, os usuários dariam
preferência a compartilhar rapidamente em um algum site de rede social, e não dias depois no
meio impresso.
Não por acaso, os usuários, nesse contexto de grande exposição de si, buscam essa
rápida circulação de suas imagens por essa demanda social que se criou nesses ambientes. O
resultado desse investimento dos usuários no ato de fotografar e compartilhar nas redes sociais
na internet pode ser percebido no número de imagens produzidas 60. Tomando como exemplo o
59F

Facebook, o site com maior número de usuários ativos 61, os álbuns são as páginas mais
60F

acessadas.
Nesse montante, o blog do Facebook publicou que em 2013 seus usuários fizeram o
upload de 70 bilhões de fotos. E, como estratégia de reserva de mercado, se antecipou a outras
grandes empresas do setor ao anunciar em 2012 a compra do aplicativo Instagram – um
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Neologismo, criado pela equipe desenvolvedora do Flickr, que indicaria a preferência pela foto de um usuário.
Denominação dada àquele nó altamente conectado – capaz de, com isto, agrupar nós de diferentes localizações
em torno de si.
60
Mais dados referentes ao número de fotografias produzidas e compartilhadas nos últimos anos podem ser vistos
na introdução dessa tese.
61
De acordo com os últimos relatórios disponíveis no blog oficial, o Facebook chegou em 2014 à marca de 1,23
bilhão de usuários ativos – ou seja, que acessaram a conta nos últimos 30 dias. Fonte:
<https://blog.facebook.com/>.
59
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investimento buscando ampliar a utilização de redes sociais mediadas por tecnologias de
comunicação nos aparelhos móveis, como tratamos no tópico seguinte.

1.2.2.3. Dispositivos móveis e aplicativos

Aliado aos computadores conectados à internet, temos também a ocorrência de
mecanismos promotores de redes sociais nos dispositivos móveis de comunicação, com
aplicativos muitas vezes desenvolvidos pelas empresas criadoras dos SRS, e que
proporcionariam uma experiência ainda mais rápida no acesso à rede social do usuário. Temos
nesse contexto aquilo que Turkle (2011) apontou como uma geração sempre conectada e
sempre disponível para a interação; nesse aspecto, o que pode parecer um facilitador da
ampliação das redes sociais seria também um complicador, em virtude de uma alta demanda
por atenção dos interlocutores.
Atualmente, é importante discutirmos a comunicação móvel, considerando que os
telefones celulares passaram a ocupar um papel crucial no dia a dia contemporâneo da sociedade
ocidental. O que se pode perceber são esses dispositivos quase onipresentes na vida cotidiana
das pessoas como um todo; a telefonia móvel deixou de ser algo de luxo como nos anos 1990
– pelos altos valores nos aparelhos e os custos das operadoras – e se tornou “indispensável”
mesmo nas classes de baixa renda, possibilitando várias reflexões sobre as formas de
comunicação e sociabilidade nos últimos 20 anos (TURKLE, 2011). Baym (2010) compreende
que as mídias variam em sua mobilidade, ou até que ponto elas são portáteis – permitindo às
pessoas enviarem e receberem mensagens independentemente da localização. Além de oferecer
mobilidade espacial, alguns meios digitais nos permitem a movimentação entre tempos e
contextos interpessoais.
Tendo como enfoque a fotografia, Halpern e Humphreys (2014) entendem que a
onipresença serviu com o duplo propósito de conveniência para os iphoneographers e de sua
imperceptividade a indivíduos potenciais. Ambos tiveram como finalidade restaurar o
imediatismo à fotografia, removendo a atenção para o próprio meio e, em vez disso, diretamente
relacionando com o assunto; tal remoção para os autores ocorreria quando as condições
materiais para a produção de imagens não mais estariam primeiramente centradas no uso da
câmera fotográfica, mas sim em um dispositivo que todos possuem e nesse sentido passaria a
ser imperceptível pela não disposição do mesmo unicamente para uma finalidade. Já o
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imediatismo é levantado pelos autores como uma maneira de caracterizar a escolha dos assuntos
que são partes da vida cotidiana, rotineira. Esse mesmo imediatismo também é evocado pela
minimização da barreira entre o fotógrafo e a sua rede social, que não estaria mais tão
dependente de um tempo entre o fazer fotográfico e o seu compartilhamento.
Fidalgo e Canavilhas (2011) observam que os celulares evoluíram para se tornar: (1)
dispositivos de comunicação, voz e escrita, ou seja, suas funções primárias; (2) dispositivos de
produtividade que substituiriam os PDAs 62 ao terem também as funções de livro de endereços,
61F

calculadora, relógio e despertador, máquina fotográfica, agenda etc.; e (3) dispositivos de lazer,
com jogos, receptor de rádio FM e leitor de música.
Conforme Martin Hand (2012), considerar as tecnologias contemporâneas de
comunicação, principalmente esses dispositivos móveis, seria o caminho mais importante para
se entender o papel da fotografia nesse último século. De acordo com o referido autor (2012, p.
88):
A convergência específica de câmeras com telecomunicações tornou-se o
aspecto mais importante da fotografia digital e provavelmente a cultura digital
de maneira mais ampla, permitindo uma diversificação radical da
comunicação visual 63.
62F

Tamanho impacto nessa visualidade – ainda que difícil de comensurar pois se trata de
um momento atual no mundo ocidental – poderia ser comparada na mudança da pintura para a
fotografia enquanto um meio para ter acesso aos indivíduos, como foi na modernidade
(ROUILLÉ, 2009; CRARY; KWINTER, 1993). Isto porque as grandes mudanças não se
localizariam apenas na “invenção” de algo em si, mas na adoção desse “invento” a ponto de
reconfigurar algumas práticas anteriores. É nesse ponto, de acordo com Martin (2012), que
poderíamos partir nossa reflexão sobre as mudanças nas formas de se ver os indivíduos através
das imagens.
Já em 2010, a câmera mais popular entre os usuários do Website Flickr era o iPhone 3G
(GROBART, 2010); um dado que demonstra a preferência dos dispositivos móveis para o
compartilhamento de imagens antes mesmo dos próprios aplicativos nativos para esses
dispositivos assumirem a liderança no número de usuários ativos se comparados aos sites de
62

Acrônimo de Personal Digital Assistants, trata-se de um computador portátil de dimensões reduzidas, cumprindo
as funções de agenda e sistema informático de escritório elementar, com possibilidade de interconexão com um
computador pessoal e alguma rede informática sem fios para gerenciamento de e-mails.
63
Tradução livre para: “The specific convergence of cameras with telecommunications has become the most
important aspect of digital photography and perhaps digital culture mode broadly, enabling a radical
diversification of visual communication”.
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redes sociais com a mesma finalidade. Halpern e Humphreys (2014) entendem que os recursos
de Internet de smartphones reduzem significativamente as barreiras para o compartilhamento
de fotografia através das mídias sociais, porque um pode enviar imagens diretamente para a
Web através do dispositivo portátil.
Para além de uma convergência da câmera com o computador, existe uma crescente
relação entre a câmera digital e telefones, smartphones e cameraphones. No caso continente
asiático, que domina parte do mercado desses dispositivos, mais de 80% dos telefones móveis
são capazes de capturar imagens (HAND, 2012). Tamanho crescimento não se restringiria a
apenas um continente, e esse domínio da fotografia pessoal fornece subsídios para identificar
aspectos emergentes de um momento de mudanças no domínio da cultura digital.
Como Van House (2009) argumenta, para aqueles portando câmeras digitais teríamos
alterações na temporalidade do processo de produzir e editar um grande número de imagens,
bem como de compartilhar. Porém, seria nesse aspecto ainda mais pervasivo, pois poderíamos
encontrar diferenças dessas câmeras embutidas nos dispositivos móveis de comunicação. Isto
porque, portando um dispositivo de captura de imagem digital na maior parte do tempo dos
indivíduos teria incentivado muitas pessoas a “ver o mundo como um campo de imagens
possíveis” (HOUSE, 2009, p. 131). Nesse aspecto que poderíamos encontrar uma diferença
importante com relação à ubiquidade nas câmeras digitais e nos dispositivos móveis.
Ainda, não se trata apenas do tamanho pequeno do dispositivo móvel, mas também do
fato de que o mesmo não é exatamente uma câmera – o que o faria ser um produtor de imagens
potencialmente ubíquo, mesmo nas situações que não seriam permitidas o acesso de câmeras.
Acrescentarmos nessa discussão a respeito das condições materiais de produção e
compartilhamento o fato de que, ao contrário das câmeras comumente adquiridas para uma
família inteira, os dispositivos móveis seriam reservados basicamente para uso individual, não
dividido com amigos ou parentes, proporcionando com isto um enorme número de dispositivos
pertencentes a cada um, capazes de observar as coisas e propagar essas observações.
Nesses dispositivos, temos os aplicativos que se apresentariam como uma grande
tendência na comunicação móvel e, por sua vez, teriam sido utilizados para diferentes
finalidades, desde o compartilhamento de conteúdos até práticas profissionais – a exemplo das
redações jornalísticas preocupadas em informar através da Web e dos smartphones. Com o
crescimento também do uso dos smartphones, passou a também existir um mercado e uma
demanda muito grande em torno dos aplicativos. Em sua maioria, os apps – como são
popularmente chamados – são construídos a partir das tecnologias HTML, CSS, JavaScript e
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Objective-C e adquiridos, gratuitamente ou não, através das lojas relacionadas ao sistema
operacional do smartphone, como na App Store (do sistema iOS 64, da Apple) e na Google Play
63F

(loja oficial do sistema Android).
Uma pesquisa 65 do ConsumerLab, da empresa Ericsson, apontou as dez maiores
64F

tendências de consumo para 2014 e o posto de número um foi ocupado pelos aplicativos. De
acordo com a análise, não só a Internet e os smartphones seriam responsáveis pelas mudanças
em como a sociedade se comunica, mas também os aplicativos, que nos ajudariam a transformar
e a melhorar o nosso dia a dia. A pesquisa, realizada em São Paulo, Pequim, Nova Iorque,
Londres e Tóquio, concluiu que os consumidores acreditam que os serviços móveis fornecidos
pelos aplicativos influenciariam na satisfação em realizar atividades como comprar, comer em
restaurantes ou comunicar-se com autoridades. Em razão disto, os próprios usuários de
smartphones preveem que haverá um grande aumento de variados serviços e atividades
possíveis de serem realizados através dos dispositivos móveis (e suportados por aplicativos)
nos próximos anos.
Utilizar os apps para realizar grande parte das atividades cotidianas – acessar o e-mail,
as redes sociais, os jornais, os agregadores de notícias, os podcasts, os jogos – nos colocaria
diante de uma constatação trazida por Anderson e Wolff (2010), ao afirmarem que a Web como
conhecemos e costumamos fazer uso estaria em declínio e os aplicativos nesse momento
regeriam a nossa relação com a Internet. Com 23 anos de existência, a Web não faria parte dessa
revolução digital em curso proporcionada pela comunicação móvel, pois este cenário atual
utilizaria plataformas semifechadas (aplicativos) que se utilizariam da Internet como transporte
e não possuiriam um browser como exibidor.
Segundo os autores supracitados, isto seria trazido pelo modelo iPhone de computação
móvel, pela mudança de HTML para XML (com maior amplitude no entendimento de diferentes
linguagens), de JavaScript para Objective-C, mas principalmente pela mudança de
comportamento do consumidor, que acharia mais prático utilizar um aplicativo, no qual já
abarcaria as informações buscadas em vez de ainda ir procurá-las, e que se encaixaria melhor
na sua vida em constante mobilidade pela cidade. Para os autores, assim como teríamos um
grande apreço pelas possibilidades quase ilimitadas e sem restrições da Web, estaríamos
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Sigla para iPhone Operational System, obviamente em referência ao sistema operacional para o smartphone da
Apple.
65
Relatório disponível em: http://www.ericsson.com/res/docs/2013/consumerlab/10-hot-consumer-trends-report2014.pdf. Acesso em: fevereiro de 2014.
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abandonando-a por serviços mais elegantes, simples, e que apenas trabalhem para os usuários
(ANDERSON; WOLFF, 2010).
Isto é, há quem aposte que estaríamos diante de uma “Pós Web-Page Era”, em que a
relação antiga entre cliques, endereços (URL’s) e páginas da Web estaria em um segundo plano.
Para Lilljequist (2012), o que ele entende como a “appificação” da Web pode ser ilustrada no
infográfico apresentado abaixo (Figura 12):
Figura 12 – Mudança entre os modelos de página Web e aplicativos para a Web.

Fonte: The appification of the Web (2012).

O infográfico procura apresentar uma transformação do modelo clássico de website (à
esquerda) para o modelo de aplicativo da web (à direita), onde o usuário mais “alfabetizado
nesse contexto” construiria a sua própria interface e poderia subir ou baixar dados de/ para o
servidor do aplicativo. Esta mudança traria vantagens na navegação e na experiência online,
pois abriria espaço para aplicativos mais interativos, com melhores respostas e mais focados no
seu objetivo que, por conseguinte, traria mais mecanismos para o exercício das performances
sociais nas ambiências digitais. Conforme Lilljequist (2012, p. 89):
A velha página estática da web, do tipo portal, se sente cada vez mais
ultrapassada. Em vez disso, estamos cada vez mais buscando uma experiência
on-line que tem um objetivo claro e é ao mesmo tempo poderosa e simples uma interface que expõe apenas a informação correta, dependendo do
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contexto do usuário e responde instantaneamente e de forma inteligente às
ações do usuário 66.
65F

Baseado nesse argumento proposto por Lilljequist (2012), não se trataria apenas de uma
mudança acarretada pelos dispositivos móveis de comunicação, mas também na própria
concepção de uso para o campo da informática, afetando inclusive na concepção de web – sua
interface, sua programação etc. – para os computadores pessoais.
No caso da comunicação móvel, se a possibilidade de ver as imagens diretamente das
telas das câmeras proporcionou à imagem digital um novo lugar de visualização, permitindo
sua edição, alteração, compartilhamento ou mesmo que seja apagada, os dispositivos móveis
proporcionaram uma aceleração nesse processo, principalmente na sua capacidade inerente de
não ser mais uma câmera fotográfica – ou seja, um dispositivo feito unicamente para se
fotografar. O que possibilitaria ao fotógrafo dispor de recursos como o GPS, possibilitando
marcações georreferenciadas, e a integração com aplicativos – com seus mecanismos próprios
de edição e aplicação de filtros nas imagens. Ainda Halpern e Humphreys (2014) relatam em
seu trabalho que os adeptos da iPhoneography valorizam a capacidade deles de operar
facilmente tudo do mesmo dispositivo, sendo assim possível a captura, o processamento e o
envio aos usuários desejados no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Além dessas possibilidades,
eles indicaram que a capacidade de manipular as imagens manualmente – e em alguns casos,
literalmente, com as mãos e dedos – seria uma parte importante da sua prática fotográfica nesses
dispositivos.
Podemos inferir que as práticas da fotografia digital estariam intimamente envolvidas
com as de mobilidade. As novas mobilidades das sociedades contemporâneas seriam parte do
resultado e contribuiriam para a prevalência de dispositivos móveis que se tornaram novas
tecnologias de mediação visual. E os debates acerca da fixidez do analógico, reservado aos
processos de arquivamento em suportes físicos, e da mobilidade do digital, capaz de ser levado
e visto sob diferentes plataformas comunicacionais, mostram-se importantes em nossa tese para
se pensar nesses dispositivos móveis e seus aplicativos.
Buscamos, ao longo desse capítulo, propor questões essenciais para a compreensão da
fotografia enquanto promotora de práticas sociais nos diferentes ambientes de
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Tradução libre para: “The old static, portal type Web page feels increasingly outdated. Instead, we are
increasingly aiming for an online experience that has a clear goal and is both empowering and simple at the same
time – an interface that exposes just the right information depending on the user’s context, and responds
instantaneously and intelligently to user actions.”
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compartilhamento. Adotamos a perspectiva de que os indivíduos dariam significados às suas
ações através das trocas dessas imagens, em processo a depender do ambiente no qual o
indivíduo estaria inserido e tendo à sua disposição os dispositivos para registro das imagens e
os demais envolvidos na interação. Participando de redes de compartilhamento, eles
perceberiam uma demanda social por se representar também através das fotografias, e esta
funcionaria assim como um meio de expressão de significados, a serem interpretados e
discutidos por seus contatos.
Nesse sentido, discorremos como o desenvolvimento de recursos técnicos proporcionou
à fotografia a capacidade de mediar relações de pessoas, e cada vez mais crescendo o seu papel
de mediar as performances sociais dos indivíduos. Buscamos evidenciar a importância da
fotografia como promotora de práticas sociais a depender do aparato que os usuários teriam à
disposição, quer sejam as câmeras e suas capacidades de serem transportáveis, de fácil
manuseio e com alguns efeitos, quer sejam através dos modos de arquivamento e
compartilhamento – como os álbuns de fotografia, os retratos nas residências e as páginas de
fotografia nos SRS.
Considerando as condições materiais de produção e compartilhamento, a ubiquidade das
câmeras seria outro fator importante, principalmente em virtude da pervasividade em
dispositivos móveis de comunicação (HAND, 2012), que podem conferir práticas fotográficas,
formas de se arquivar as fotografias, mecanismos de compartilhamento e relações mediadas por
essas imagens diferentes dos momentos anteriores, apontados nesse capítulo. Pensar nessas
questões são fundamentais para esse trabalho que as interações promovidas por essas
tecnologias contemporâneas de comunicação.
Desse modo, mostra-se relevante a abordagem de como essa cultura contemporânea é
resultante de um processo de interação anterior – mediado por imagens –, que tem reflexos no
modo como se constituem essas práticas sociais nos ambientes da internet. Em suma, uma de
nossas contribuições é apresentar como seria possível entender essas práticas sociais mediadas
pela fotografia numa perspectiva de análise que considere as condições materiais de produção
e compartilhamento de imagens e as apropriações dos usuários engajados nos cenários de
interação – que vão dar sentido aos ambientes e fazer com que estes sejam promotores de redes
sociais de compartilhamento de conteúdos fotográficos.
É importante salientar que a promoção de relações através das imagens fotográficas não
se trata de algo recente, como vimos nesse capítulo através do apanhado histórico realizado.
Essas coleções de fotografias nas ambiências digitais são reflexos de um mecanismo já existente
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antes da emergência da internet; porém, acreditamos que essas ambiências promoveriam outras
situações diferentes daquelas observadas em momentos históricos anteriores, aqui
apresentados. Ou seja, não se trata de uma mera transposição do processo analógico para o
digital, isto porque devemos considerar atualmente essa crescente exposição do indivíduo
nessas ambiências, que é respaldada por uma demanda social e por um grande crescimento nos
mecanismos de produção de imagens digitais, influenciando no aumento do número de imagens
compartilhadas nas mais diversas redes sociais, em fluxo quase contínuo (frequentemente,
durante vários momentos do dia).
As discussões assumem como problema de pesquisa a forma com que os usuários se
baseariam em estratégias, existentes na contemporaneidade, para responder a novas demandas
socioculturais, balizando outras formas de ser e de estar no mundo. O indivíduo, nessa lente
interpretativa, estaria atendendo a uma necessidade criada pela sociedade contemporânea, que
o levaria a estar sempre compartilhando seus momentos e assumindo um papel de expositor de
suas vivências cotidianas nas performances sociais mediadas pela fotografia e pelas tecnologias
digitais.
Buscamos ainda apresentar uma revisão de literatura que fosse possível dar conta de
uma produção voltada à fotografia vernacular, promotora de práticas sociais, percebida em
ambientes de interação em co-presença física e mediada pelas tecnologias digitais. Com isto,
dialogamos com toda essa produção, situando assim a nossa problemática em face de um corpo
teórico que busca questionar o papel da fotografia na contemporaneidade. Uma fotografia
enquadrada como vernacular, cuja própria literatura da área é muito menor, justamente pelo
fato de que a história da fotografia comumente se volta para as grandes narrativas –
considerando os grandes fotógrafos e os grandes temas da humanidade. Criada essa cisão entre,
de um lado, uma fotografia considerada mais importante e, de outro, uma fotografia ordinária,
as pesquisas que percorrem esse caminho precisariam sempre se dar conta na criação de uma
história até então pouco tratada (BATCHEN, 2001).
Salientamos que uma discussão constante nas produções aqui tratadas seria referente a
como a arquitetura subjacente às ambiências digitais não traria as formas de obtenção de
feedback e contexto semelhantes aos quais os indivíduos tradicionalmente se engajariam em
ambientes de interação em co-presença física. Dito de outro modo, com possibilidades –
ampliadas ou reduzidas – de gerenciamento do perfil por meio de diversos recursos disponíveis,
as práticas de compartilhamento passariam por processos particulares de formatação
considerando as condições materiais de produção e compartilhamento existentes nas
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ambiências, que por conseguinte se mostrariam particularizadas na análise dos meios digitais.
Tratar-se-ia assim de uma relação dialógica que promoveria a estruturação desses cenários
tendo como referência duas formas de observar o fenômeno: de um lado, na forma como as
tecnologias permitiriam o compartilhamento de recursos interacionais diversos; e do outro, na
forma como o público se apropriaria dessas tecnologias para dar sentido às suas imagens
compartilhadas.
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Capítulo 2
Fotografias, interações, performances sociais e condições materiais

Conforme apontamos no capítulo anterior, a fotografia tem sido um importante
instrumento mediador de relações entre indivíduos nos mais diferentes ambientes
(BOURDIEU, 1990; SARVAS; FROHLICH, 2011). É possível compreendê-la como um
mecanismo promotor de práticas sociais importantes para uma cultura visual que, nos últimos
dois séculos, foi sendo solidificada por meio dos retratos. Das primeiras câmeras aos
dispositivos móveis de comunicação, objeto de estudo da nossa tese, temos o compartilhamento
de fotografias como um dos principais agregadores dos indivíduos nas interações realizadas nas
mais diversas ambiências e situações sociais.
Discutir sobre a fotografia enquanto promotora para práticas sociais pode não parecer,
em um primeiro momento, falar de algo necessariamente novo. Mas apenas em um primeiro
momento, pois a história da fotografia, como geralmente são relatadas as histórias das mídias,
é o resultado de um processo de opções, escolhas e também de silêncios e pontos ignorados. É
estranho perceber como essa fotografia aqui tratada, produzida de forma amadora,
domesticamente, não possui uma literatura tão vasta quando outras áreas da fotografia, a
exemplo do fotojornalismo – como nos trabalhos de Sousa (2002 e 2004) no Brasil – e da
antropologia visual – como na obra pioneira Collier (1973).
Buscando problematizar a análise desse trabalho com base nessa fotografia promotora
de práticas sociais em ambiências digitais e em dispositivos móveis de comunicação, esse
segundo capítulo considera dois fatores que se mostram essenciais para a análise realizada: (1)
a performance social dos indivíduos nas interações, considerando a interveniência da fotografia
e (2) as condições materiais de produção e compartilhamento das imagens. Pretendemos com
isto fornecer subsídios para discutirmos de que maneira o ato de compartilhar fotografias estaria
se alterando não apenas pela evolução dos dispositivos técnicos, mas também pelas formas de
interação promovidas através das imagens – considerando como as situações sociais se
adequariam e também prescreveriam a ação dos envolvidos nos processos interacionais.
Os dois fatores, embora pareçam caminhar por direções opostas, já foram considerados
complementares por autores como Meyrowitz (1986) e Thompson (2013). A existência de
regiões onde as performances sociais dos indivíduos são exercidas estaria comumente ligada à
existência de lugares físicos; no entanto, para Meyrowitz (1986) não seria apenas o lugar por si
que define a situação, mas também o que ele vai chamar de padrões de informação que circulam
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nos cenários de interação. Caso fosse apenas o lugar, estaríamos, ao estudar as comunicações
mediadas, negando o que o referido autor considera como a característica mais importante: os
padrões de acesso à informação. A informação aqui estaria centrada no comportamento
decorrente do contato com as performances sociais dos indivíduos.
Embora ambientes em co-presença física ou mediados pelas tecnologias da
comunicação sejam diferentes, em geral as análises utilizam-se de princípios similares para
compreender as interações. Mesmo sendo importante saber a quem se fala num ambiente em
co-presença física, é necessário também ter a ciência das formas de interveniência nas
interações que as particularidades técnicas adjacentes aos ambientes mediados possuem.
Com relação às interações, pesquisas acerca de sites de redes sociais são importantes
para entender os modos pelos quais esses sites introduzem ferramentas e recursos, refletindo de
um lado sobre as mudanças nos usos na internet por parte dos usuários e, do outro, sobre as
apropriações e ressignificações que, com o passar do tempo, eles tendem a fazer dessas
ferramentas e recursos. No âmbito comunicacional, é possível identificar duas correntes
principais de análise dos SRS: a primeira, que articularia a expressão dos sujeitos nessas
plataformas a um fenômeno mais amplo relacionado ao regime de visibilidade e de poder da
sociedade contemporânea, a partir de três questões emergentes: (1) a superexposição do sujeito
e da vida privada (SENNETT, 1988; SIBILIA, 2008); (2) a articulação entre vigilância e
visibilidade, (BRUNO et. al., 2010); e como (3) expressões da sociedade dromocrática
(TRIVINHO, 2010). E uma segunda corrente, que se interessaria pela discussão sobre redes
sociais, identidades, interação e qualidade dos laços estabelecidos entre os interagentes a partir
dos sites (BOYD & ELLISON, 2007; ZHAO et. al., 2008; RECUERO, 2009).
Nessa primeira parte do capítulo, discutimos um ponto fundamental da argumentação
do nosso trabalho; isto porque falar das interações e das performances sociais associadas podem
nos dar pistas para entendermos como a fotografia, com o passar do tempo, serviu cada vez
mais para mediar relacionamentos entre as pessoas (HAND, 2012). Ou seja, é impossível na
compreensão da fotografia vernacular ignorar o seu papel como promotora de práticas sociais
na contemporaneidade, e particularmente em nosso objeto de estudo.
Na busca por um conceito operacional sobre interação, citamos o trabalho de Primo
(2007), que a entende como uma ação entre os participantes em um dado contexto; nesse
sentido, o enfoque seria quanto à relação estabelecida entre os envolvidos, e não entre as partes
que compõem o sistema global. Sendo assim, o autor defende a necessidade de compreender as
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interações por meio de uma orientação que deva partir justamente da análise da relação que se
estabelece entre os interagentes.
Outros autores como Rafaeli e Sudweeks (1997) postulam que devemos ver a interação
como um continnum promulgado por pessoas usando a tecnologia, ao invés de uma condição
tecnológica. No caso das tecnologias promotoras de interação mediada por computador, seria
interessante considerarmos o que Baym (2010) denomina de “Interatividade social”: a
capacidade que um meio possui em permitir a interação social entre grupos ou indivíduos. A
partir dessa capacidade, poderíamos então dar conta de várias formas de interação como a
técnica, a textual, a criativa e a interpretativa entre os usuários (leitores, telespectadores,
ouvintes), dentre outras.
Ao tentar entender o social tendo como enfoque a ação, Mead (1934) reconhece que a
vida em grupo é assentada na interação social; ou seja, a capacidade de se agrupar por
indivíduos em seus respectivos interesses. O processo de interação não se trata, portanto, de
uma implementação, de fatores determinantes em que pessoas trazem consigo a partir do
momento em que se associam às outras. Ao contrário, trata-se de uma característica por si só,
que afetará constantemente a sociabilidade.
A interação é entendida, aqui, como uma ação entre os participantes do encontro,
considerando assim a junção dos temos inter + ação (PRIMO, 2007). Sendo assim, esse tópico
se dedica ao estudo do relacionamento entre os interagentes – ou seja, os participantes da
interação, que no geral estão promovendo sociabilidades em contextos de co-presença física ou
por meio de ambiências digitais, como aquelas constituídas em aplicativos nos dispositivos
móveis de comunicação.
Outra questão importante de pontuarmos é sobre a interação face-a-face, tendo em vista
a discussão já feita sobre as redes de compartilhamento de fotografias em momentos históricos
anteriores ao processo digital. Ao invés de utilizarmos o termo “face-a-face”, estamos aqui
denominando de interação em um contexto de co-presença física; ou seja, os participantes estão
imediatamente presentes e partilham de um mesmo sistema referencial de espaço e tempo
(THOMPSON, 2013). A espacialidade de situação do corpo é uma parte importante na copresença, na qual as relações espaço-temporais estão ajustadas, destacando que o “aqui” do
corpo se refere à situação ativa do corpo orientado para suas tarefas. A definição de co-presença
estaria, dessa maneira, amparada nas modalidades perceptivas e comunicativas do corpo, sendo
que as condições plenas de co-presença são vistas quando os agentes sentem estar
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suficientemente próximos para serem percebidos em sua ação e se sentirem percebidos. A
exemplo dos encontros, fundamentais para as interações desse tipo.
Nessa co-presença física, temos os encontros como fenômenos sequenciados na
serialidade da vida cotidiana. Giddens (2009) aponta o que seriam as duas principais
características desses encontros: (1) abertura e fechamento e (2) alternância. Os encontros
implicariam diferentes processos de abertura e fechamento para a interação se desenvolver
pelos agentes e exigiriam o que o autor entende como a monitoração reflexiva do corpo, do
gesto e do posicionamento em diferentes graus de acordo com a complexidade dos encontros.
Para tanto, os atores sociais precisariam ter o domínio da durée das ações – a duração necessária
para a abertura e o fechamento dos atos comunicativos, que vão se transformando em um
diálogo – e do enquadramento da situação – o que cada encontro permite (ou não) para o ator
se expressar.
O sentido de durée implica, obviamente, uma duração. Desse modo, discorremos acerca
de ocasiões sociais nas quais devem ocorrer aberturas e fechamentos, ainda que constantemente
permaneça algo residual; ou seja, embora cada ocasião venha a ter alguma conclusão – que
pode ocorrer por vários fatores como o horário de término de uma reunião, por exemplo – as
ações travadas numa ocasião permanecem, de modo que uma nova ocasião possa receber o
enquadramento das anteriores. Esse resíduo que permanece interfere na segunda característica
dos encontros apontada por Giddens – a alternância; isto porque a mesma se aplica tanto à
serialidade de encontros quanto à interação entre agentes dentro de encontros, apontando para
os diferenciais de poder nas interações.
Uma característica também importante na interação em co-presença física diz respeito
à multiplicidade de pistas simbólicas para transmitir mensagens e interpretar as que cada um
recebe do outro – que poderiam ser piscadelas e gestos, franzimento de sobrancelhas e sorrisos,
mudanças de entonação, dentre outras. Isto porque, segundo Thompson (2013, p. 120), os
participantes:
São constantemente e rotineiramente instados a comparar as várias deixas
simbólicas e a usá-las para reduzir a ambiguidade e clarificar a compreensão
da mensagem. Se os participantes detectam inconsistências, ou deixas que não
se encaixam umas com as outras, isto pode tornar-se uma fonte de confusão,
ameaçar a continuidade da interação ou lançar dúvidas sobre a sinceridade do
interlocutor.

No que tange aos meios para a expressividade, é nesse ponto que podem aparecer os
dispositivos técnicos e a mediação tecnológica, principalmente na reflexão sobre os meios
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digitais capazes de produzir e distribuir as fotografias. Porém, é importante termos em mente
que mediações sempre existiram em qualquer interação, e não apenas através das imagens
fotográficas ou de sites de redes sociais. Isto porque ao falarmos de interação, vários atores
estão imbricados no processo, para além das díades ou tríades formadas durante o contato
(SIMMEL, 2006). Ressaltamos esse aspecto pois a compreensão desse trabalho é de que o
próprio ambiente irá agenciar os atores envolvidos; isto porque precisamos dar conta das
possibilidades e das amarras que nos orientam em qualquer contexto, seja face-a-face ou em
páginas da internet.
As primeiras pesquisas comparando as interações face-a-face e mediadas começaram
nos anos 1970, advindas de várias áreas do campo das ciências humanas. As teorias da escolha
da mídia (media choice) (TREVINO et al., 1987), a Teoria da Presença Social (SHORT et. al.,
1976) e a Teoria da Riqueza da Mídia (DAFT; LENGEL, 1984) se destacam nesse período, ao
tentarem combinar recursos fornecidos pela mídia, definidos como suas capacidades de
transmitir pistas sociais. Os estudiosos da Teoria da Presença Social, por exemplo, estavam
interessados em compreender como diferentes graus de pistas sociais invocariam diferentes
percepções individuais no decorrer das interações síncronas.
De acordo com Baym (2010), a presença social se trata de um fenômeno psicológico
relacionado ao modo como os interactantes perceberiam um ao outro, não uma característica de
uma mídia em específico. Entretanto, a percepção da presença social foi atribuída às pistas nãoverbais ativadas ou desativadas por meio da mediação, como as expressões faciais, direção do
olhar, postura, vestido, aparência física, proximidade e orientação corpórea. Na comunicação
corpo-a-corpo, essas pistas teriam importantes funções, pois utilizaríamos gestos para manter o
nosso público sintonizado e para ilustrar nossas palavras. A Teoria da Presença Social, assim,
foca na percepção dos outros como real e presente.
Se observarmos de um ponto de vista histórico, perceberemos que as interações em copresença física foram predominantes durante a maior parte da história da humanidade. A
mediação feita por aparatos tecnológicos sempre existiu, a exemplo das correspondências;
porém, a tradição oral sempre prevaleceu até meados do século XIX, quando apareceram os
meios de comunicação massivos, como o rádio e as publicações impressas.
Conforme Thompson (2013), o desenvolvimento dos meios de comunicação criou, de
fato, novas formas de interação e, por conseguinte, novos tipos de relacionamentos sociais. A
grande mudança seria ocasionada principalmente pela reorganização de padrões de interação
através do tempo e do espaço. Ambos foram fundamentais em várias análises no campo dos
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estudos da mídia e posteriormente nos estudos em cibercultura, mais especificamente em
discussões sobre a presença social e a sincronicidade e assincronicidade na conversação em
redes sociais na internet.
As interações mediadas implicam, segundo Thompson (2013), o uso de um meio
técnico, como papel, cabos elétricos, ondas elétricas dentre outros, que, por conseguinte,
possibilitam a transmissão de informação e conteúdo simbólico para indivíduos situados
remotamente no espaço, no tempo, ou em ambos. Essas interações também implicariam um
menor número de pistas simbólicas oferecidas, demandando aos indivíduos recursos próprios
para interpretar as mensagens transmitidas.
A internet trouxe elementos da interação em co-presença física principalmente pela sua
capacidade de promover interações focadas síncronas e assíncronas com a rede social do
usuário em uma perspectiva considerada horizontal: ao invés de grandes veículos de
comunicação produzindo para uma grande parcela da população, teríamos vários produtores
menores produzindo para vários nichos. Com isto, seria possível a construção de relações que
transcenderiam o espaço físico, delimitado a uma mesma localidade, requerendo a presença.
Compartilhar esse espaço sempre foi um pré-requisito para conhecer pessoas e estabelecer
interações considerando as fotografias. A possibilidade de novas relações, com essa alteração
do espaço e da própria presença em um mesmo lugar de interação, se ampliou
significativamente. Podemos ainda complexificar as situações sociais se inserirmos nessa
discussão os dispositivos móveis de comunicação, que criam ambientes interacionais entre a
co-presença física daqueles presentes no mesmo espaço físico e aqueles em interação por meio
de aplicativos que possibilitam a criação de ambiências digitais de compartilhamento de
conteúdo.
Segundo Manovich (2002), pode ser mais frutífero pensar na interação em ambientes
digitais como uma modalidade mixada que combina elementos das práticas da comunicação
em conversas corporificadas (embodied) e por escrito. Nessa perspectiva, a linguagem nas
mídias digitais combina elementos das linguagens escrita e oral com características que são
distintas para esta mídia, ou ao menos, mais comum nesses espaços de interação mediada do
que em qualquer outra forma de linguagem. Entretanto, há muitas formas nas quais a linguagem
nas redes digitais se assemelharia à fala, a exemplo dos erros ortográficos e exclusões.
Pelo fato dos atores sociais mediados pelas tecnologias digitais terem à sua disposição
mecanismos diferentes – em algumas situações até limitados, a depender do ambiente
interacional – para ver, ouvir, e sentir um ao outro, eles não poderiam usar as pistas de costumes
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transmitidas pela aparência, sinais não-verbais, e características do contexto físico. Esses
ambientes digitais costumam fornecer menos pistas sobre os indivíduos, ocasionando assim
relações mais ligadas aos seus interesses em comum, embora suscitem receios de que as
interações, identidades, e relacionamentos se tornem cada vez mais superficiais ou não
confiáveis (DONATH; BOYD, 2004). A interação em co-presença física seria percebida como
mais adequada quando se necessita a expressão de sentimentos, justamente por esses sinais
verbais e não-verbais que a mesma é capaz de fornecer aos interagentes.
Devido a esse entusiasmo das pessoas para a interação em redes digitais, tem-se criados
meios nesses ambientes mediados com cada vez mais mecanismos para a expressão. Mesmo
com a interação predominantemente textual, é possível fazermos uso de conteúdos audiovisuais
– vídeos, imagens e vozes – que, segundo Baym (2010), seriam capazes de fornecer pistas
adicionais no processo de subjetivação. No caso das fotografias, as redes de compartilhamento
foram ampliando os mecanismos para as interações – comentários, “curtidas”, inserção de
etiquetas, marcações 67 – assim como os modos de se compartilhar passaram para outras
6F

plataformas e ambiências digitais, não estando mais restritos apenas ao computador conectado
à internet. Os aplicativos e os dispositivos móveis são outros pontos importantes para se analisar
essas práticas sociais por meio das imagens nessa última década.
No que tange aos mecanismos de expressão na conversação textual, ainda em 1972, o
professor universitário Scott Fahlman propôs que marcas de pontuação pudessem ser
combinadas para fazer brincadeiras, a exemplo da combinação “ :-) ”, nas quais poderiam
auxiliar o indivíduo em um problema comum de transmissão de informação emocional. Estas
faces risonhas, utilizadas e reconhecidas pelos usuários, se espalharam em léxicos elaborados
intitulados emoticons, procurando apresentar sentimentos ou com o intuito de adicionar um
elemento lúdico na conversação textual. É possível perceber tal adição na troca de sentimentos
durante os comentários dos usuários sobre as fotografias compartilhadas.
Nesse uso dos emoticons, os dispositivos móveis possuem uma série de aplicativos para
a implementação destes em seu teclado. Ainda, as versões mais recentes dos sites de redes
sociais e dos softwares de conversação já compreendem a junção dos sinais de pontuação e
traduzem em sua representação gráfica; a exemplo do Facebook, como demonstrado na Figura
13:
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Esses recursos são discutidos posteriormente na tese, considerando as suas funcionalidades e formas de
apropriação, no capítulo 3.
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Figura 13 – Lista com emoticons do site Facebook, com suas
conversões ao inserir letras e sinais de pontuação.

Fonte: <http://designurge.com/emoticons/>. Acesso em: janeiro 2015.

Outras formas também existentes para transmitir sinais sociais não-verbais, como o uso
dos asteriscos, letras maiúsculas, e a repetição de letras e pontuações para dar ênfases, a
exemplo da Figura 13, seria o que Recuero (2013) denomina de “escrita oralizada”; ou seja,
trata-se de uma forma de interação que traria elementos comuns de uma conversação
estabelecida entre pessoas em co-presença física.
Ainda com relação a esse tipo de conversação, as pessoas também usariam palavras ou
frases abreviadas para descrever suas reações não-verbais buscando enfatizar uma ação difícil
de ser apreendida caso os atores em interação não estejam em co-presença física. A exemplo
dos acrônimos LOL (“lots of laughs” – muitas risadas; ou “laughing out loud” – rindo alto),
uma forma comum no diálogo em inglês; e ROLF (“rolling on the floor laughing” – rolando no
chão de rir). Nesses casos, é possível inferirmos que o discurso não precisaria ser baseado em
sinais sonoros para obtermos uma conversação oral. Convenções seriam criadas para
suplementar, textualmente, os elementos da linguagem oral e da interação, gerando essa escrita
oralizada (RECUERO, 2013).
Como as pessoas se apropriam das possibilidades das mídias textuais para transmitir
pistas sociais, elas constituiriam identidades por si mesmas, construiriam relações interpessoais,
e criariam contextos sociais, adicionando pistas sociais através dos vídeos, das fotografias, dos
sons e de outros meios multimídias compartilhados nas redes digitais que têm se desenvolvido
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por todo o tempo. Em muitos casos, as fotografias passam a ser o principal mecanismo para a
expressividade do indivíduo, como nas redes de compartilhamento de imagens, a exemplo do
Flickr e do Instagram – esse último tendo seu uso praticamente restrito aos dispositivos móveis
de comunicação.
Conforme Recuero (2013), essas interações ocorridas em diferentes modalidades, como
através da conversação, devem ser entendidas como uma apropriação resultante das práticas
sociais construídas pelos atores em redes sociais. Depois de tanto tempo como indivíduos que
se envolvem em interação social face-a-face, a capacidade de se comunicar através da distância
em alta velocidade romperia conhecimentos/referências sociais que estão “armazenados”
profundamente em nossa consciência coletiva. As mídias digitais continuariam essas rupturas
e, segundo Baym (2010), apresentariam novos problemas: Como podemos estar presentes mas
também ausentes? O que significa um self se não for em um corpo? Como é possível ter tanto
controle e no entanto perder tanta liberdade? O que significa a comunicação pessoal quando ela
é transmitida através de um meio de massa? O que é um meio de massa, se ele é usado para a
comunicação pessoal?
A respeito da presença e do corpo na mediação das tecnologias digitais Gergen (2002)
entende como lutar com o “desafio da presença ausente”, ao considerar que muitas vezes
viveríamos em um “mundo flutuante”, em que nos envolveríamos principalmente com os
pares/parceiros não-presentes fisicamente. O autor ressalta ainda que poderíamos estar
fisicamente presentes em um espaço, mas mentalmente e emocionalmente engajados em outro
lugar, e nesse sentido, aponta que a própria natureza do “eu” se torna problemática. As
fronteiras entre humano e máquina, o colapso entre o “eu” e o corpo, são algumas das questões
apresentadas, como também onde, exatamente, o “verdadeiro eu” residiria. Preocupa-se
também se os “eus” promulgados por meio de mídia digital se alinhariam ou não com aqueles
que se apresentam na interação face-a-face, se existiria tal coisa como um “eu verdadeiro” ou
se ele, de fato, nunca existiu.
Através de redes sociais mediadas pelas tecnologias digitais, tendemos a conhecer
pessoas que compartilham interesses semelhantes em vez de pessoas que habitualmente estão
no mesmo espaço físico. Isso resultaria na formação de relações que de outra maneira não
existiriam, para além da necessidade por uma proximidade física. Essas redes supracitadas
seriam dessa maneira capazes de promover relações entre indivíduos que não teriam tantas
chances de se conhecer e de manter relações caso dependessem unicamente da co-presença
física. Nesse ponto, Baym (2010) entende que as novas mídias tornariam mais fáceis a formação
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de “relações puras”, cuja própria relação é o único ganho, ao invés de servir como meio para
unicamente manter uma ordem social.
Recuero (2009) também chama atenção para a amplificação das conexões nos sites de
redes sociais. Segundo a autora, nesses sites as pessoas tenderiam a se conectar com outras que
não conheciam anteriormente ou que conhecem muito pouco, gerando redes cada vez mais
conectadas (hiperconectadas). Tais conexões diminuiriam a distância social entre os indivíduos
e grupos e tornariam mais visíveis as interações, as conexões e os conteúdos publicados nesses
ambientes, permitindo assim, que grupos mais heterogêneos possam entrar em contato
(RECUERO, 2009).
Conforme Baym (2010), o anonimato das interações através das tecnologias digitais
tornaria as pessoas mais dispostas a disponibilizar informações sobre si e a formar novas
relações; esse ponto seria importante para a fotografia enquanto promotora de práticas sociais,
pois a partir do momento em que os indivíduos estariam dispostos a compartilhar imagens de
si na rede, o fato deles terem uma audiência imaginada – formada por seus contatos e contatos
em comum – certamente faz com que as ambiências digitais sejam propícias para uma
exposição de si, o que, por sua vez, vai proporcionar aos usuários dessas ambiências um cenário
para o desenvolvimento de estratégias para o exercício de performances sociais.
Ao substituir interesses e outros fatores pelo espaço compartilhado, as relações
mediadas desafiariam muito do que tomamos como dado na formação de relações humanas. De
todo modo, o que se percebe é que as interações entre estes usuários seriam marcadas pela
possibilidade de relações com um número elevado de pessoas simultaneamente, a partir de
diversas localidades geográficas, em curto espaço de tempo.
Importante também ressaltarmos que os tipos de interação aqui apontados irão
comumente coincidir nas mais diversas ocasiões. Assim, seria importante enfatizar que as
interações têm um caráter híbrido, pois é possível encontrarmo-nos, por exemplo, em uma
situação criada a partir das interações entre um dispositivo móvel – através de um aplicativo de
troca de mensagens –, uma televisão e um diálogo entre dois atores fisicamente presentes. Nesse
caso, estariam envolvidos tipos de interação mediada, quase-mediada e em co-presença;
considerando a maneira como os meios técnicos fazem parte das relações rotineiras, seria
aceitável afirmar que o indivíduo consegue dedicar um tempo adequado para interagir ao
mesmo tempo com produtores e receptores em espaços tão díspares.

105

As fronteiras entre a interação mediada e a interação face-a-face interessam a nossa
pesquisa na medida em que a produção e a recepção da comunicação de massa se interrelacionariam e produziriam uma nova dinâmica a partir dos meios digitais. Neste sentido,
apresenta também algumas implicações nas questões associadas ao que seria “público” e ao que
seria “privado” e a uma indefinição sobre o que viria a ser considerado virtual e o que é real de
fato (LÉVY, 1999).
Baym (2010) afirma que quando somos confrontados pela primeira vez com um novo
bombardeio de meios de comunicação interpessoal, as pessoas tenderiam a reagir de duas
maneiras: (1) expressam preocupação de que a nossa comunicação tem se tornado cada vez
mais “rasa” (para muitos, o aumento nas formas de interação mediada parece ameaçar nossos
relacionamentos pessoais, entendidos como mais “verdadeiros”); e (2) tendem a acreditar que
as novas mídias podem oferecer a promessa de mais oportunidades para a conexão com mais
pessoas, uma rota para novas oportunidades e mais fortes relações e conexões diversas. Para
Baym (2010), ambas as perspectivas refletiriam a sensação de que mídias digitais estariam
mudando a natureza das nossas relações sociais, oferecendo novas oportunidades para pensar
sobre as nossas apropriações tecnológicas, nossas conexões e as relações entre ambas.
Dentre as mudanças apontadas pela autora, merecem nosso destaque os muitos modos
de interação mediada por computador e por dispositivos móveis, nos quais variam em graus e
tipos referentes à interatividade oferecida por esses meios técnicos. Basta considerarmos, por
exemplo, a diferença entre usar o telefone para o contato com um parente ou com uma central
de serviços, ou mesmo usar um site para comprar sapatos novos ao invés de discutir eventos
atuais; ainda, em nossa pesquisa, consideramos o modo como se compartilham fotografias
através dos álbuns de família impressos ou através das páginas com fotografias dos usuários
em dispositivos móveis.
Atualmente, desde que haja cobertura de rede telefônica para os dispositivos móveis, é
possível haver acesso à Internet. É através desses dispositivos, com sua liberdade de
movimentos, que as interações teriam também um aspecto de mobilidade diferente até então
das tecnologias digitais. Fidalgo e Canavilhas (2011) comentam que um estudo sobre o futuro
da Internet afirma que, em 2020, os dispositivos móveis serão o principal meio de acesso à
mesma, o que pode representar uma verdadeira massificação feita através de uma comunicação
por tecnologias móveis. A previsão se mostra realista quando consideramos a difusão dessas
tecnologias em todo o mundo. A evolução do celular para o smartphone deu ao aparelho o
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estatuto de quarta tela, sendo as outras três, o cinema, a televisão e o computador (FIDALGO;
CANAVILHAS, 2011).
A interação por esses dispositivos se difundiu com maior rapidez do que qualquer outra
tecnologia na história, sendo a telefonia móvel a que teve maior penetração. Um simples
exemplo é o caso do Brasil, onde no ano de 2003 o número de celulares já tinha ultrapassado o
de telefones fixos, e o aumento de comunicações em 10 anos, de 1994 a 2004, tinha sido de
8000% (CASTELLS et. al., 2007, p. 34). Mesmo com este aumento surpreendente, Castells
(2007) acredita que ainda haveria no país algumas barreiras que impediriam um crescimento
ainda maior da adoção da tecnologia, como as desigualdades sociais e os seus elevados custos
em relação a outros países.
Ainda assim, os últimos dados da Anatel 68 mostram que o país fechou o ano de 2013
67F

com 271,10 milhões de linhas ativas na telefonia móvel, sendo que a banda larga móvel
totalizou 103,11 milhões de acessos, dos quais 1,31 milhão ocorrem a partir de terminais 4G.
A predominância é de linhas pré-pagas (quase 80% do total). Com estes números, o Brasil é o
sexto mercado em telefonia móvel no mundo e o primeiro da América Latina.
Uma pesquisa realizada por Claudia Quadros (et. al., 2013) também demonstra a
predileção das gerações Y (18 a 24 anos) e Z (10 a 17 anos) pelos dispositivos móveis de
comunicação, além de uma paixão pelas telas. É interessante analisar as preferências da
juventude, pois ela personifica a mudança que as mídias estariam trazendo e seria, segundo
Jenkins (2009), a guardiã das práticas culturais. É por esta razão que os meios de comunicação
estão cada vez mais preocupados com segmentos jovens da população, uma vez que os hábitos
de consumo informativos tendem a se perpetuar na vida adulta. Para Castells e colaboradores
(2007), são os jovens que buscariam influências para mudar a sociedade ao invés de se adaptar
a ela.
Segundo Quadros e colaboradores (2013, p. 146), o hábito do jovem contemporâneo é
caracterizado pelo consumo simultâneo de múltiplas mídias e “o celular é um dos dispositivos
que viabiliza a convergência entre meios ao promover a junção de diversas possibilidades de
comunicação”. É por esta razão que ele seria o dispositivo digital no qual tem se infiltrado mais
rapidamente na vida desta geração. Os dados apresentados na tabela 1 trazem exemplos do que
estamos aqui tratando:
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Fonte: http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do. Acesso em: janeiro de 2015.
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Tabela 1 – Hábitos de consumo da juventude digital.
Plataformas

Hábitos de consumo dos jovens
Geração Z

TV
Telefone celular
Computador com
internet
Rádio
MP3

acesso

à

Geração Y

65%
60%
82%

69%
78%
72%

28%
31%

40%
10%

Fonte: Quadros (et. al. 2013).

Podemos perceber, com base nos dados apresentados, a importância conquistada pelos
dispositivos móveis no cotidiano do jovem, parcela da população eleita para a nossa pesquisa.
Enquanto a maioria dos brasileiros ainda consome a televisão, os jovens preferem o celular.
Outro dado que chama a atenção é o fato de que, para a Geração Y, o celular é a plataforma
mais utilizada e ultrapassou até mesmo o computador com acesso à Internet. Não por acaso,
nossa tese entende que as pesquisas que busquem compreender as interações mediadas pelas
tecnologias devem considerar a interveniência dos dispositivos móveis de comunicação nesse
processo, pois grande parte dessas interações estão se desenvolvendo por meio desses
dispositivos, ao contrário do que se tinha no início dos anos 2000, quando ainda não existia a
figura do telefone inteligente – o smartphone, que embora não seja uma novidade, as empresas
de telefonia trataram de ressignificar o uso do celular para além de um aparelho destinado
apenas a ligações e a mensagens.
De fato, as mensagens que transmitimos por meio das tecnologias de comunicação
refletem a forma como apropriamos essas tecnologias e podem revelar muito tanto sobre as
pessoas quanto sobre as tecnologias. Conforme nos expressamos, em uma plataforma
interacional na qual o público ainda não está familiarizado – através de palavras, conversas,
metáforas, imagens entre outras formas –, estaríamos socializando os hábitos, as formas mais
adequadas de se expressar, e com isto aprendendo o que são as relações mediadas pelas
tecnologias e o que queremos que elas sejam.
Se tomarmos o caso do compartilhamento de imagens, podemos perceber como ao
passar do tempo a inserção de novos recursos interacionais foram intervenientes na formatação
de novos cenários de interação, sendo assim fundamentais na compreensão de como o indivíduo
deve se expressar para a sua rede e as formas de obtenção de algum retorno (feedback) de suas
ações. Por outro lado, temos apropriações diversas desses recursos, capazes de dar conta de
demandas sociais criadas pelos indivíduos, a exemplo da necessidade da postagem dos
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autorretratos – como as selfies – no processo de subjetivação dos usuários de aplicativos em
dispositivos móveis.
Considerando a interveniência desses novos recursos, no processo de compartilhamento
de informações e conteúdos nos mais diversos ambientes, os indivíduos teriam como principal
característica a autorreflexividade (GIDDENS, 2009); ou seja, o que está em jogo é uma escolha
consciente e refletida sobre as imagens apropriadas para cada situação. Isto ocorre, pois os
sujeitos optam por tornar visíveis ou ocultar determinados conteúdos que percebem como
convenientes nas interações. Nesse sentido, é importante de se observar esse processo de
exposição ou não dos conteúdos – como no caso das fotografias compartilhadas –, o que vai de
encontro a uma perspectiva de que o indivíduo estaria se expondo na rede de forma
indiscriminada, sem uma consciência reflexiva do que poderia ser importante em uma troca de
conteúdos imagéticos, por exemplo.
É nesse ponto que o próximo tópico pretende avançar na problematização: para além de
pensar as interações, cabe a nós, nessa pesquisa, analisar de que maneira esse crescimento no
número da rede social e da frequência de interação com os indivíduos responde a uma demanda
social. Para tanto, apontamos que esses indivíduos adotam estratégias de gerenciamento de
impressão através de alguns recursos e do conhecimento da sua rede social, que, por
conseguinte, vão possibilitar o exercício da sua performance social, como veremos.
Nossa compreensão se aproxima, dessa maneira, do trabalho de Meyrowitz (1986) ao
considerarmos a existência de fluxos de informação como as mediações existentes em nossa
análise – pelas tecnologias digitais, pelos ambientes de compartilhamento, pelas imagens –
podem criar cenários de interação tendo em vista a localidade e a mediação de alguma
tecnologia.

2.1. Fotografias e performances sociais

Apresentamos, nesse tópico, o referencial teórico que adotamos como base para a
discussão acerca das trocas sociais ocasionadas pelo compartilhamento de fotografias. É
importante ressaltarmos nesse momento nossa lente interpretativa, que procura entender como
os indivíduos nas situações sociais agiriam baseados nas características inerentes ao próprio
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ambiente, buscando, em certos momentos, enfatizar algumas características de si e, em outros
momentos, silenciar características indesejadas.
Nesse aspecto, salientamos a importância desse referencial para o estudo da interação
ocorrida através das imagens compartilhadas como um processo no qual o indivíduo estaria
adotando uma atitude performática para os seus interlocutores. Fotografar e compartilhar são
ações que estariam imbricadas, e saber gerenciar essas imagens que o outro vê seria um
processo complexo, no qual o indivíduo estaria criando representações com vistas a alcançar
determinadas finalidades.
Partindo desse pressuposto, essa perspectiva considera que as linhas de ação do
indivíduo não correspondem a um ser possuidor de uma essência “única”, na qual em algumas
situações seria mais autêntico e em outras necessitaria fingir estar representando um papel
social cabível a esta. Ou seja, concordamos com a perspectiva dramatúrgica (Goffman, 2009)
no ponto em que esta destaca que o indivíduo se comportaria sempre de acordo com a situação
e com as associações que faria com os outros atores em um processo interacional, adotando
personas de acordo com as regras apreendidas com o tempo nas mais diversas situações: no
ambiente familiar, no colégio, em uma sala de bate-papo online ou no compartilhamento de
fotografias nas ambiências digitais, dentre outras. Isto porque, como preceitua a Teoria
Dramatúrgica, os sentidos construídos se dão a partir do momento da interação dos indivíduos
com os demais sujeitos e objetos presentes na ação.
A referida Teoria é oriunda do Interacionismo Simbólico (IS), importante corrente da
sociologia na primeira metade do século XX. De acordo com Camargo (2009), se para outros
autores da sociologia clássica a sociedade deve ser vista como maior que a soma das partes, a
sociedade para Blumer – um dos principais expoentes do IS – deve ser compreendida a partir
de outra perspectiva: como uma interação simbólica, sendo composta de indivíduos com suas
linhas de ação nas situações em que eles se engajam. A ação do indivíduo seria uma construção,
e não uma ação espontânea. Essa ação seria construída pelo indivíduo conforme as
características das situações que ele interpreta e a partir das quais age.
Na compreensão de Blumer (1969), os significados produzidos e interpretados pelos
indivíduos não existiriam como dados existentes a priori na sociedade; eles só ganhariam
existência pela ação dos sujeitos, perante os objetos, que também seriam responsáveis por sua
atualização nos diferentes contextos. Dessa forma, a vida em grupo – nos mais diversos
ambientes para o estabelecimento de sociabilidades – seria um processo em que as pessoas,
quando se encontram em diferentes situações, indicariam linhas de ação às outras e
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interpretariam a indicação feita pelos outros, gerando desta forma as bases dos comportamentos
sociais sugeridos para as diversas situações vivenciadas. Ou seja, toda ação particular seria
formada em função da situação, onde certos indivíduos estariam inseridos.
De acordo com Blumer (1969), a ação é sempre concebida ou construída a partir de um
processo interpretativo da situação:
Cada ator deve necessariamente identificar os objetos que deve levar em
conta: as obrigações, as boas ocasiões, os obstáculos, os meios, as demandas,
os inconvenientes, os perigos, etc.; ele deve avaliá-los de certa maneira e
tomar suas decisões a partir dessa avaliação (BLUMER, 1969, p. 85) 69.
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Para certos propósitos, a ação se processaria entre pessoas que, cada uma por sua vez,
desempenhariam um papel ou ocupariam um status. A posição de Blumer se assemelha também
ao entendimento de Strauss (1999), com relação ao fato de que os atores perceberiam a situação,
observariam o que é necessário com respeito às linhas de ação de cada um para a execução de
uma atitude reflexiva, que venham a ocasionar uma performance social necessária ou escolhida
para cada situação.
A ação social dos atores seria construída por eles mesmos – a partir do confronto com
uma situação em que deverá agir, e as consequências dessa ação. Em qualquer consideração
sobre a performance social não se poderia ignorar o fato que ela se daria em um encontro, e
portanto estaria inter-relacionada com a performance do outro indivíduo, que poderia ou não
tomar iniciativa no processo. Um fator importante que pode caracterizar as habilidades pessoais
de gerenciar sua expressividade seria a forma como cada indivíduo direcionaria e se
posicionaria diante destes encontros sociais, nos quais a circulação e a produção de objetos
simbólicos se fariam presentes.
Assim, a atenção dos indivíduos se direcionaria primeiramente para a dimensão
simbólica da realidade social, constituída nas situações: em dinâmicas de encontros e vivências
compartilhadas. Mais precisamente, indivíduos enfocam a dimensão cognitiva da ação e dos
significados atribuídos em dadas performances. Nesse processo, seria estabelecido uma íntima
relação entre as características das interações, configuradas a partir das particularidades das
situações sociais vivenciadas, e o processo de construção de referenciais identitários, haja vista
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Tradução nossa para: “The acting unit necessarily has to identify the things which it has to take into account:
tasks, opportunities, obstacles, means, demands, discomforts, dangers, and the like; it has to assess them in some
fashion and it has to make decisions in the basis of the assessment”.

111

que – nessa perspectiva – o self dos indivíduos seria resultante de negociações contínuas,
derivadas das diversas experiências sociais que comporiam as linhas de ação de cada envolvido.
Sendo assim, mostra-se que, embora possa ocorrer em um nível não consciente, o
ambiente de interações é um contínuo jogo de ocultação e apresentação do self, no qual diversas
possibilidades de expressão de identidades e imagens sociais são configuradas. A exemplo das
formas que são construídos os referenciais identitários nas fotografias compartilhadas,
representando assim um jogo planejado pelos indivíduos na sua apresentação.
Nessa perspectiva, seguindo Snyder (1974) ao falar do monitoramento do self, seria
possível refletir que a identidade determinaria o nível em que cada pessoa regularia sua
performance social a partir da reação do interlocutor, ao mesmo tempo em que tal identidade
adquiriria novos significados perante as coisas a partir do processo interpretativo resultante da
interação com o outro.
No entendimento do que estamos abordando como performance em nossa tese, a
principal referência utilizada é na concepção adotada por Goffman no entendimento dos
contextos de interação social. No subtópico seguinte veremos mais sobre essa questão.
2.1.1. A performance nas interações
A palavra performance vem do verbo em inglês “to perform” que significa realizar,
completar, executar ou efetivar. Em muitas ocasiões, é usada no contexto de exibições em
público, ou quando alguém desempenha algum papel no âmbito artístico, como um ator. Nossa
tese entende a performance do ponto de vista da obra de Erving Goffman 70, sociólogo
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canadense, que completou os seus estudos em sociologia na Universidade de Chicago, celeiro
de pesquisadores da corrente simbólico interacionista. A tese mais importante na obra de
Goffman – de que desempenhamos certos comportamentos para nos adequarmos à impressão
que queremos passar aos outros – também foi resultado desse novo enfoque na importância da
interação social.
O trabalho de Erving Goffman é singular no tratamento da microssociologia das
interações, por meio do qual buscou sistematizar as estratégias de gerenciamento de impressões
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Considerando a concepção de performance em várias áreas do saber (COHEN, 2013), como nas artes cênicas,
estamos abordando em nossa tese a concepção de performance feita por Goffman, e apenas para diferenciarmos
das outras concepções estamos denominando aqui de performances sociais a nossa lente interpretativa adotada
na compreensão do nosso objeto.
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que ocorreriam através de propriedades situacionais inerentes aos encontros. Suas observações
foram importantes por abordar a interação face-a-face, partindo de pressupostos que permitiram
definir os conceitos elementares de co-presença, necessários para compreender a arquitetura
básica da interação. O foco principal do Goffman seria na ação, que é reflexo de um conjunto
de significados rotineiramente internalizados pelos indivíduos.
Greg Smith (2006) enfatiza a influência em Goffman do trabalho de George Mead,
principalmente com a obra Mind, Self and Society, ao entender que a tomada de atitude ou papel
do outro é uma característica fundamental da vida social humana. Mead (1934) percebeu que a
capacidade de entender as coisas do ponto de vista do outro foi a chave para entender como o
self se desenvolveria.
Nessa corrente de pesquisas interacionistas, foram desenvolvidos desde meados da
década de 1970, na Escola de Chicago, diversos estudos sob orientação de Blumer, Goffman,
Garfinkel e Cicourel, todos eles regidos pelas ideias básicas de que as pessoas agem em relação
aos objetos baseando-se no significado que estas tenham para elas, e estes significados são
resultantes das suas interações sociais e modificados por suas interpretações. Autores como
Howard Becker e Robert Park foram também importantes para a formulação dessa corrente de
estudos. Ainda, Sandstrom (et. al., 2003), Maines (2001), Atkinson e Housley (2003) e
Manning (2005) têm atualmente refletido sobre o legado da referida corrente em pesquisas
contemporâneas. Outro antecedente importante é o trabalho do sociólogo americano Charles
Cooley, ao postular a teoria do “eu do espelho”, segundo a qual o indivíduo se veria refletido
nas reações de outras pessoas (COLLIN et. al., 2012). O espelho seria a sociedade, que atua
como um reflexo. Através deste “espelho” o indivíduo observaria as reações dos outros perante
a sua própria conduta. Deste modo, o indivíduo poderia alterar ou manter a sua conduta
conforme a reação que obtém pelo espelho – se seria negativa ou positiva.
De acordo com Smith (2006), são quatro ideias absorvidas por Goffman de vários
campos das ciências humanas ao tratar da interação. A primeira ideia é de que nossa
expressividade na interação operaria na transmissão de outras informações. A segunda diz que
a expressividade poderia ser transmitida ou emitida. Já a terceira ideia se refere ao modo como
a expressividade seria ofertada ao indivíduo, de modo a ele ter essas duas informações – as
expressões transmitidas e emitidas – daquele que o comunica. Por fim, a quarta ideia diz que as
expressividades nas interações se apresentariam como agentes para as respostas dos outros.
Em sua obra A Representação do Eu na Vida Cotidiana (2009), Goffman define uma
tese importante para nossos propósitos, a do gerenciamento de impressão. De acordo com o
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autor, este gerenciamento trata-se de uma dinâmica interacional cujos indivíduos envolvidos
constantemente emitiriam e transmitiriam expressões que vão causar impressões nos outros.
Independentemente dos motivos particulares dos indivíduos, essa atividade expressiva
proporcionará uma definição da situação, e está indissociável das relações dialógicas dos
indivíduos. Tal como os atores, as pessoas tentam criar uma impressão favorável de si mesmas,
definindo roteiro, cenário, figurino, habilidades e adereços.
Segundo Goffman (1999, p. 14), “quando uma pessoa chega à presença de outras, existe,
em geral, alguma razão que a leva a atuar de forma a transmitir a elas a impressão que lhe
interessa transmitir”. É dessa maneira que, no decorrer da ação, esses atores sociais se tornam
concomitantemente mais verdadeiros e mais falsos do que na sua normalidade cotidiana. Os
indivíduos, desse modo, estão sempre alternando entre o que podem ser representações “reais”
e “fictícias”. Isso implica que o “verdadeiro eu” não é um fenômeno privado ou interno, mas,
sim, o efeito dramático das formas pelas quais o sujeito se apresenta ao público. Seria esse
efeito dramático um dos pontos importantes na obra de Goffman, como veremos a seguir, na
formulação da sua teoria dramatúrgica.
Para a argumentação do nosso trabalho sobre as formas como os indivíduos adotam
estratégias com finalidades específicas no ato de compartilhar fotografias, salientamos a
compreensão de papéis de indivíduos nas interações: de que modo eles elaborariam estratégias
para a manutenção desses papéis, considerando o entendimento de como os outros os
perceberiam. Goffman é, assim, um dos responsáveis por trazer ao campo da sociologia a noção
de performance 71 do indivíduo, através de obras como A Representação do Eu na Vida
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Cotidiana (1999) e Frame Analysis (1986). Nestas, Goffman propôs e definiu fronteiras para o
que hoje é referenciado como Teoria Dramatúrgica; tendo se inspirado, para tanto,
principalmente no trabalho do filósofo Kenneth Burke, que na década de 1940 propunha um
modelo teórico-metodológico tratado como Dramatism (“Dramatismo”) – utilizado para o
entendimento dos usos sociais da linguagem.
A Teoria Dramatúrgica entende que a performance dos indivíduos deve ser
compreendida a partir de um olhar relacional. Olhar este que busca dar conta das interações –
por meio das quais se colocam em jogo indivíduos, significados e contextos. O principal
objetivo do ator, tanto o social quanto o profissional, seria de manter uma coerência em suas
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Uma tradução recorrente para a palavra de origem inglesa performance é “desempenho”. Porém, aqui optamos
por manter a palavra em inglês e o seu sentido mais amplo do termo original que Goffman (1999) apresenta
quando define performance como toda atividade utilizada por um participante para influenciar, de algum modo,
outros participantes.
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interações com outros atores. Goffman reconhece a relevância da dimensão coletiva da ação
social nos cenários, sem renunciar à ênfase na iniciativa dos indivíduos no contexto da ação. A
interação entre atores sociais, nessa perspectiva, é apresentada como uma performance,
vivenciada de forma a causar uma impressão e, deste modo, influenciada pelo ambiente e pela
audiência. Ao compartilharmos uma fotografia, estaríamos assim buscando, mesmo que de
maneira pouco planejada, gerenciar uma impressão para aquele que a visualiza, pois dentre um
número de imagens a nosso dispor, escolheríamos alguma que julgamos como mais interessante
para o compartilhamento em um dado cenário de interação.
Uma proposição percebida na obra de Goffman é de que a realidade social pode ser
explicada se confrontada diretamente com especificidades relativas ao modo como o
desempenho de certos papéis ocorre. A dramaturgia enfatiza as dimensões expressiva e
impressiva da atividade humana; então, os significados das ações das pessoas nas práticas
sociais mediadas pela fotografia devem ser encontrados na maneira como elas se expressam nas
interações com outros, que também se expressam. Sempre que interagimos com os outros, quer
sejam através de fotografias ou de mensagens textuais, apresentamos uma imagem pública de
nós mesmos (CHALFEN, 1987).
De acordo com Lemert e Branamam (1997), a teoria dramatúrgica reside em quatro
aspectos. O primeiro diz respeito a atitude performática do “eu” (self) que os atores sociais
imputariam à interação com outros interlocutores. O segundo indica que a capacidade do
indivíduo em manter uma reputação frente a outros interlocutores dependeria do acesso a que
este tem às normas ou regras sociais da cultura dominante. Já o terceiro aspecto refere-se à
concepção acerca da natureza da vida social, em cujas análises Goffman utiliza metáforas para
se referir aos eventos do cotidiano, tais como “teatralidade” e “dramas”, que sinalizam o modo
performático da vida social. O último aspecto propõe que a experiência social é governada por
“quadros” (frames), cuja relevância está em demonstrar que os eventos, ações, performances e
os “eus” não representam significados por si só, mas dependem dos quadros para coconstruírem e representarem significados culturais através da linguagem em uso.
Goffman (1999) defende a ideia de que o homem em sociedade, consciente ou
inconscientemente, sempre se utiliza de uma atitude performática para se mostrar aos demais
envolvidos, empregando certas técnicas para a sustentação de seu desempenho, tal qual um ator
que desempenharia o papel de um personagem diante do público. Cada interação social seria
motivada tanto pelo efeito que almejamos ter sobre uma plateia específica quanto por um desejo
sincero de autoexpressão.
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Partindo desse ponto, a atitude performática é trabalhada por Goffman (1986) no sentido
em que pode determinar não só como uma mensagem deva ser entendida, mas quais tipos de
mensagens poderiam ser esperados em uma interação. Assim, estruturas de expectativa se
formam em qualquer situação, que estariam a organizar o discurso e orientar os envolvidos. As
performances sociais nas páginas com fotografias dos indivíduos nos aplicativos seriam assim
planejadas considerando essas estruturas de expectativas, orientando dessa forma os indivíduos
sobre o que seria mais adequado para se postar no intuito de se obter um retorno positivo da sua
rede.
A respeito da ação dos indivíduos nas mais diversas situações, Goffman entende que
(1986, p. 8):
[...] quando os indivíduos se atêm a qualquer situação em curso, eles
enfrentam a questão: “O que é que está acontecendo aqui?” Se perguntado de
forma explícita, como em momentos de confusão e dúvida, durante ocasiões
de certeza usual, a questão é colocada e a resposta a ela é presumida pela forma
como o indivíduo, em seguida, proceda para ter ciência dos assuntos em
questão 72.
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Na busca pela resposta, as pessoas criariam quadros para sua experiência (GOFFMAN,
1986). O quadro a ser formatado é construído a partir de uma performance social: um arranjo
que converte um ou mais indivíduos em performers e outros em espectadores. Em adição a isto,
aqueles que exercem performances estariam criando enquadramentos nos cenários de interação;
ou seja, seriam capazes de definir a situação de modo a possibilitar uma adesão a alguns
parâmetros já incorporados pelos atores sociais. É interessante observarmos esses
enquadramentos para os propósitos dessa tese quando analisamos de que maneira as fotografias
são compartilhadas em situações nas quais são complementadas com textos e outros recursos
interacionais – a exemplo de hashtags – capazes de criar quadros de compreensão que, por
conseguinte, podem auxiliar na impressão desejada por quem exerce a performance.
Em qualquer consideração sobre a performance social não se poderia ignorar o fato que
ela se dá em um encontro, e está desse modo inter-relacionada com a performance do outro
indivíduo. O exercício contínuo da performance nas situações sociais, na Teoria Dramatúrgica,
é o que leva a um conceito importante no trabalho de Goffman, referente ao gerenciamento de
impressões. Tal ação é comum a cada indivíduo, pois cada um ao exercer uma performance irá
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Tradução nossa para: “(…) when individuals attend to any current situation, they face the question: ‘What is it
that's going on here?’ Whether asked explicitly, as in times of confusion and doubt during occasions of usual
certitude, the question is put and the answer to it is presumed by the way the individuals then proceed to get on
with the affairs at hand”.
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considerar a impressão que queira causar nesse outro. O que tornaria alguém desonesto não é o
exercício da performance, mas sim a atitude do indivíduo perante os próprios papeis construídos
por ele. Isto porque o comportamento do indivíduo está baseado em personalidades que
adquirimos, como máscaras (STRAUSS, 1999). Quanto mais assumimos essa máscara, mais
nos tornamos reais tanto para a audiência quanto para nós mesmos.
O conceito central de performance aplicado às interações sociais seria, para Smith
(2006), toda a atividade de um dado participante numa dada ocasião, que serve para influenciar
de forma alguma qualquer um dos outros participantes. Ainda, essa performance seria definida
em termos situacionais, ocorrendo através de regiões de frente (front regions) e de regiões de
fundo (back regions). A primeira região seria o palco, onde estariam contemplados os locais de
trabalho ou cerimônias formais; já a segunda se refere aos bastidores dessas regiões de frente,
no qual os indivíduos adotariam uma performance mais informal, e haveria um afrouxamento
das obrigações formais de determinados papeis. Nesse entendimento, as regiões seriam
entendidas por aqueles que exercem performances a partir da rede na qual um indivíduo interage
numa situação.
No sentido de sistematizar interações, Goffman fez avanços significativos em direção
ao esclarecimento com o que Smtih (2006) entende como a “trilogia conceitual”: a reunião
social, a situação social e a ocasião social. Uma reunião social é quando duas ou mais pessoas
se encontram em uma presença imediata (co-presença). Já situação social se refere ao ambiente
espacial de monitoramento mútuo das possibilidades à disposição daqueles co-presentes. Por
fim, o termo ocasião social diz respeito a uma entidade social maior, por meio da qual os
encontros e situações vão se desdobrar.
Com base nessa apreensão podemos então refletir que as performances sociais exercidas
no processo de compartilhamento de fotografias para uma rede estariam inseridas em uma
ocasião social, na qual possuiriam seus valores simbólicos e culturais específicos e que podem
repercutir na forma como os indivíduos a exercem ao participarem de alguns cenários de
interação e, mais particularmente, com determinados atores envolvidos. A exemplo das
fotografias de família, nas quais podem trazem um sentimento de união para os envolvidos, que
podem compartilhá-las conforme algumas regras convencionadas em uma situação social como
uma ambiência digital ou uma reunião com seus amigos da faculdade.
Ao ter revelado formas diferentes de co-presença, comumente encoberta pela
denominação genérica “interação”, Goffman direciona sua análise para unidades menores, que
são as reuniões sociais. As regras que governam e regulam essas unidades são chamadas por
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Goffman (2009) de “propriedades situacionais”. Isto porque ele sugere que as regras
possibilitam convenções que estabelecem um cenário de expectativas comuns nas quais as
ações futuras podem ser interpretadas. Com base nisto, Smith (2006) comenta que só a nossa
presença em um ambiente já se configura como uma interação, pois quando assim fazemos, nós
interferimos no comportamento dos outros. Isto porque Goffman acredita na linguagem
corporal: o corpo (presente) emite significados, e impede que o indivíduo deixe de se comunicar
– de alguma forma interagir.
As interações parecem dinâmicas em sua superfície, a depender das escolhas de papéis,
mas em sua base seriam reguladas por diversas normas sociais. E os comportamentos podem
se alterar, mas estariam sempre dependentes de poucas escolhas já previstas sem uma situação.
Na verdade, segundo a argumentação de Goffman, nossa personalidade seria a soma dos
diversos papéis que desempenhamos. Apresentar fotografias e criar descrições para as mesmas
podem, assim, fornecer indícios para o entendimento desses papéis que gostaríamos de revelar
para a nossa rede social.
As regras em cada situação decorrem de critérios objetivos e subjetivos, de modo que
conseguimos apontar quando algo está fora de sintonia com a situação social. Para
compreendermos a maneira como os indivíduos se esforçam no sentido de criar situações
favoráveis a eles nas suas páginas com fotografias, a definição da situação seria o conceito
utilizado para o estudo das dinâmicas complexas dos encontros e das regras que governam os
mesmos. É também importante para nós esse conceito ao analisarmos a forma como os
indivíduos procurariam uma definição da social no sentido de entender as performances sociais
nas páginas com imagens compartilhadas.
Ainda, discutindo sobre a definição da situação, Strauss (1999, p. 95) aponta que:
Parte do processo de obtenção de controle sobra a interação é decerto
inconsciente, embora talvez não totalmente no mesmo sentido enfatizado
pelos psiquiatras. Certas coisas a respeito da postura, da entonação, da fala de
um homem, do ritmo e dos modos da interação forçam inconscientemente
outros a reagir de maneira apropriada a seu status alegado – pelo menos
aparentemente.

A definição da situação ajuda a determinar a postura, a roupa, as estratégias, o humor e
outras formas de expressão. Pelo fato de existir o que Goffman (1999) vai chamar de scripts 73,
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A ideia de scripts é advinda da dramaturgia, que na teoria dramatúrgica é utilizada para se referir a um
determinado roteiro que cada situação pede e que o indivíduo deve ter a ciência para um exercício mais adequado
e eficiente da sua performance social – e, por conseguinte, resultando em padrões de comportamento situacionais.
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teríamos com isto uma única definição primária de cada situação social. A existência de uma
única definição primária ajuda a entender o que acontece quando uma situação surge ou se
divide. Enquanto desajustes numa situação causam confusão em sua definição, desajustes a
longo prazo faz emergir novos padrões de comportamento.
Quando, por exemplo, dizemos que um indivíduo adota papeis consistentes ao
compartilhar suas fotografias para uma audiência planejada, entendemos que ele é
situacionalmente consistente. Dessa forma, não estamos exigindo uma consistência no
comportamento entre situações, mas sim que esse indivíduo consegue adotar scripts que se
adequam perfeitamente ao enquadramento que a situação social oferece.
Esse enquadramento estaria baseado tanto em nosso background de experiências
individuais com as mesmas situações criadas quanto nos meios disponíveis para a
expressividade dos envolvidos. Com relação ao primeiro, é necessário o desenvolvimento
daquilo que Giddens (2009), ao discutir o trabalho de Goffman, entende como a necessidade de
uma segurança ontológica, que expressaria uma autonomia do controle corporal no âmbito das
rotinas previsíveis em que nossas interações sociais ocorreriam. A existência de rotinas
auxiliaria o indivíduo para a definição da situação; nesse aspecto, o indivíduo precisaria ter um
reforço dos presentes na situação, que com o tempo se sentiria seguro nas situações.
Goffman (2007) faz uso do conceito de fachada (face) para denominar o valor social
positivo que uma pessoa efetivamente reivindica para si mesmo pela linha que os outros
tomaram durante um determinado processo interacional. Os sentimentos de um indivíduo são
direcionados à fachada, mas esses sentimentos são sustentados em interação por atos do próprio
indivíduo e dos demais interagentes. A fachada estaria assim se formando durante a interação,
e não a partir um constructo pessoal; os sentimentos ligados a esta seriam determinados pelas
regras do grupo e pela definição da situação vigentes nos encontros sociais. Seríamos, nessa
perspectiva, também a representação de um grupo, no qual estamos inseridos e carregamos suas
características. Isto porque adotamos scripts que sustentam padrões de conduta e de aparência
do grupo social que fazemos parte.
Os sujeitos buscariam, em suas performances sociais, incorporar valores reconhecidos
pela sociedade. Na presença de outros indivíduos, o indivíduo geralmente incluiria sinais que
acentuariam e configurariam fatos confirmatórios que, sem isso, poderiam permanecer
despercebidos ou obscuros; como, por exemplo, demonstrando redes de relacionamentos ou
enfatizando a importância de determinadas pessoas em sua vida nas postagens em serviços de
compartilhamento de conteúdo. Essas ações deveriam ser realizadas de modo ao público ficar
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ciente de que ele estaria seguro de seu julgamento; para tanto, o indivíduo se mostraria propenso
a abandonar ou esconder aspectos não compatíveis com ele.
Nessa perspectiva, o conceito de fachada ajuda-nos a entender como o indivíduo nunca
adotaria uma identidade única; mas sim dialógica, dependente das situações sociais. Dessa
forma, a escolha de uma fotografia para compartilhar não partiria unicamente de uma
preferência pessoal do indivíduo, mas sim de seu conhecimento das situações sociais e dos
outros envolvidos na mesma. É a partir desse conhecimento que ele saberá como atingir
determinadas finalidades no exercício da sua performance social para a rede cuja sua expressão
através da fotografia será dirigida.
Para a compreensão do indivíduo como interagente, Goffman (2007) explora alguns dos
sentidos em que a pessoa distribui um determinado tipo de santidade que é apresentado e
confirmado por atos simbólicos. De modo a interação social ser harmônica, é preciso haver um
consenso quanto às identidades pessoas, os contextos sociais e as expectativas coletas de
comportamento dentro daquele contexto (COLLIN et. al., 2012).
Focamos no que decidimos fazer nos limites das decisões que as situações impõem para
nós. A liberdade individual então está na escolha de algumas opções disponíveis na definição
da situação, e não na total liberdade para se fazer o que preferir. E apenas as pessoas em posição
de poder são capazes de criar uma nova definição da situação. Tendemos então a procurar
controlar a situação, de modo a nos servir para o exercício da performance social. Mesmo
aqueles que procuram aventuras novas, diferentes, não vão conseguir escolher algo que fuja
totalmente ao seu controle. Dessa forma, tanto a competência quanto as habilidades seriam
determinadas pela situação – o contexto e os atores envolvidos –, e não a algo inerente ao
indivíduo.
A situação social, mais do que individual, se desenvolveu como um campo para as
ciências humanas. Goffman esteve preocupado com esse campo, ao pensar o indivíduo em
sociedade, utilizando sempre a metáfora do drama. Nesse ponto é que precisamos saber as
situações: se são formais ou informais, felizes ou tristes, assim como os papeis dos envolvidos.
O próprio ato de “fazer nada” já demonstraria uma ação. Os envolvimentos do indivíduo seriam,
dessa maneira, performances sociais; ou seja, um comportamento escolhido que é planejado,
mesmo que não consciente. Nesse processo, duas regiões podem ser percebidas na performance:
a de frente e a de fundo. Esta última pode, à primeira vista, parecer mais autêntica do que a
região de frente, ao compormos uma relação de “falsidade” associada a um papel
desempenhado.
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Uma das críticas que Meyrowitz (1986) faz ao trabalho de Goffman é a de que suas
análises das situações sociais estariam, no geral, relacionadas a situações pontuais, que
obedecem a uma durée facilmente demarcada no espaço-tempo. Haveria, assim, certa
linearidade, justamente pelo fato de se tratar apenas de interações face-a-face. O referido autor
não conseguiu, na visão de Meyrowitz (1986), desenvolver um modelo considerando cenários
múltiplos.
Nesse ponto, as contribuições partiram de vários pesquisadores que fizeram uso da
teoria dramatúrgica para a compreensão dos fenômenos contemporâneos, principalmente no
que tange à sociabilidade existente na interação mediada pelas tecnologias digitas –
principalmente nos sites de redes sociais. Esses trabalhos buscaram não necessariamente
resolver problemas relacionados à Teoria, abandonando-a ou negligenciando-a das pesquisas;
mas sim atualizar o pensamento de Goffman para aspectos importantes nas interações
contemporâneas, tratados no subtópico seguinte.

2.1.2. A performance social nos ambientes mediados pelas tecnologias digitais

Procurando refletir sobre o conceito de performance social no entendimento das
interações decorrentes no compartilhamento de fotografia em redes sociais em ambiências
digitais, apresentamos nesse tópico pesquisas que utilizaram o conceito, mostrando de que
maneira podem nos auxiliar na lente interpretativa aqui adotada para analisar as interações na
página do Instagram.
Conforme Baym (2011), essas redes sociais seriam únicas na possibilidade de combinar
modos múltiplos de comunicação e na extensão e no controle de pistas sociais que podem
fornecer. Com base nesse entendimento, Sá e Polivanov (2012, p. 5) defendem que as
ambiências digitais estarão relacionadas a três aspectos sociocomunicativos:
1) a visibilidade dirigida dos sujeitos online; 2) a articulação de suas redes de
contatos (os outros sujeitos com os quais compartilham a conexão em um
determinado sistema) e 3) a utilização em um único espaço de diversas formas
de comunicação (que permitem a troca de conteúdos textuais, imagéticos,
audiovisuais etc.), sendo assim objetos caros aos que estudam aspectos da
construção identitária, interação social e comunicação na contemporaneidade.

Nesse sentido, é possível ressaltar o aspecto social no qual essas ambiências investem.
Ou seja, no foco que se dá na promoção de variadas formas de interação entre seus usuários,
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como através das fotografias compartilhadas; daí, o fato de estar cadastrado aparecer como uma
característica fundamental: sem a criação de uma conta, o indivíduo não pode participar das
redes sociais que se formam nas ambiências digitais. Baseamo-nos na definição de sites de
redes sociais de Boyd e Ellison (2007, p. 2), que são entendidos como:
[...] serviços baseados na web que permitem aos indivíduos (1) construírem
um perfil público ou semipúblico dentro de um sistema restrito, (2)
articularem uma lista de outros usuários com quem eles compartilham uma
conexão e (3) olharem e cruzarem sua lista de conexões e aquelas feitas por
outros dentro do sistema 74.
73F

Temos então nesses sites a criação ou manutenção de laços sociais – que podem gerar
comportamentos de cooperação ou conflito e que constituem importante papel nos modos como
as informações são transmitidas e replicadas (RECUERO, 2009) – e o gerenciamento de
impressão como os fatores cruciais na criação de determinadas percepções que os outros têm
de nós (BOYD; ELLISON, 2007).
Refletindo então sobre como a teoria dramatúrgica pode ser útil para o entendimento da
interação ocorrida em ambiências digitais – tendo em vista o exercício da performance social
pelos envolvidos –, é possível perceber que os estudos a partir dessa argumentação, estiveram
relacionados na compreensão de dois aspectos: (1) na reflexão acerca de configurações
ocasionadas por novos ambientes para a performance, e (2) nos modos de ajuste de aspectos da
apresentação dos usuários (personalização).
No que se refere ao primeiro aspecto, é importante citar de início as teses de Boyd (2002)
e Ribeiro (2003), relevantes principalmente para a compreensão de como postulados teóricometodológicos da teoria dramatúrgica podem ser aplicados na ambiência da Internet.
Publicadas tendo em vista a consideração das mudanças no contexto social – e principalmente
no uso do computador e das tecnologias telemáticas como vetores de interação – os autores
oferecem uma contribuição ao realizarem uma análise dos ambientes da Internet. Isto porque,
ambas tiveram como um dos problemas de pesquisa perceber como a performance social dos
usuários estaria passando por um maior controle das regiões de frente e fundo: o modo como
são capazes de se comportar em algumas situações a partir do gerenciamento de impressões
formais – performances de palco (frente) – e quando se está fora de cena, nas performances
informais (fundo) (GOFFMAN, 1999).
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Tradução nossa para: “web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile
within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view
and traverse their list of connections and those made by others within the system”.
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Já Silverstone (2002) entendeu que a contemporaneidade estaria intensificando os
comportamentos performativos, por atenuar a fronteira entre o público e o privado, e chamou a
atenção para o fato de que, hoje, as experiências dos indivíduos, que permitem a eles construir
as performances sociais, são muitas vezes mediadas. Ainda que sua hipótese possa ser em parte
contestada, tendo em vista a compreensão nossa de que toda interação seria sempre mediada 75,
74F

há de se considerar, aqui, que o autor nesse trabalho está salientando a possibilidade de uma
reflexão sobre como estaria em curso a performance em ambientes como os de
compartilhamento de fotografia.
As interações percebidas nesses ambientes poderiam ter uma maior constância se
comparadas a outros ambientes, embora não possuam a mesma natureza. Entendemos que essa
informação seja relevante, pois levando em consideração que a interação mediada em
ambiências digitais, na grande maioria, seja feita a partir de vários ambientes – como as páginas
dos usuários, os grupos ou mesmo um conteúdo compartilhado –, seus atores estariam sendo
identificados através de uma performance social em cada um desses ambientes. Assim sendo,
eles poderiam, nesses ambientes, buscar ressaltar aspectos de si diferentes a depender das
situações sociais criadas. No caso das fotografias compartilhadas, é possível perceber a
interveniência do uso comum feito no ambiente, como um aplicativo ou um site de
compartilhamento, para a escolha da fachada a ser perseguida. Isto faz com que um usuário
possa ter um perfil diferente ou semelhante – com interesses pela fotografia e por formas de
obtenção de feedback diferentes – a depender da audiência imaginada por ele em cada
ambiência. Podemos mencionar, como exemplo, o caso de um usuário que possui duas contas:
(1) uma no Flickr para compartilhar seu trabalho profissional e se relacionar prioritariamente
com seus contatos interessados em discutir a fotografia aplicada no fotojornalismo e (2) uma
no Instagram para compartilhar imagens de sua família e se relacionar prioritariamente com
seus parentes mais distantes.
Se considerarmos que uma performance social possa ser comparada a uma rede de
significados permeando um contexto, tais redes, de acordo com Simões (2010), passariam a ser
construídas pelos indivíduos na configuração do mundo intersubjetivo: na relação entre sujeito
e sujeito e/ou sujeito e objeto. No ambiente de interações mediado pelas tecnologias digitais, o
autor entende que indivíduos estariam realizando determinadas trocas simbólicas de modo a
influenciar nas suas performances; a postagem de comentários elogiosos poderia, por exemplo,
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Como se acredita aqui, toda interação será situada (STRAUSS, 1999) e sempre haverá a mediação do ambiente,
quer seja este físico – na interação face-a-face – ou digital – no caso dos SRS.
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influenciar na escolha de quais as próximas fotografias a serem compartilhadas, se por acaso o
objetivo do indivíduo for de obter uma boa reputação em determinado ambiente.
Em outra pesquisa, Boyd (2001) afirma que, além dessas alterações, a informação obtida
no ambiente dos SRS possuiria alcances diferentes, podendo ocasionar com isto situações que
– considerando o controle das informações pelos usuários – poderiam ser perturbadas com
facilidade caso o indivíduo não reconheça a audiência na qual exerce sua performance social.
Conforme a explicação da autora (2002, p. 12):
Ao contrário de arquitetura física, o equivalente digital é composto por bits,
que têm propriedades fundamentalmente diferentes dos átomos. A interface
com o mundo digital é explicitamente construída e projetada em torno de
desejos do usuário. Tal como acontece com todas as diferenças fundamentais
na arquitetura, existem diferenças resultantes nos paradigmas de usos, as
expectativas interpessoais e as normas sociais. A performance online exige
que as pessoas sejam conscientes e se ajustem para essas diferenças, de modo
a atingir o mesmo nível de proficiência social que possuem em ambientes
offline 76.
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Haveria, então, nesses serviços promotores de redes sociais na internet, menos
elementos de emissão de expressão, pois estes estariam relacionados exclusivamente àqueles
veiculáveis por forma verbal e visual, havendo uma preponderância da informação
deliberadamente transmitida. Em uma página com fotografias compartilhadas, esses elementos
estariam, por exemplo, centrados no tipo de fotografia – no que tange aos envolvidos nas
ocasiões retratadas – e na forma como se complementa a expressão com textos como legendas.
Tal fato acarretaria em consequências à classe de interação estabelecida. Conforme a
argumentação de Braga (2010), os sujeitos encontrariam menos obstáculos – ou obstáculos de
outra ordem – na tentativa de manejar a impressão causada através de tentativas de controle
com relação à informação fornecida.
Seria possível também verificar que, em dinâmicas verificadas nos ambientes digitais,
como analisa Ribeiro (2003), os desempenhos de papéis não seriam rigorosamente
estabelecidos. Com isto, o indivíduo se encontraria em uma situação particular que promoveria
uma ampliação das possibilidades de gerenciamento e de efetivação de comportamentos nas
circunstâncias determinadas e nas expectativas criadas por cada papel nas situações
76

Tradução nossa para: “Unlike physical architecture, the digital equivalent is composed of bits, which have
fundamentally different properties than atoms. The interface to the digital world is explicitly constructed and
designed around a user’s desires. As with any fundamental differences in architecture, there are resultant
differences in paradigms of use, interpersonal expectations, and social norms. Performing online requires that
people be aware of and adjust to these differences so as to achieve the same level of social proficiency that they
have mastered offline”.
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vivenciadas. Uma fotografia poderia, então, atingir determinadas finalidades como emitir a
impressão de que o indivíduo é bastante sociável, que costuma viajar com frequência, ou mesmo
que gosta de determinados produtos da indústria cultural (livros, filmes, dentre outros), pois ao
ser compartilhada para seus contatos traria consigo informações importantes de serem
transmitidas no processo de subjetivação do indivíduo.
Ainda com relação à situação, esta pode ser definida – para Goffman (1999) – em termos
da audiência: um sujeito e o seu contexto social não se definiriam individualmente ou de forma
unitária, mas de acordo com tudo aquilo que estivesse ao seu redor. Daí, então, a importância
da situação na performance sociais dos indivíduos: o ambiente no qual se constrói o contexto
social é assim sempre uma variável importante em qualquer estudo.
Alguns trabalhos buscaram se alinhar às ideias de Goffman (2009) para pensar
primordialmente dois aspectos das construções identitárias nas ambiências digitais: (1) o de
gerenciamento de impressão, ou seja, a busca dos sujeitos pelo manejo da impressão que os
outros terão dele (BOYD; ELLISON, 2007); e (2) dos diversos papéis sociais que os indivíduos
desempenham, no caso nas diferentes plataformas digitais, entendendo o self como uma
construção múltipla e flexível, que joga com seus interesses e objetivos para se presentificar de
modos distintos (dentro do mesmo) e em variados espaços (ZHAO, GRASMUCK; MARTIN,
2008).
Com relação ao primeiro aspecto, podemos inferir que seria facilitado nos ambientes
digitais, onde não há a presença do corpo físico e podemos selecionar os conteúdos que
queremos deixar à mostra (BAYM, 2010). Em serviços de compartilhamento de conteúdos,
temos uma série de mecanismos para o gerenciamento da nossa audiência, nos permitindo
escolher quais grupos de pessoas terão acesso a determinados conteúdos 77; ou seja, o controle
76 F

da rede social capaz de visualizar quais os conteúdos seriam permitidos ao usuário. Uma
fotografia pode então ser compartilhada para apenas os contatos considerados mais próximos,
entendidos como “amigos” no Facebook e como “seguidores” no Instagram.
A respeito desse controle de conteúdo proporcionado aos usuários pelo sistema, Hogan
(2009) vai entendê-lo como um terceiro elemento (third party) interveniente no processo, o que
seria algo de fato inovador para a compreensão das interações a partir da teoria dramatúrgica.
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No Facebook, por exemplo, atualmente podemos, ao fazer o upload de fotos em nossa página, escolher que
grupo(s) de amigos terão acesso àquelas imagens. Assim, fotos consideradas impróprias para determinados
contatos (como profissionais) não ficarão à mostra para eles.
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Isto porque, na compreensão da autora, nos ambientes dos sites de redes sociais devem existir
dois aspectos distintos no gerenciamento de impressões, que seriam as performances sociais e
as exibições, cada uma com suas particularidades.
Para Hogan (2009), a performance social seria exercida através de uma interação focada
síncrona; ou seja entre dois ou mais atores em alguma plataforma de conversação, trocando
conteúdos textuais ou audiovisuais. Já as exibições seriam compreendidas como os rastros que
deixaríamos nos ambientes: postaríamos os conteúdos em nossas páginas que, por conseguinte,
teriam um acesso controlado pelos usuários. Esse controle se dá de maneira estratégica tanto
pelo usuário quanto pelo sistema: através das restrições à sua rede os indivíduos ajustam seus
conteúdos para aqueles desejados, numa espécie de curadoria. No entanto, é inviável apenas a
agência humana nessa curadoria sobre a informação e assim elaborar uma exposição original e
relevante para cada usuário, sob demanda. Consequentemente, e não por acaso, os
computadores teriam assumido também esse papel, desenvolvendo mecanismos cada vez mais
sofisticados para gerenciar essas postagens. A essa mediação feita pelo sistema, Hogan (2009)
aponta como a principal alteração nos cenários de interação, onde a definição da situação
poderia fugir do controle dos usuários quando teríamos sistemas que mediariam nossa
experiência com o mundo. Uma mediação intencional, baseado nos interesses do usuário – que
os sites vão apreendendo – e em algumas estratégias de venda e promoção de determinados
produtos.
Considerando o exposto, uma das diferenças fundamentais entre o ato de se exibir e o
de adotar uma atitude performática seria que a segunda estaria sujeita a observação contínua e
do auto-monitoramento na durée das ações, enquanto que a exibição estaria sujeita a
contribuições seletivas e a interveniência dessa third party, desenvolvida pelas ambiências
digitais (HOGAN, 2009). Assim, teríamos que lidar com uma exposição de si nas performances
sociais que fugiria ao nosso controle, se considerarmos que essa curadoria seria feita também
pelo ambiente; sendo assim, a privacidade pode ficar comprometida se os cenários de interação
mediados pelas tecnologias digitais não forem bastante claros sobre como gerenciam as
postagens realizadas pelos seus membros. No caso de aplicativos como o Instagram, o
gerenciamento da audiência passaria unicamente pela definição feita pelo usuário de quem pode
segui-lo; ainda, não caberia ao ambiente a utilização de algoritmos para a exibição das
postagens na timeline do indivíduo, pois nesta apenas estariam dispostas as postagens na ordem
cronológica – do compartilhamento mais recente ao mais antigo. Essa característica, inclusive,
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nos municia de elementos para refletirmos sobre como essa disposição em uma timeline orienta
as interlocuções com as páginas dos indivíduos 78.
7F

A respeito desse gerenciamento dos conteúdos postados, Braga diz que (2006, p. 21):
Desde a criação de interfaces simplificadas para veiculação de conteúdos
online, os ambientes de internet passaram a ser largamente utilizados por
usuários/as não especializados/as como meio de expressão individual e
coletiva, operando como um espaço social para apresentações do self, onde
são veiculadas representações de identidade e de individualidade, em uma
dimensão análoga ao que Goffman denomina “gerenciamento de impressão”.

As narrativas visuais de si, construídas através das escolhas cotidianas dos sujeitos das
fotografias a serem compartilhadas, seriam comumente interpretadas como práticas narcisistas,
a exemplo do trabalho de Sibilia (2008), no qual discorre sobre um processo que vem se
alterando nesse início de século no tocante à exibição de algo reservado anteriormente a uma
pequena audiência, formada por laços fortes, pessoas mais íntimas. Teríamos nessas práticas
uma espetacularização da intimidade, indo assim de encontro ao argumento de Sennet (1988),
no qual localizava o homem público em declínio. Nessa linha argumentativa, a grande diferença
da modernidade para o momento contemporâneo residiria numa alteração a ser apresentada
como um produto importante para a publicização nos meios massivos e compartilhado nos sites
de redes sociais. A ideia de espetacularização parece funcionar nessa compreensão, pois esse
ato de compartilhar imagens do dia a dia poderia ser reflexo de uma demanda por uma
exposição de algo considerado importante de ser preservado.
Já Laughey (2006, p. 104) entende que:
As auto-identidades nesses diversos “contextos de ação” são performatizadas
por corpos flexíveis e “reflexivamente mobilizados” que são construídos e
tentam ser controlados pelo self através de processos às vezes associados com
o narcisismo (maquiagem, estilos de cabelo e assim por diante) 79.
78F

O entendimento de Laughey corrobora com o argumento de que esse regime de
visualidade estaria relacionado com as dimensões da estética e da aparência, resultantes de
expressões narcísicas com o objetivo de buscar uma atenção indiscriminada e constante dos
sujeitos. Para tanto, seria importante a adoção de uma atitude performática tanto na interação
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Abordaremos posteriormente sobre essa questão da timeline no terceiro capítulo, no estudo dos meios realizado
na pesquisa.
79
Tradução nossa para: “Self-identities in these diverse ‘contexts’ of action are performed by flexible and
‘reflexively mobilised’ bodies that are constructed and try to be controlled by the self through processes that are
sometimes associated with narcisism (makingup, stylish, hair and so on).”
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em co-presença física quanto nas ambiências digitais. A fotografia pode assim aparecer como
um bem de consumo material, mas também imaterial por envolver não apenas o seu valor de
uso, mas principalmente o seu valor simbólico para essa rede social.
Considerando as reflexões acerca desse primeiro aspecto, entendemos que a arquitetura
subjacente aos SRS não forneceria as formas de obtenção de feedback e o contexto semelhantes
aos quais os indivíduos tradicionalmente se engajariam – como nos ambientes de interação em
co-presença física. A ausência dessa situação estaria de alguma forma alterando as
performances sociais dos envolvidos. Indivíduos situados nessa ambiência da Internet
deveriam, então, articular o seu desempenho por meio de formas diferenciadas, como
apontamos nessa revisão de literatura.
Em acréscimo a uma arquitetura entendida por nós como diferenciada, é necessário
também nos darmos conta de que esses ambientes dos SRS podem não ser o único meio no qual
teríamos acesso à performance social dos indivíduos, pois seria possível nos depararmos com
situações sociais onde os ambientes em co-presença física se misturariam com os mediados
pelas tecnologias digitais, formando espaços híbridos (HOGAN, 2009). Se, como já falamos
anteriormente, levarmos em conta os dispositivos móveis, poderíamos nos deparar com
situações em que as regiões de frente seriam compostas pelos indivíduos engajados em copresença física – em uma reunião formal, por exemplo – e a região de fundo (bastidor) seria
aquela criada a partir de uma conversação pelo smartphone – algum participante dessa reunião
conversando pelo aplicativo whatsapp, por exemplo. O contrário poderia também ocorrer: a
região de frente seria a conversação através de algum aplicativo, enquanto que a de fundo seria
composta por aqueles em co-presença física, que estariam acompanhando essa outra
conversação. Ainda, seria possível complexificarmos ainda mais essas regiões ao
considerarmos mais de uma região de frente e de fundo quando observamos conversações em
grupos e individualmente, tanto através do aplicativo quanto com aqueles em co-presença física.
Esse espaço híbrido deve requerer ao usuário um ajuste no seu gerenciamento
considerando um diferencial apenas possível em virtude da mediação de alguma plataforma de
interação mediada por computador. A exemplo do telefone, no qual Meyrowitz (1986) já
comentou que seria capaz de criar uma situação de interação síncrona com dois cenários bem
distintos – o indivíduo em seu ambiente, interagindo com aqueles fisicamente presentes, e
interagindo na ligação com outros indivíduos.
Na literatura que buscou refletir acerca da perspectiva dramatúrgica no segundo aspecto
aqui levantado – em relação aos modos de ajuste de aspectos da apresentação dos usuários –,

128

Boyd (2002) pôde perceber que, a depender do interlocutor, o indivíduo estaria constantemente
ajustando aspectos de sua apresentação de acordo com as reações de quem estaria interagindo.
Embora possa ocorrer em um nível não consciente, o ambiente no qual os indivíduos constroem
as representações de si e dos seus interlocutores seria um contínuo jogo de ocultação e
apresentação do self, de maneira bastante elaborada – embora muitas vezes no nível de uma
consciência prática (GIDDENS, 2009); isto porque em alguns momentos ele seleciona aspectos
de sua personalidade que deveriam ser evidenciados e, em outros momentos, oculta algumas
preferências e interesses nos quais não caberiam em uma situação com determinados
interlocutores ativos. Nesse jogo, diversas possibilidades de expressão de identidades e imagens
sociais estariam em configuração.
Mesmo existindo possibilidades de gerenciamento do perfil por meio de diversos
recursos disponíveis nas ambiências digitais, os referenciais identitários a serem formulados
pelos usuários necessitariam daquilo que Ribeiro (2005) defende como um reconhecimento por
parte dos demais usuários para a confirmação de sua existência. Acrescentamos a isto, como
propôs Donath e Boyd (2004), o fato da exibição das conexões dos usuários – seus laços sociais
expostos em sua página de perfil nos sites de redes sociais – auxiliaria na confirmação da
“veracidade” do usuário; ou seja se este possuiria amigos em comum, e em quais círculos
sociais o indivíduo estaria inserido. A fotografia também pode ser vista como auxiliadora nesse
processo, pois além de trazer pistas dos indivíduos também ajuda na percepção de que aquele
usuário que a compartilha de fato existe, pois essas imagens podem revelar amigos em comum.
Munidos dessas duas informações, as performances sociais desses indivíduos estariam
assim ajustadas de modo a ter uma maior aceitação por parte dos demais envolvidos. Seria
aquilo que Donath e Boyd (2004) chamaram de “demonstrações públicas de conexões” 80. Ou
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seja, a disponibilização aberta da lista de contatos do usuário estaria servindo como sinais
importantes, no sentido de validar as informações apresentadas nos perfis; ter contatos em
comum estaria, então, “confirmando” a existência do usuário. Em um período marcado por
diversos problemas relacionados a perfis falsos (fakes), essa confirmação não apenas daria
pistas para as performances dos interlocutores mas também seria reconfortante para o usuário
saber que não se trata de uma imagem percebida por ele como “falsa” – embora a própria ideia
de autenticidade seja algo bastante contestado para Goffman, como já vimos.
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Do inglês, public displays of connection (tradução nossa).
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Além das demonstrações públicas de conexões, Counts e Stecher (2009) defenderam
em sua pesquisa que a lista de conexões de cada usuário em um SRS seria responsável pela
criação de expectativas e direcionamentos nas ações durante a criação de perfis e a publicação
de informações e conteúdos. Inclusive, a consciência da possibilidade de se buscar informações
disponíveis na Internet acerca de determinado indivíduo colocaria os envolvidos em um
constante balanceamento entre o desejo de formatar uma identidade, de um lado, e o medo da
perda desse controle ou receio sobre a privacidade, de outro (TUFEKCI, 2008). Boyd (2011)
chama de buscabilidade essa capacidade de se buscar as informações dos indivíduos em
ferramentas de pesquisa, incluindo buscadores externos ao próprio SRS que um usuário
possuiria perfil; como no caso da busca por um nome feita através do site Google 81 que pode
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resultar em links para as páginas do usuário em mais de um site no qual está cadastrado –
Facebook e LinkedIn, por exemplo.
No tocante a esse último ponto, salientamos que o senso comum adota a postura de que
essas mídias digitais, especialmente com a internet, perturbariam a noção – existente em várias
culturas – de que cada um teria direito a um self, como uma propriedade particular e inalterável.
Do contrário, as mídias digitais seriam capazes de causar o que se chama de descorporificação,
ao separar nossos “eus” dos nossos corpos, levando a essas identidades não necessariamente
relacionadas, existentes através do engajamento nos ambientes e na produção de conteúdo para
os mesmos. Mesmo permitindo abusos como fraudes ou a existência dos perfis falsos, diversos
estudos têm observado que, mesmo em ambientes propícios a uma performance social
totalmente deslocada do que o indivíduo comumente atua em outros encontros – como a adoção
de pseudônimos –, a grande maioria das pessoas não tende a criar perfis completamente
fraudulentos, fazendo com que seus amigos o reconheçam a partir de alguns traços como o seu
nome e sua fotografia do perfil (BOYD, 2011).
Já em outra pesquisa, Boyd (2007) examinou o fenômeno dos “fakesters” (farsantes) 82,
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para argumentar que perfis nunca poderiam ser totalmente “reais”, visto que a disponibilização
das informações dos usuários seria sempre feita pelo detentor do perfil, sendo dessa forma
sempre uma performance social buscando atrair contatos e ressaltando aspectos tidos como
relevantes para a rede social de interesse desse usuário. Ainda, os próprios retratos estariam
ancorados em uma ideia de autenticidade, porém haveria um nível de autenticidade que os
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Perfis criados com informações imprecisas do indivíduo, como o nome errado, dados sobre a sua formação
profissional que não conduzem com a sua real formação e a fotografia do perfil de outras pessoas.
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fakesters desconstruiriam na sua representação através dos sites de redes sociais; dessa forma,
forças tanto sociais quanto tecnológicas dariam vazão às práticas do usuário, no sentido de
fazerem uso de certos recursos, e de certas redes sociais, para o manejo de uma performance
individual.
Trabalhos como o de Sá e Polivanov (2012) defendem que essa representação dos
sujeitos nos sites de redes sociais, mais especificamente aqueles classificados como sites de
relacionamento, requeria uma “coerência expressiva” entre os sujeitos e os objetos dos quais se
apropriam, entendendo que, dentre as possibilidades a princípio infinitas do sujeito se
apresentar nesses ambientes digitais, eles investiriam naquelas que possibilitariam a
manutenção de uma coerência com os seus selves e com as expectativas que os interlocutores
trariam do sujeito.
Na pesquisa de Sá e Polivanov (2012), temos uma aproximação com os propósitos de
nosso trabalho pelo fato de ter sido questionado de que forma as imagens de perfil dos usuários
de SRS podem promover representações deles. Tomando como objeto as imagens de
personagens de desenho animado – que os usuários costumariam alterar na época do dia das
crianças –, a grande maioria dos entrevistados relatou não se preocupar com o fato da mesma
estar disponível para toda a sua rede, pelo fato dessa mesma rede ser composta por pessoas
entendidas como laços fortes; nesse sentido, o site seria concebido como um espaço também
lúdico, permitindo essa grande adesão à brincadeira.
No entanto, a pesquisa apontou que a razão para essa não preocupação para a maioria
estava relacionada ao fato de a brincadeira – assim como os próprios desenhos animados –
estarem relacionados com seus próprios gostos, traços de personalidade e até campo de pesquisa
mais amplo (SÁ & POLIVANOV, 2012). Podemos entender então que não se trataria de não
estar preocupado com a reputação ao se usar a imagem de um desenho no perfil, mas sim de os
desenhos estarem atrelados às identidades dos indivíduos.
Os sujeitos delegaram aos personagens escolhidos a função de os presentificar naquele
momento, segundo a ideia de tarefas distribuídas entre os indivíduos e os meios técnicos para
as situações. Neste sentido, a expressividade material do objeto – as fotografias compartilhadas,
nesse caso – se combinaria com suas características simbólicas para atingir a coerência
expressiva almejada pelos envolvidos nas performances sociais.
Nas postagens com fotografias, teríamos também uma busca pela coerência expressiva,
pois os sujeitos optariam por tornar visíveis e ocultar determinados conteúdos, em um processo
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claramente marcado pela auto-reflexividade (GIDDENS, 2009), ou seja, pela escolha
consciente e refletida sobre os materiais apropriados. Desta maneira, parte do processo
comunicativo se daria no jogo entre exposição e invisibilidade, contrariando assim o argumento
sobre a exposição aleatória, indiscriminada e pouco refletida dos atores nas redes. E que, neste
processo de presentificação dos selves nesses sites, seria fundamental o que se convém
denominar de “coerência expressiva” entre os sujeitos e os materiais dos quais se apropriariam.
Embora essa discussão de performances sociais mais “autênticas” (ou não) pareça no
momento atual da internet algo já superado, principalmente pela compreensão geral – tanto por
parte da academia quanto do senso comum adotado pelos usuários – de que os perfis são quase
uma extensão do indivíduo para além de uma limitação da co-presença física, os anos 1990
testemunharam visões que separavam nossas atuações “reais” daquelas mediadas
eletronicamente, estabelecendo estas últimas num patamar de falsidade oposto à realidade e
correlato à virtualidade. Foi um momento, segundo Rainie e Wellman (2011), em se tratando
de primeiras pesquisas em internet, de especialistas genéricos 83, de pouca pesquisa empírica,
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de visões utópicas com pouca base histórica e marcada por grandes dualidades – a exemplo da
querela real X virtual.
A partir do início da década passada, porém, já encontramos uma situação em parte
diferente daquela, com algumas fronteiras já não tão claras – o que se refletiria nas práticas de
sociabilidade e de construção de identidades testemunháveis. Seria notório, assim, que já
apresentemos um cenário amplamente divergente daquele inicial, a ponto mesmo de algumas
pessoas terem a sensação de poder expressar melhor seu “self real” em ambientes online do que
de outras maneiras (BAYM, 2010). De toda forma, o modo de encarar tais questões parecia
encontrar pelo menos um ponto pacífico se considerarmos a tomada de referenciais identitários
diversos – como fotos ou formulários para gostos, hobbies e origens étnicas. Com efeito, como
apontado por Baym (2010), encontramos certa “padronização” desses referenciais em sites de
redes sociais, que até poderiam variar em alguma medida, mas que apresentariam uma ampla
interseção nas mesmas lacunas a serem preenchidas – na maneira como criamos nossos perfis
baseados em dados requeridos pelos sites.
A multiplicidade de identidades seria potencializada pela internet, mas não se trataria
de algo novo. Teóricos que discutem identidade, como Goffman (2009), há muito argumentam
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embasado e muito “achismo” em conferências. Efetivamente, os autores apartam tais profissionais da categoria
“scholar”, a qual, de fato, possui um significado acadêmico pautado na pesquisa empírica.
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que os “eus” assumiriam diversos papéis na vida cotidiana e não poderiam ser entendidos
adequadamente como um “eu” unificado. Teóricos contemporâneos têm visto o “self” como
flexível e múltiplo, assumindo diferentes personagens em diferentes contextos.
Turkle (2011) se utiliza de uma metáfora das janelas para falar sobre identidades
contemporâneas. De acordo com a autora, a prática cotidiana caracterizada pelas janelas seria
aquela definida por um “eu” descentrado, que existiria em diferentes mundos e assumiria vários
papéis ao mesmo tempo. A percepção das páginas pessoais como mecanismos para a
performance dos usuários, nas interações sociais, foi também discutida por autores como
Recuero (2007), Donath (1999) e Döring (2002). Enquanto muitas ambiências digitais
possibilitariam aos usuários um controle maior da performance – cabendo a cada um manter
uma coerência com as performances exercidas em outras ambiências –, os usuários estariam
exercendo-a a depender dos seus objetivos em cada ambiente; se, por exemplo, pretenderiam
através das fotografias se relacionar com seus familiares ou se estariam interessados em manter
contatos profissionais.
Entretanto, conforme Ribeiro (2005), embora seja possível perceber um aumento nas
possibilidades de estabelecimento de relações com “identidades sociais”, estas não interfeririam
na formatação de uma singularidade do indivíduo. Assim como atesta o autor (RIBEIRO, 2005,
p. 2): “Independente das várias facetas requeridas e representáveis nas mais diversas situações
contextuais, há uma básica assunção de que uma ‘identidade pessoal’, com características
biográficas, deve ser então preservada”.
De acordo com Boyd e Ellison (2007), a construção de uma personalização seria
fundamental para o estabelecimento das interações nesses ambientes. Essa personalização seria
uma forma de configurar a identidade social que interagiria com os demais usuários.
Percebemos mais uma vez a íntima relação, nesta perspectiva, entre os processos interacionais
e a construção de referenciais identitários nesses ambientes de interação. Se particularizarmos
para nosso objeto de estudo, as fotografias trazem elementos para o indivíduo personalizar as
suas páginas, e são cada vez mais importantes se considerarmos essas personalizações ocorridas
nos aplicativos dos dispositivos móveis de comunicação, pelo fato das fotografias serem
importantes nas performances sociais exercidas por esse público jovem conectado em redes
digitais.
Ciente desses ajustes nas performances sociais, capazes de definir a identidade social
do indivíduo nessas redes digitais, autores como Döring (2002) e Donath (1999) demonstraram
que a personalização seria uma condição necessária para as interações entre esses usuários.

133

Assim, a apropriação de recursos da interação nessas ambiências digitais seria constantemente
influenciada pela performance dos usuários, tornando a situação reconhecível como um espaço
individual. Seria o caso de redes de compartilhamento de conteúdo: dentro das possibilidades
do sistema, os recursos seriam reconstruídos para apresentar as últimas “atualizações do self”
(DÖRING, 2002). É interessante observar também o caráter de atualização do self que sites de
relacionamento permitiriam considerando, por exemplo, a facilidade de troca da foto do perfil.
Na pesquisa de Sá e Polivannov (2012), os entrevistados – usuários do Facebook – relataram
escolher fotos que retratariam seu estado de espírito ou sentimentos no momento e que
retratariam atualizações de aspectos físicos do sujeito, como o corte de cabelo ou a barba, além
de outros aspectos. Outros disseram considerar a foto do perfil um dos elementos mais
importantes no site, sendo ele visto “como uma ‘porta de entrada para interior do sujeito’, um
‘resumo’ do mesmo, um ‘cartão de visita’ que permitiria o reconhecimento rápido de quem
seria a pessoa, segundo suas falas” (SÁ & POLIVANOV, 2012, p. 14).
Temos, na pesquisa de Sá e Polivanov (2012), um caso que reforçaria o entendimento
que ora apresentamos: ao buscar entender o porquê dos sujeitos terem escolhido determinados
desenhos para seus perfis no Facebook em detrimento de outros, eles entenderiam essas
imagens como representações de seus selves – a partir de traços identitários como
personalidade, gostos, papel social, etnia e gênero. É interessante notar que algumas declarações
ressaltariam a escolha do desenho estar associada à “imagem” cujo sujeito acredita que os
outros tenham dele – uma imagem idealizada – ou ainda a uma persona claramente construída,
performatizada, a uma identidade na qual o sujeito quer transparecer nos ambientes dos sites de
redes sociais.
Ribeiro e colaboradores (2010) acreditam que a construção de imagens idealizadas em
plataformas online pode ser vista como um possível promotor de agregação de pessoas que
circulam nesses espaços, uma vez que as aparências produzidas serviriam como referenciais
conhecidos em torno dos quais usuários poderiam ser atraídos, e os laços sociais estabelecidos
e/ou reforçados.
Döring (2002) percebeu que essa personalização seria uma constante, de modo a ser
passível criar relações entre indivíduos no sentido de propiciar esquemas cognitivos para o
estabelecimento de laços a partir da visualização dos interesses, pretensões dos outros usuários
através dos mais diversos sites de redes sociais. Isto se dá nesse processo de sociabilidade – na
qual se deve entender o conjunto de negociações que os atores sociais realizariam entre os
referentes e os outros atores no processo comunicativo e representacional (GOMEZ, 2006).
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Seria possível analisarmos essa questão à luz do que Goffman (1999) chamaria de fachada
pessoal: na elaboração de todo um discurso do usuário em um texto de um post.
Se considerarmos essas personalizações realizadas em ambientes de interação
assíncrona, percebemos que referenciais sofreriam alterações com relação à possibilidade de
controle monitorado da performance social, assim como a menor possibilidade de ocorrência
de certos lapsos na comunicação entre indivíduos. Isto porque em virtude dessa forma de
interação, os indivíduos não seriam suscetíveis a erros de fala ou pronúncia, dentre outros que
possam revelar questões guardadas no inconsciente (BOYD, 2002). Dessa forma, em uma
legenda de uma fotografia ou em um comentário de uma postagem não teríamos acesso a
determinadas expressões emitidas possíveis apenas na co-presença física.
Em outro viés de análise, Nascimento (2010) argumenta que em ambientes digitais
voltados à construção de relacionamentos como o Facebook predominariam construções
identitárias relacionadas a ideais de felicidade, superação e singularização. Já Zhao, Grasmuck
e Martin (2008), ao realizarem a análise de conteúdo de perfis no Facebook entrevistando seus
mantenedores, chegaram à conclusão de que a grande maioria projetaria um self extremamente
sociável, espontâneo e popular, ocultando identidades consideradas marginais (como
sexualidades não majoritárias), ainda que muitos não as ocultassem na vida off-line 84. Os
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autores acreditam também na existência de diferentes modos de construção identitária, variando
desde o mais explícito (narrativas em primeira pessoa no campo “sobre mim”), passando pelo
que chamam de “enumerativo” (self exposto através de suas preferências de consumo,
principalmente na seção de “hobbies e interesses” presente no site) e chegando até o modo mais
implícito e majoritário que seria o do self visto como ator social, apreendido através das fotos
publicadas e mensagens trocadas com a rede de contatos no mural do site.
Como se percebe no levantamento feito de pesquisas sobre esses ambientes digitais
promotores de redes sociais tendo em vista a perspectiva dramatúrgica, a performance social
seria algo no qual cada usuário buscaria manter, e sempre configurada através do contato com
os demais. Tal fato parece reforçar o que Goffman (1999) defende acerca do indivíduo
esquematizar uma definição da situação na interação, de modo a vir a sofrer alterações tendo
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demonstrar que ao falarmos de on-line estamos nos referindo ao ambiente interacional que se dá na internet, em
sites de redes sociais ou páginas da web; já a vida off-line se refere aquela onde o indivíduo interage com aqueles
em co-presença física – como na denominada interação face-a-face.
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em vista a interlocução com seus contatos e com uma audiência imaginada, potencialmente
capaz de se agregar a ele e buscar a manutenção de laços.
Nessa perspectiva, o teatro se apresenta como uma metáfora para a criação de um
sistema de mediação constantemente programado pelos usuários, onde papéis seriam
desempenhados, situando todos os agentes evocativos e performativos no mesmo contexto,
tendo acesso aos mesmos objetos, e fazendo uso de uma linguagem semelhante. O
gerenciamento desses papéis, por sua parte, se daria no modo pelo qual os indivíduos se
apresentariam ao seu público e através dos meios empregados para dirigir e regular a impressão
desejada. É nesse sentido que, na interação, o estabelecimento da própria identidade para si
mesmo seria tão importante quanto estabelecê-la para o outro.
Nas interações, os usuários do ambiente eleito para a nossa análise se baseariam nos
seus interesses pessoais de modo a desempenhar performances sociais ajustadas àqueles com
interesses semelhantes, assim como sua audiência apreenderia essas pistas dadas nas
performances de modo a julgar de que forma deveriam se comportar nas situações sociais com
esse performer. Essa busca por interesses, inclusive, pode ser compreendida como uma busca
pela organização da própria ação: deve-se representar levando em consideração a existência de
interlocutores. Se as consequências que se seguem são as esperadas, então a avaliação
empreendida pelo indivíduo tenderia a ser confirmada. Isto ocorre pois quando se entra em
contato com grupos novos, motivações passam a ser influenciadas. Aprenderíamos que existem
tipos novos de motivação se não para si mesmo, pelo menos para os outros.
Dessa forma, as pesquisas aqui abordadas seriam capazes de entender os fenômenos da
interação mediada pelas tecnologias digitais a partir de um modo situacional, o que implicaria
em um entendimento de que um indivíduo poderia estar engajado em um determinado
momento, muitas vezes envolvendo alguns outros indivíduos particulares e não
necessariamente restrito a um cenário monitorado de um encontro em co-presença física.
Nas performances sociais adotadas nessas redes, os indivíduos formariam uma espécie
de vitrine disponível em tempo integral. A identidade representada por eles se faria viável a
partir de estratégias de negociação de suas impressões, na qual em certos momentos disporiam
de traços de si com finalidades diversas, e que obedeceriam a uma duração maior do que as
ações realizadas em um contexto de co-presença física, no qual dependeria de uma
sincronicidade. Nos dizeres de Donath (2007), as identidades nessas ambiências digitais seriam
formatadas a partir de pistas relativas às posições sociais. E para além de uma perenidade, tal
configuração sociotécnica traria à tona aqueles aspectos que não só os fariam únicos
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(precisamente suas identidades) como também os que os possam retratar da maneira mais eficaz
possível – e tal eficácia não necessariamente se colocaria em relação à representação fiel, mas
também em termos de uma busca de modos de representação. É nesse contexto complexo que
a ideia de identidade e sua aliança com o self estariam mais difíceis de serem mantidas.
Se não teríamos mais um corpo indivisível, incapaz de dar conta de mais de uma ação
simultânea, como pressupunha Hagerstrand (1978), teríamos então a possibilidade de
formatação de referenciais identitários deslocados de uma fronteira delimitada das ações em
co-presença física. Essa identidade agora obedeceria a um modo de formatação na qual
dependeria de uma ambiência online, expressando-se e criando impressões nos indivíduos de
maneira múltipla e ao mesmo tempo assíncrona; mas também precisaria de ações de uma
linearidade inerente ao ambiente offline para poder adotar uma performance social com os
indivíduos no ato de se conectar e estabelecer relações interpessoais.
Ainda que problemática, autores como Burkitt (2008) consideram que tal fase de
divisões entre práticas e espaços determinados – ou mundos online e offline – foi de certa forma
um passo necessário para o desenvolvimento das pesquisas nesse âmbito – mesmo que também
tenha sido contraproducente ao realizar as separações observadas e ao não dar abertura à
percepção de processos de convergência midiática e de plataformas distintas.
Considerando a identidade nessa ambiência digital, a linearidade inerente a uma durée
se faria múltipla, pois sua lógica de formatação através de postagens requeria que o indivíduo
se posicione para uma rede social que permitiria a ele dar feedbacks a partir de diferentes
temporalidades de acesso, apreciação e resposta. Nesse processo, seria possível perceber como
as identidades seriam componentes designadores de posições, papeis e estruturas relacionais,
embora estejam sendo formatadas à medida que as pessoas estariam engajadas em relações
umas com as outras (OWENS, 2006).
Trazendo a discussão para o compartilhamento de fotografias, a performance social do
usuário ocorreria através da disponibilização de informações do indivíduo nos posts e dos
comentários que faz aos seus contatos, processo este que pode se apresentar de forma bastante
fluida. Compreendemos que, a cada nova atualização, o usuário desenvolveria uma atitude
performática, revelando traços de si e dando ao outro – seus contatos ou outros usuários que
venham a visualizar a interação – a definição da situação, mesmo que temporária.
Em conformidade com os pontos levantados na hipótese dessa pesquisa e com a
fundamentação teórica aqui proposta, procuramos argumentar que os conteúdos circulados
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nesses ambientes de compartilhamento seriam produtos sociais formados e transformados
através de um processo de apropriação constante, ocorrido a partir das interações sociais
efetivadas nas performances sociais de cada envolvido. No caso das fotografias, teríamos que
lidar com imagens idealizadas de si que assumiriam um papel central na sociabilidade existente
nas redes formadas por meio das tecnologias digitais.
É necessário, porém, a ressalva de que a conceituação de Goffman (1999) salienta as
interações em um contexto de co-presença física dos participantes. Nosso propósito, contudo,
segue uma linha de estudos que buscou empreender a transposição dessas noções de
performance social considerando as particularidades dos cenários de interação dos meios
digitais, como apontamos nesse tópico do capítulo. Devemos em nossa tese levar em conta as
particularidades desses ambientes de interação assíncrona 85 dos serviços promotores de redes
84F

sociais, a exemplo daqueles existentes nos dispositivos móveis de comunicação, repensando de
que modo operariam estratégias de efetivação das performances.

2.2. Fotografias e meios materiais

Nessa segunda parte do capítulo, apresentamos o outro viés de análise de nossa tese, que
analisa um ponto importante da fotografia vernacular: os meios materiais associados a produção
e compartilhamento de fotografias através dos aplicativos presentes em dispositivos móveis.
Contudo, é importante de início resgatarmos o termo “comunicação”, em sua
etimologia. Marques de Melo (1999, p. 14) lembra que “comunicação vem do latim
‘communis’, comum. O que introduz a ideia de comunhão, comunidade”. Já Sousa (2006, p.
28) traz uma contribuição ao assumir o conceito de comunicação como um processo, em razão
de que o termo “designa um fenômeno contínuo, com sua evolução em interação”. Nessa
perspectiva, parece-nos importante destacar a interveniência dos atores sociais que propõem
novas formas de se comunicar, o que não estaria restrito apenas às tecnologias da comunicação,
mas sim à própria evolução humana.
Sendo não restrito ao campo da comunicação, e suas habilitações, vários campos já se
debruçaram sobre o fenômeno, buscando trazer elementos complementares para a discussão
dos processos de comunicação. Segundo Marques de Melo (1999), seus fundamentos
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científicos encontram-se ancorados na biologia ao se falar dos seres que se comunicam, à
medida que suas partículas nucleares se atraem ou se repelem na intimidade de sua estrutura
atômica; na antropologia, ao questionar sobre a capacidade da fala dos indivíduos, inerente ao
ser humano; na psicologia, que procura lançar luzes sobre os elementos sensoriais e,
concomitantemente, sobre importantes aspectos da experiência estética; na sociologia, ao
propor que o processo de comunicação poderia ser considerado como fundamento da vida
social; na linguística, principalmente a partir dos estudos dos significados das mensagens; e na
filosofia, ao questionar de que forma é possível se comunicar, se aquele que se comunica se
conhece e se o que se conhece existe de fato.
Também Marques de Melo (1999, p. 85) traça um rápido panorama da comunicação por
meio dos diversos conceitos: o científico, o filosófico e o estrutural. Adotando este último para
trilhar, o autor resume a comunicação enunciando: “Comunicação é o processo de transmissão
e recuperação de informações”, mas adverte para o fato de que “(...) ao analisar o fenômeno
comunicativo, cada ciência e corrente filosófica utiliza a sua própria perspectiva, a sua própria
terminologia, os seus conceitos específicos”.
Nos próximos tópicos, abordaremos a comunicação por meio do estudo das
materialidades dos meios, através da teoria proposta por Gumbrecht, para em seguida, tratar da
repercussão do referido estudo na análise das condições materiais de produção e
compartilhamento da fotografia, importante para compreendermos as variáveis técnicas em
jogo no nosso objeto de estudo.

2.2.1. A comunicação e o estudo dos meios

No caso da nossa lente interpretativa, que busca se debruçar sobre os meios capazes de
transmitir as informações, Gumbrecht (2010) postula uma primeira consideração importante,
de que os meios de comunicação não seriam apenas o canal capaz de ligar dois ambientes
diferentes na transmissão de informações, mas um ambiente por si só. Ao colocar a discussão
sobre esse viés de análise, caberia também entender o meio como um elemento importante da
comunicação e não somente um canal de passagem ou um veículo de transmissão.
Harold Innis (1950) foi o primeiro a perceber essa questão, ao apontar diferenças no
controle da audiência. McLuhan (2006) foi influenciado por sua obra e avançou nessa
perspectiva adicionando a ideia de que os meios atuam no corpo do indivíduo, afetando os
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estímulos sensoriais para uma determinada mensagem a partir do modo como esses canais
servem como extensões do corpo em co-presença física. Propõe assim uma área de estudos
denominada Ecologia das Mídias, até os dias atuais ainda com repercussão na obra de Derrick
de Kerckhove e nos trabalhos da Universidade de Toronto.
No caso de McLuhan, sua contribuição está no fato de poder dar conta de uma mudança
estrutural nos comportamentos, ao considerar a interveniência dos meios de comunicação nas
relações. Isto porque a obra de McLuhan (2006) discorre sobre uma retribalização do mundo a
partir de uma comunicação mediada pelas mais diversas mídias.
Este foi o ponto que gerou maior controvérsia em sua obra, pois até então era comum
se estudar o efeito do meio quanto ao conteúdo, sem que se atentasse para as diferenças
existentes por cada suporte midiático – como o jornal, o rádio, a televisão e o cinema. Na
concepção de McLuhan (2006), cada meio de difusão teria as suas características próprias, e
por conseguinte, os seus efeitos específicos. Qualquer transformação do meio seria mais
determinante do que uma alteração no conteúdo. Para o referido autor, portanto, não deveria
apenas ser considerado o conteúdo da mensagem, mas também o veículo através do qual essa
mensagem seria transmitida – isto é, o meio.
Seguindo essa linha de raciocínio, outros teóricos que vieram a analisar os meios
buscaram discutir como os canais de comunicação não moldariam a cultura e a personalidade,
mas como mudanças nos canais de comunicação poderiam ser importantes para grandes
mudanças sociais. Nessa perspectiva, seria importante pensar, por exemplo, de que forma a
escrita difundida pela prensa mudou a sociedade europeia renascentista, ou como a fotografia é
capaz de trazer as imagens de si ao longo do desenvolvimento de formas de visualização dessa
produção fotográfica.
Cabe aqui ressaltarmos a importância no desenvolvimento das tecnologias de
comunicação e, para fins dessa tese, entendermos como tecnologia qualquer mecanismo que
possibilite ao homem executar suas tarefas fazendo uso de algo exterior ao seu corpo, ou seja,
tudo aquilo que se caracteriza como extensão do organismo humano. Sendo assim, é necessário
ressaltar que o uso de tecnologia pelo homem teve início não relacionado à comunicação, mas
à sobrevivência – uma vez que as primeiras ferramentas utilizadas pela espécie humana serviam
para o preparo dos alimentos.
No desenvolvimento das tecnologias de comunicação, McLuhan (2006) apresentou três
momentos históricos cruciais, que seriam intervenientes na própria divisão história das
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sociedades ocidentais em fases: a era da oralidade, da impressão e da eletrônica. Cada era
repercutiria no modo de pensar e de se expressar dos indivíduos. Conforme Meyrowitz (1986),
sensores eletrônicos, por exemplo, repercutiriam no modo como voltaríamos a uma ideia de
encontros numa aldeia, embora numa escala global; criaríamos uma aproximação, ao passo que
em outros parâmetros. Outros autores posteriormente apresentam novas visões para esses
momentos históricos; como Walter Ong (1982), no qual defende que estaríamos numa segunda
oralidade, marcada pela presença da mídia eletrônica em uma sociedade letrada.
Tendo em vista esses três momentos históricos, é importante consideramos que cada
tecnologia subjacente ao seu período não necessariamente desapareceu com o momento
histórico seguinte. Esse é um dos pontos debatidos por estudiosos da Ecologia das Mídias, ao
proporem que as novas mídias não acabariam com as anteriores, mas reconfigurariam os modos
de comunicação destas. Um novo ambiente surgiria a partir da junção dessas mídias – a nova e
a anterior. Bolter e Grusin (2000) trouxeram contribuições importantes nessa discussão
principal ao adicionar o termo “remediação”; segundo os autores, os novos meios trazem uma
atualização para os antigos. Dessa forma, não alterariam seu estatuto, mas sua maneira de
trabalhar os sentidos envolvidos nas representações mediadas. Embora possamos compreender,
como aponta Baym (2010), que os meios digitais dariam continuidade a rupturas em termos
temporais e espaciais iniciadas com a eletricidade, é notável que os meios de comunicação mais
antigos raramente morreriam e que, assim, manteríamos nossos pontos de referência para as
formas mais recentes de comunicação e interação (BURKITT, 2008).
Nessa mesma compreensão, Van Dijck (2007) entende a fotografia como algo que
historicamente remediou a pintura, no que concerne ao papel que cabia na representação do self
em séculos passados; porém, não seria capaz de tomar seu lugar, pois as práticas culturais
associadas às imagens representacionais ajustariam seu valor simbólico em face às novas
tecnologias promotoras de visualidades diferentes. Da mesma forma, cabe-nos refletir como os
meios contemporâneos de produção e compartilhamento de fotografias remediariam
tecnologias anteriores de várias formas. A exemplo do caso dos celulares, que passaram a ser o
principal mecanismo para a produção e compartilhamento de fotografias e trazendo com isto
novas formas de perceber a ubiquidade das câmeras fotográficas; e como nos aplicativos,
capazes de promover o compartilhamento das imagens em uma forma de apropriação que altera
a própria lógica da organização em álbuns fotográficos.
Segundo Meyrowitz (1986), além das críticas relacionadas ao determinismo
tecnológico, principalmente na forma – percebida por autores como taxativa – que McLuhan
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confere uma importância aos meios, a questão que continuaria não respondida seria como
tecnologias que criaram novas conexões entre pessoas e lugares poderiam afetar em mudanças
estruturais da sociedade e dos comportamentos sociais. A resposta, para Meyrowitz (1986),
poderia estar na ideia de desconexão – a separação da situação social da interação – que as
mídias são capazes na formatação da realidade social.
Porém, nos últimos vinte anos tem ocorrido um retorno das menções a McLuhan na área
da teoria da comunicação, após um prolongado período de quase esquecimento. Conforme
Felinto (2001), o teórico canadense tem sido relido a partir da perspectiva de uma reflexão sobre
as chamadas “novas tecnologias da informação e da comunicação”, principalmente na área da
cibercultura. Dentre as contribuições, grande parte dos trabalhos estariam orientados pela obra
de Gumbrecht, na formulação da sua Teoria das Materialidades, de onde nos baseamos para a
realização do estudo das condições materiais efetivado na tese.
Segundo Gumbrecht e Pfeiffer (1994), a Teoria das Materialidades propõe discutir sobre
como todo ato comunicativo basicamente exigiria a presença de um suporte material. Embora
pareça a princípio uma afirmação óbvia, é nessa obviedade que as análises de fenômenos da
comunicação podem ocultar diversos aspectos e consequências importantes das materialidades
na comunicação – tais como a ideia de que a materialidade do meio de transmissão influencia
e até certo ponto determina a estruturação da mensagem comunicacional.
Essa Teoria das Materialidades inicialmente nasceu dentro dos estudos literários,
principalmente na obra de Jauss com sua estética da recepção (1981); trata-se de uma
experiência que pretendia reconstruir as formas de análise literária que até então se fixavam
somente na obra e não na maneira como os leitores “recebiam” o texto literário dentro dos
critérios culturais e históricos. Segundo Castro Rocha (1998), a proposta era de extrapolar o
texto como instância última de determinação do sentido para buscar a consideração de fatores
histórico-culturais capazes de permitir a reconstrução das experiências de leitura particulares.
Em outras palavras, não seria possível estudar o texto literário limitando-se à sua esfera
linguística. Caso fosse feito dessa maneira, não se consideraria a maneira como o texto fora
“recebido” por seus leitores em diferentes situações históricas. Contudo, de acordo com Castro
Rocha (1998), o que deveria ser uma consequência importante da estética da recepção – a
negação definitiva da ideia de uma verdade, de uma interpretação “autêntica” e unívoca do texto
– acabou por desaparecer do horizonte central das preocupações de Jauss. Gumbrecht ressentese desse desaparecimento e preocupa-se, portanto, em rejeitar qualquer modelo normativo em
favor da escrita de uma “história descritiva” (CASTRO ROCHA, 1998). Essa história descritiva
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deveria abandonar qualquer pretensão de busca pelo sentido dos textos, contentando-se
simplesmente em descrever as condições históricas e materiais dentro das quais os textos se
originaram.
Ainda de acordo com Castro Rocha (1998), a teoria sistêmica forneceu a Gumbrecht o
instrumental necessário para levar adiante seus questionamentos acerca da importância da
materialidade dos meios de comunicação, uma vez que a emergência do sentido somente
ocorreria através do concurso de formas materiais. Posteriormente, sua teoria foi ampliada para
entender outros fenômenos produzidos pelos meios, sendo assim chamada de Materialidades
da Comunicação (GUMBRECHT & PFEIFFER, 1994). Essa ampliação foi importante quando
Gumbrecht percebeu que o campo dos estudos literários só poderia renovar-se no momento em
que a obra fosse considerada a partir de um contexto que envolvesse as relações da obra com
seus receptores, as condições históricas e materiais desses receptores e a própria
“materialidade” do objeto.
Conforme Rocha (1998), a teoria sistêmica proposta pelo sociólogo Niklas Luhmann
seria uma das primeiras referências que culminaram na proposta teórica das materialidades.
Luhmann (2009) trouxe para a sociologia o termo autopoieses, vindo do termo criado por
Francisco Varela e Humberto Maturana (2001) para caracterizar a capacidade dos seres vivos
de se produzirem a si próprios. Essa teoria sistêmica contribui para estimular a investigação das
condições de constituição do sentido, necessário para Gumbrecht poder questionar sobre a
importância da materialidade dos meios de comunicação, já que o sentido somente ocorre a
partir das formas materiais (ROCHA, 1998).
Nessa perspectiva, as condições concretas de articulação e de transmissão de uma
mensagem influenciariam no caráter de sua produção e recepção. Se tomarmos para análise a
transição do uso da máquina de escrever para o computador, podemos considerar a necessidade
por parte do usuário de mais do que uma acomodação automática a uma técnica diferente de
registro; não se trataria somente de uma técnica exterior ao processo cognitivo, pois, assim
como sabemos, por experiência própria, que o emprego do computador favoreceu o surgimento
de formas inéditas de raciocínio, o mesmo se passou com a introdução de novas formas de
comunicação no passado. E o pleno entendimento dessas formas, assim como das modificações
provocadas pelo seu advento, demandaria uma atenção renovada à materialidade dos meios de
comunicação (ROCHA, 1998).
Outro referencial importante foi também a teoria biológica de Maturana e Varela (2001),
que junto com a teoria sistêmica de Luhmann (2007 e 2009) foram assimiladas por Gumbrecht
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que, por conseguinte, tentou desenvolver uma proposta de modelo perseguido desde quando
começou a pesquisar sobre estética da recepção. De acordo com Rocha (1998), a reflexão
desenvolvida neste período estava relacionada a literatura medieval, quando não havia a figura
do leitor solitário como nos tempos atuais e sim de um ouvinte, que recebia a mensagem por
meio de uma literatura socialmente compartilhada, vocalizada pelo recitador. Esta reflexão
reforça mais a necessidade de entendimento sobre que tipo de público ouvia esta poesia, em
que tipo de palco e qual o conhecimento do público da obra antes de ser apresentada.
A reflexão proposta pelas materialidades da comunicação vai de encontro a uma
tradição das pesquisas nas humanidades pois, de acordo com Hjelmslev (1986), estas residiriam
no campo hermenêutico – ou seja, estariam centradas na interação do conteúdo de determinado
meio. Para o referido autor, o processo de análise dos fenômenos realizada nas pesquisas estaria
centrado em quatro polos, apresentados na tabela 2:
Tabela 2 – Polos de análise dos fenômenos.
Polos de análise
Polo
1. Substância de conteúdo
2. Forma de conteúdo
3. Substância de
expressão
4. Forma de expressão

Descrição
Conteúdo do pensamento humano (imaginação). Nível
da potência.
Pensamento humano em formas bem estruturadas.
Conjunto de materiais para se manifestar no espaço.
Nível da potência.
Formas que preenchem um meio de comunicação:
imagem ou texto em uma superfície, por exemplo.

Fonte: Hjelmslev (1986).

Conforme as orientações apresentadas na tabela 2, percebemos que o autor tenta
apresentar um esquema cognitivo que se funda, de um lado, nos polos referentes ao conteúdo,
em sua potência (substância de conteúdo) e no método de observação e formulação de um
pensamento (forma de conteúdo); e, por outro lado, nos polos referentes à matéria, que seriam
a substância de expressão como os conjuntos de materiais possíveis de se manifestar e a forma
de expressão como tudo aquilo que acrescenta, traz informação para um determinado meio de
comunicação – a matéria em si.
Nessa divisão não hierárquica proposta por Hjelmslev (1986), a hermenêutica estaria
relacionada aos dois primeiros polos, em detrimento a uma observação por um campo nãohermenêutico, voltado para o que Gumbrecht (2010) denomina como as condições materiais de
apresentação e compartilhamento de um determinado conteúdo – o ponto de convergência da

144

referida teoria com os propósitos de investigação da nossa tese sobre os dispositivos móveis
produtores de fotografias e seus aplicativos de compartilhamento.
As materialidades da comunicação seriam comumente localizadas no campo nãohermenêutico. A proposta seria deslocar o foco de interesse teórico, que passaria da
interpretação como identificação de estruturas de sentido dadas para a reconstrução dos
processos através dos quais estruturas de sentido articulado podem emergir. Ou seja, a proposta
do Gumbrecht não foi superar a tradição das análises baseadas no sentido que pudessem
decorrer um determinado fenômeno, mas sim buscar dar conta de outras variáveis que poderiam
ser também intervenientes no processo interpretativo que caberia a cada sujeito (receptor).
Conforme Felinto (2001), o que se sugere é concentrar a atenção não na busca pelo sentido
como algo pré-dado e apenas à espera do ato interpretativo (hermenêutica), mas antes procurar
entender como o sentido pode constituir-se a partir do não-sentido (não-hermenêutica).
No desenvolvimento desse campo, Gumbrecht (2010) chama nossa atenção para o que
seria a produção de presença, situada no campo espacial, tangível. Isto porque a substância seria
aquilo presente, pois existe no espaço, enquanto a forma seria aquilo que torna perceptível uma
substância. Conforme Sá (2007), a teoria propõe perceber a forma e o conteúdo dos meios de
comunicação como dois eixos de análise autônomos, ainda que articulados, considerando
portanto a possibilidade de tematizar o significante sem necessariamente associá-lo ao
significado.
Gumbrecht (2010, p. 28) afirma que todos os fenômenos e condições contribuiriam para
a produção de algo que faça sentido. Por sua vez, Pfeiffer vai entender o corpo como um
importante elemento de “materialidade” na reflexão sobre os atos comunicacionais. O autor
define um dos mais importantes princípios da nova teoria – de que a comunicação seria
encarada menos como uma troca de significados, de ideias sobre algo, e mais como uma
performance social posta em movimento por meio de vários significantes materializados.
Acerca do corpo, Gumbrecht (2010) propõe então a produção de presença como o efeito
de tangibilidade espacial, de maior ou menor proximidade entre o corpo e o meio, no processo
de acoplamento. Isto porque, conforme Sá (2007), ele quer compreender as formas de
acoplagem estrutural desses diferentes sistemas; ou seja, a forma como um novo sistema emerge
da relação do corpo do indivíduo com o computador, por exemplo, formando novas cadeias de
significantes.
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Cada meio seria constituído por uma ambivalência: ao mesmo tempo transmitiria
conteúdo e também alteraria o regime de produção e recepção, consequentemente interferindo
na maneira como o conteúdo seria recebido pelo receptor (produção de sentido). A Teoria das
Materialidades estaria baseada nos conceitos-chave de (1) exterioridade – nível material
antecedendo a articulação de sentido – (2) medialidade – nível material processado como parte
de uma estrutura de construção de sentido; e (3) corporalidade – a centralidade do corpo
(ROCHA, 1998).
Para Gumbrecht (2010), as ciências humanas estiveram tradicionalmente fundadas
numa separação entre mente e corpo, sob influência do pensamento de Descartes e o que viria
a ser chamado do saber cartesiano. Surgida no final da idade média, essa tradição conferiria ao
ser humano o poder de ser o observador, que deveria extrair suas ideias do mundo ao seu redor.
Seria então esse ser capaz de produzir novas ciências, e não apenas se fundamentar na religião,
ampliando a quantidade de conhecimentos disponíveis. Ainda, a própria formulação da
metafísica seria de ir além daquilo que parece ser meramente material – o que seria localizado
apenas na “superfície”; para o devido aprofundamento, seria necessário então a utilização de
métodos interpretativos, no sentido de complexificar os problemas apresentados ao
pesquisador.
Em sua obra, Heiddegger (1994) acredita numa existência do ser humano enquanto um
ser-no-mundo, o dasein: um modo de conceber o sujeito como inseparável das coisas que estão
em seu ambiente, em interação. Nessa perspectiva, a existência humana estaria sempre em
contato, funcional e espacial, com o mundo. As questões propostas por Heiddegger seriam
importantes para as materialidades da comunicação no entendimento do ser como algo
relacional, produtor de mundos a partir das relações com as coisas. Ao contrário de uma tradição
de pensamento que entende a interferência do sujeito moderno sobre a natureza e as outras
culturas – consideradas rudimentares. Sendo assim, Gumbrecht (2010, p. 109) entende que,
numa cultura voltada para os sentidos (hermenêutica), “os seres humanos tendem a ver a
transformação (melhora, embelezamento) do mundo como sua principal vocação”.
Observar as situações onde ocorrem as fruições, a partir da Teoria das Materialidades,
remete a uma ideia de considerar um apelo específico que esses momentos exercem sobre os
indivíduos, a questão das razões que os motivam a procurar a experiência estética e a expor
seus corpos e mentes ao seu potencial. É nesse ponto que se processariam os momentos de
intensidade e de experiência vivida, que envolve uma estrutura situacional dentro da qual ambos
ocorrem (GUMBRECHT, 2010). A exemplo das fruições através das mais diferentes
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tecnologias de apresentação das fotografias, que – como já falado no capítulo anterior –
passaram de imagens impressas em diferentes suportes para a sua fruição em páginas de
usuários em serviços promotores de redes sociais, fruto do processo de digitalização da
fotografia e da própria conversação através da escrita.
A Teoria das Materialidades não se impõe como um substitutivo ao paradigma
hermenêutico, mas como uma perspectiva alternativa, que questiona a primazia conferida ao
sentido e ao espírito na tradição intelectual do Ocidente. Conforme Felinto (2001, p. 12), um
pensamento como o das materialidades da comunicação seria útil para a reflexão em torno das
chamadas novas tecnologias da comunicação, pois “a interação entre corpo e máquina, entre
sistemas de pensamento humanos e sistemas binários, entre o real e o virtual constitui um
problema particularmente interessante para os instrumentos da Teoria das Materialidades”. De
maneira complementar, trazemos a ideia de Pfeiffer (1994) de que o instrumental tecnológico
(technological hardware) – em produção, gravação e armazenamento e reprodução – exerceria
influência ou, de fato, determinaria o que se apresentaria como mundos semânticos, simbólicos,
espirituais. Na verdade, todo objeto cultural apareceria como passível de investigação do ponto
de vista de sua materialidade expressiva. O que importaria aqui não seria essencialmente a
natureza, o estatuto ontológico, do objeto, mas sim a busca de um novo modo de encarar os
objetos culturais.
Se considerarmos o estudos das novas tecnologias na compreensão das práticas culturais
que podem emergir das interações mediadas pelas tecnologias digitais, seria importante então
trazermos para nosso trabalho a contribuição da Teoria das Materialidades: a de considerar as
diferentes tecnologias da comunicação, para além dos conteúdos que transmitem, como
intervenientes na própria “forma de pensar” de uma cultura, distinguindo-se assim os efeitos da
oralidade, da escrita, do advento da eletricidade, da cultura informacional. Tratamos mais sobre
esse aspecto diretamente no último tópico desse capítulo.

2.2.2. As fotografias e suas condições materiais

Tratando mais especificamente da fotografia, Sá (2005) considera a contribuição de
Walter Benjamin, na primeira metade do século XX, como fundamental para uma discussão
das imagens para além do sentido. Isto porque o autor aponta a presença do corpo nesse
processo de epifania, ao comentar acerca do que desenvolvimentos tecnológicos díspares tais
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como a luz elétrica, o telefone, os automóveis, o cinema e a fotografia teriam em comum seria
na produção de uma violenta reestruturação da percepção e da interação humana – a experiência
do choque, do risco corporal e do instante.
Ainda, Benjamin vai tratar acerca do compartilhamento ao discutir a experiência que
temos com as tecnologias de reprodutibilidade – que fundariam a cultura de massa – e aquela
das belas artes, baseada no objeto único, traduzido pela noção de aura 86. O autor vai denunciar
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um deslocamento dessa aura, a partir do que ele vai chamar de reprodutibilidade técnica
(BENJAMIN, 1996), ao introduzir no universo da fruição estética o desfrute de objetos
dispostos em série, produzidos em escala industrial, através de uma nova forma de apreensão
cognitiva e sensorial no qual as noções de distração e de proximidade passariam a ser
importantes.
A própria discussão da aura é um ponto importante para a discussão em nosso trabalho,
principalmente na contribuição feita por Halpern e Humphreys (2014) acerca dos modos como
os dispositivos móveis e seus aplicativos estariam introduzindo o que pode ser chamado de
“falsa aura” (ou aura menos autêntica); por outro lado, os adeptos desses dispositivos e
aplicativos estariam, na imediaticidade que é inerente ao processo de produzir imagens na
contemporaneidade, evocando o meio analógico da fotografia, com todas as suas imperfeições.
Tal evocação seria percebida na adoção de filtros e efeitos na edição das imagens que remetem
àqueles inerentes aos processos analógicos, conferindo um status de único para a fotografia
digital justamente pelas imperfeições “adicionadas” à imagem, de modo que, sem a estética
inerente aos aplicativos, a fotografia digital não possuiria esse status.
Nesse ponto de vista, esses aplicativos permitiriam a re-introdução (ou simulação) da
aura no processo da fotografia digital. Muitos usuários lamentam a natureza “perfeita demais”
da fotografia digital, mesmo em câmeras point-and-shoot (Halpern e Humphreys, 2014). Os
aplicativos com uma estética retrô, como o Instagram ou o Hipstamatic 87, muitas vezes
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introduzem grãos, vazamentos de luz, bordas e vinhetas, capazes de constituir uma estética
nostálgica e ajudar a estabelecer a imagem como única. Os usuários desses aplicativos com
esses efeitos estariam, assim, reinterpretando a aura através de aplicativos que chamam a
atenção para o próprio meio e para as formas mais antigas de fotografia. Assim como os
fotógrafos após 1880 manipulavam as imagens manipuladas em uma câmara escura para
86

De acordo com a concepção de Benjamin (1996), aura é o conjunto de sentidos que uma criação artística porta
em si. Trata-se de sua originalidade ou unicidade, que o remete ao universo da tradição e da autenticidade e faz
dele um objeto-alvo de contemplação e recolhimento.
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simular a aura de fotografias antigas (BENJAMIN, 1996), os usuários manipulariam as imagens
em seus aparelhos para simular a aura da fotografia analógica.
Outra contribuição importante é a de Sobchack (1994), ao tratar sobre os saltos
tecnológicos contemporâneos promovidos pelos meios audiovisuais, localizando a fotografia
como pertencente ao primeiro dos três momentos históricos 88. Tais meios atingiriam a nós por
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meio das suas condições materiais que envolveriam a produção (micro percepção) e a função
representacional nos quais o seu nível hermenêutico, do sentido, possuiria (macro percepção).
Esse primeiro momento, da fotografia, poderia ser caracterizado como o que Sobchack
(1994) vai chamar de realismo, caracterizado pelo mercado cooperativamente informado e
impulsionado pelas inovações tecnológicas que permitiram a expansão industrial e da lógica
cultural do “realismo”. Sobchack cita o trabalho de Comolli (1986) para falar desse realismo,
quando este último comenta que a segunda metade do século XIX viveu em uma espécie de
“frenesi do visível”; este seria o efeito da multiplicação social das imagens; seria o efeito
também, no entanto, de uma extensão geográfica do campo do visível e do representável: por
colonizações, jornadas e explorações, o mundo inteiro se tornaria visível ao mesmo tempo em
que se tornaria capaz de ser apropriado.
Nesse sentido, com o advento da fotografia o olho humano estaria perdendo aquilo que
Comolli (1986) entende como o “privilégio imemorial”, e passaria a ser desvalorizado em
relação ao “olho mecânico da câmera fotográfica”, que estaria a ver em seu lugar. Foi possível
se criar, com isto, uma relação com as fotos: de possessão visual, de ter o mundo – concebido
nas imagens que são frutos do olhar do outro (fotógrafo) – palpável, acessível através das
imagens.
Ao fixar aquilo que é fruto de um olhar subjetivo em um objeto, materializado através
de diferentes suportes – o papel fotográfico ou as telas de dispositivos móveis – a fotografia se
tornaria aquilo que pode ser compartilhado: adquirido, circulado e arquivado, de modo a se
tornar, com o passar do tempo, algo que poderia aumentar consideravelmente as diferentes
formas de valor que a mesma poderia obter. Chalfen (1988) já falava nessa questão, ao retomar
as imagens mais deterioradas como uma prova viva da resistência ao tempo e às adversidades,
o que de fato poderia conferir ainda mais valor simbólico para quem a possuísse e ficasse na
incumbência de assim manter a memória de um grupo social.
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Os dois momentos, posteriores à fotografia e com suas particularidades, são o cinematógrafo e o vídeo em telas
eletrônicas – como os aparelhos televisores.
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Tendo em face esses questionamentos, a nova situação criada pelo advento dos meios
digitais oferece, segundo Machado (2007), uma ocasião para repensar a fotografia e o seu
destino, enquanto objeto fomentador de dinâmicas sociais; para redefinir estratégias de
intervenção capazes de auxiliar na fotografia a possibilidade do contato com o público
interessado. Assim, essa pesquisa pretende contribuir nesse processo avançando principalmente
nessa fotografia ubíqua, capaz de promover novas produções de presença ao estar facilmente
acessível para novas imagens do cotidiano dos usuários.
Para Van Dijck (2007), o crescimento nas últimas duas décadas no uso de câmeras
digitais – incluindo as câmeras integradas em outros dispositivos de comunicação – pode ser
uma razão para se reconsiderar a primazia da fotografia enquanto promotora de práticas sociais
como uma ferramenta para as recordações dos indivíduos, auxiliando na memória de cada um
ou de um grupo social. Tal reconsideração estaria em curso a partir de três questões para
reflexão. A primeira se trata dos processos de edição digital, no que tange ao modo de se pensar
numa possível manipulação desse “isto foi”, como define Barthes ao falar do ato fotográfico 89;
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cabe aqui questionarmos de que maneira absolveríamos a manipulação das imagens na
construção da memória autobiográfica e na formação da identidade do indivíduo.
A segunda questão requer pensarmos na fotografia para além da extensão dos processos
mentais e darmos conta de sua materialidade e sua performatividade; essa questão se
aproximaria da própria Teoria das Materialidades, na constatação de que cada meio interferiria
na própria leitura das imagens – como os fotoblogs, que não seriam equivalentes aos álbuns
fotográficos pelo fato de envolver hábitos diferentes da representação do indivíduo, assim como
no modo que o indivíduo lida com a película e com o monitor, os suportes para a visualização.
Já a terceira questão seria sobre como essas mudanças evoluiriam junto com as práticas
socioculturais; fotografias cada vez mais parecem ser utilizadas para uma interação síncrona,
em detrimento a uma necessidade pelo armazenamento de momentos da vida para mais tarde
se recordar.
Buscando complexificar a discussão, tomamos como premissas para nossa análise duas
ideias oriundas dos nossos referenciais teóricos de base. A primeira é a de que a comunicação
sempre deve pressupor um dado de “materialidade” (GUMBRECHT, 2010) e a apresentação
para o outro, através de sua performance discursiva e material, seria fundamental em qualquer
processo comunicacional e identitário (GOFFMAN, 2009) – o que nos sites de redes sociais
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Em sua obra Barthes entende a fotografia como produtora de acontecimentos que atestam a existência de algo
passado, capaz de ser revivido por meio das imagens representacionais dessas situações vividas.
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não seria diferente. Já a segunda é a de que as discussões sobre construções identitárias – em
especial nos sites de redes sociais – muitas vezes ignorariam este aspecto central: o do
entendimento sobre quais materiais midiáticos (fotos, vídeos, músicas, dentre outros) seriam
acionados pelos sujeitos, por quais razões, de que modos e com que frequência.
Também corroborando a premissa de Sá e Polivanov (2012) de que materiais midiáticos
seriam frequentemente acionados pelos sujeitos para se presentificarem nos sites de redes
sociais, estudos mostram que “marcadores tradicionais de identidade, como religião, ideologia
política e trabalho” ainda seriam “importantes indicadores de identidade”, mas que “as
preferências midiáticas” seriam “selecionadas mais frequentemente do que os marcadores
clássicos” (PEMPEK et. al., 2009, p. 233), entendendo que, “assim como no mundo material,
a autoapresentação online frequentemente dependeria de referenciais comerciais” (SCHAU &
GILLY, 2003).
Outro ponto que carece de problematização seria a própria lógica da relação
identidade/alteridade, que costuma demandar o olhar do outro e o gesto que autores como Baym
(2010) chamam de “self-disclosure”, que diz respeito a uma “abertura” dos sujeitos para que
possam se engajar em relações significativas nos espaços virtuais onde não poderiam contar
com a materialidade dos seus corpos para se apresentarem e, por isso, lançariam mão, mais
fortemente, de fotos, vídeos e textos considerados de cunho íntimo para construir suas
narrativas de vida.
A articulação entre bens culturais e midiáticos às identidades nos serviços promotores
de redes sociais, por vezes mais “acionados” do que marcadores tradicionais, seria muito
comum. Esse processo corrobora o entendimento das práticas de consumo na
contemporaneidade (não apenas nesses sites, mas que neles fica bastante evidenciado) como
práticas de reconstrução e desconstrução identitárias cotidianas, que se dariam tanto material
quanto simbolicamente.
O consumo teria, assim, uma dimensão simbólica e cultural e, portanto, comunicativa,
uma vez que nos revelaria como os sujeitos sentiriam, pensariam e se organizariam,
propiciando-lhes ao mesmo tempo material para a construção de suas próprias micronarrativas,
em um processo que seria altamente reflexivo (GIDDENS, 2009) e que passaria
necessariamente pelas escolhas que são feitas.
Nesta direção, faz-se necessário voltarmos a atenção para a cultura material,
investigando empiricamente o impacto de certos objetos – imagens, fotografias e outros
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materiais. É neste contexto que nos apropriamos de duas diferentes vertentes da discussão, tanto
enfatizando a performatividade quanto as condições materiais envolvidas, uma vez que
entendemos que ambas são produtivas para a construção de nosso argumento.
Conforme Batchen (2001), este tipo de abordagem pode vir com mais facilidade para os
estudiosos já familiarizados com o estudo da cultura material. Definida como a interpretação
de sinais culturais transmitidos por artefatos, o foco de análise da cultura material nos lembraria,
por exemplo, que esses objetos já foram (e ainda são) ativados por uma dimensão social, uma
teia dinâmica de trocas e funções, que lhes daria uma identidade fundamentada mas nunca
estática.
Nessa perspectiva, cabe remeter novamente o leitor à discussão proposta inicialmente
por McLuhan (2006) e retomada pelo círculo de Gumbrecht (2010) que desloca a reflexão sobre
a mediação tecnológica do campo hermenêutico, político e/ou ideológico em favor da atenção
à materialidade ou concretude de cada um dos canais de comunicação. Nesta direção, o
argumento a destacar seria o de que todo ato de comunicação exigiria um suporte material que
exerceria influência sobre a mensagem, e, portanto o de que os meios de comunicação seriam
elementos constitutivos das estruturas, da articulação e da circulação de sentido, imprimindose ainda nas relações que as pessoas manteriam com seus corpos, com sua consciência e com
suas ações.
A partir destas perspectivas combinadas, a indagação sobre a acuidade – ou “eficácia
simbólica” – de certos objetos para traduzir certas particularidades do mundo simbólico, ao
mesmo tempo que a sutileza dos processos de diferenciação possibilitados por certos artefatos
materiais, garantiria um viés analítico a ser considerada em nosso trabalho. Buscamos enfatizar
que a dimensão sensória e estética dos objetos deveria ser levada em conta em qualquer
processo comunicativo, tanto quanto sua dimensão simbólica.
A presente tese adota uma lente interpretativa que vai ao encontro do problema
levantado pelos autores da Teoria das Materialidades ao sugerir uma tradição unicamente
hermenêutica nas pesquisas no campo das humanidades, pois entendemos a importância
também dessa observação do meio como complementar – e não adicional – na pesquisa sobre
interações mediadas pelas tecnologias digitais. Para o autor, essas pesquisas estariam fundadas
no sentido que um fenômeno teria em face de uma interpretação do conteúdo em si da
mensagem transmitida através do texto, da imagem, do som, dentre outras formas de
transmissão.
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Dessa forma, escapariam na apreensão do fenômeno os componentes materiais na
recepção dos conteúdos, e de que forma a presença do corpo alteraria nesse processo de
apreensão da mensagem. Nessa lacuna levantada por Gumbrecht (2010), estariam fora das
análises, por exemplo, de que forma uma fotografia observada em um álbum de família seria
diferente se caso a mesma estivesse postada em um site de rede social – como na forma em que
a ação do tempo atua sobre o papel fotográfico deteriorando a imagem impressa, ou mesmo a
incapacidade de se deixar rastros como marcações e escritas à mão nas imagens digitais; nesses
dois casos supracitados, poderia ser conferida a uma imagem um caráter de relíquia a esse
artefato único, impresso e que sua reprodução (ou restauração) atuaria no valor simbólico no
qual poderia ser conferido.
Nesses casos, implicaria perceber semelhanças e diferenças na recepção tendo em vista
o que o autor propõe como produção de presença: aquilo que não seria acessível por intermédio
da interpretação, mas serve como base para ela. Presença seria algo palpável, concreto,
evidente, e teria um impacto corporal; Gumbrecht (2010) defende assim uma oscilação entre
efeitos de presença e efeitos de significado – imaterial, da ordem dos sentidos 90.
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Consideramos, então, aquilo que autores (GUMBRECHT, 2010; KITTLER, 1997;
PFEIFFER, 1994) vão salientar como um componente de materialidade. Seria este tudo aquilo
que não poderia ser apreendido apenas pela dimensão do sentido, e também operaria de modo
decisivo no processo de epifania. Daí, como já discorremos anteriormente, a denominação desse
campo de não-hermenêutico, tendo em vista que o hermenêutico – uma tradição surgida há mais
de dois séculos – estaria centrado na interpretação do conteúdo de um determinado meio.
Segundo Gumbrecht (2009), três aspectos podem conferir ao processo de epifania, no
âmbito da experiência estética, o estudo de evento. Em primeiro lugar, nunca saberíamos quanto
ocorreria essa epifania. Em segundo lugar, não saberíamos avaliar em termos quantitativos a
intensidade. Em terceiro lugar, essa epifania, por ser um evento, se desfaria como surgiria; ou
seja, obedeceria a uma temporalidade da sensação de ver algo, que seria um instante no tempo.
Nesse entendimento, não haveria fotografia que consiga captar uma jogada admirável pelos fãs
de determinado esporte, pois a mediação tem uma maneira de impactar diferente se comparado
aos eventos presenciados. Isto porque ver um jogo ao vivo promoveria epifanias em que não
poderíamos prever seu surgimento, como exatamente ocorreria – mesmo com o nosso
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Gumbrecht (2010) trata dessa questão apontando que são dois componentes que estarão operando na experiência
estética mediada, que ocorre através dos mais diferentes veículos de comunicação. Seriam estes o componente
de sentido – pertencente do conteúdo da mensagem – e o componente de presença – aquilo relacionado ao objeto
técnico no qual a mensagem é veiculada.

153

conhecimento de jogadas parecidas anteriores – e elas seriam desfeitas rapidamente, à medida
em que surgiriam.
Erick Felinto comenta que “falar em ‘materialidades da comunicação’ significa ter em
mente que todo ato de comunicação exige a presença de um suporte material para efetivar-se”;
o conceito tem assim uma pertinência para a teoria da comunicação (FELINTO, 2001, p. 10).
Pois qualquer ato de representação implica algo que representa e algo que é representado, sendo
aquilo que representa sempre uma forma de materialidade. A interpretação teria que considerar
também as condições materiais de produção desse sentido.
Conforme Gumbrecht (2010, p. 116):
(...) a interpretação e a comunicação como modos de apropriação-do-mundo
exclusivamente espirituais correspondem, nessa tipologia, ao polo da culturade-sentido. Qualquer esforço para pensar e demonstrar que esse não é o único
modo de referir-se a e de se apropriar das coisas do mundo é, potencialmente,
um passo para além da exclusividade da dimensão do sentido.

Para alcançar o significado, seria necessário então penetrar a materialidade do signo,
que seria presente. Para tanto, seria fundamental avançar no entendimento do conteúdo da
materialidade do signo, para acessar o significado. Conforme nos destaca Kittler (1997), seria
também importante a dimensão da materialidade na comunicação, pois não existiria significado
sem portador – ou seja, veículo físico. Assim, os meios de comunicação implicariam na relação
que temos com o mundo, e a nossa representação dele, a partir do momento em que invocam a
nossa capacidade de formular o espaço, o tempo e o investimento corpóreo como significantes
experiências pessoais e sociais.
Reforçamos que o estudo da câmera digital aqui proposto se daria com vistas a
compreender como o seu advento pode ter sido importante no estabelecimento dessas redes
sociais na internet, e como o objeto técnico – a câmera, que pode ser acoplada aos dispositivos
móveis de comunicação – pode ter sido definitivo na própria inserção dessa cultura de
compartilhamento nos ambientes mediados pelo computador. Pois, segundo Costa (2004), a
revolução mais recente que se presencia no campo da produção da fotografia é o advento das
mídias digitais e dos computadores. O que revela uma das importâncias de estudar o fenômeno
em questão.
A própria discussão proposta por McLuhan e, posteriormente, pela Teoria das
Materialidades de que um novo meio pode adquirir – e atualizar – as funções de outros
anteriores seria um ponto passível de discussão em nosso trabalho. De acordo com o
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entendimento de Kittler (1997), o conteúdo de um meio seria sempre outro meio: cinema e rádio
constituiriam o conteúdo da televisão, discos e fitas o conteúdo do rádio, dentre outros meios.
Não seria difícil perceber que a própria escrita estaria em alteração, ao adquirir características
da oralidade a ponto de Recuero (2013) caracterizá-la de escrita oralizada, como já apontamos
aqui. Resta-nos saber se a fotografia compartilhada em aplicativos de dispositivos móveis
estaria também incorporando outros meios na sua produção de presença – para além das
próprias características da fotografia analógica, anterior ao processo digital. Seria possível, de
antemão, notarmos que a própria fotografia não funciona por si só; teríamos de incluir
marcações de pessoas ou georreferenciadas e textos adicionais na interação com as redes
sociais, o que pode sugerir a incorporação de meios como o GPS e a conversação textual da
telefonia móvel.
Outro ponto importante para a discussão na tese, como apresentamos nas hipóteses e no
capítulo anterior ao falarmos da memória e sua relação com a fotografia, estaria na reflexão de
quais as consequências que a digitalização das mídias – considerando aqui tanto o dispositivo
produtor de imagens quanto as plataformas de compartilhamento – estariam alterando as
maneiras de se registrar, arquivar e recriar as memórias pessoais do indivíduo. Isto porque para
a nossa pesquisa a Teoria das Materialidades se apresentaria como uma lente interpretativa
capaz de problematizar as alterações nas condições materiais de produção e compartilhamento
das imagens acarretadas pelo processo de digitalização da fotografia. As câmeras digitais se
imbricaram com os próprios dispositivos móveis de comunicação, em uma relação cujo usuário
fotografa e compartilha para sua rede social de formas diferenciadas, considerando a velocidade
na transmissão das informações e o volume de conteúdos nos quais o usuário precisa absorver
e também esquecer, numa constante busca pela atualização do seu perfil nas redes sociais.
Esses objetos digitais, como as fotografias, seriam considerados de maneira geral como
imateriais pelo fato das informações em dígitos – informações numéricas na composição dos
arquivos – se apresentarem como potencialmente capazes de se efetivar manipulações nos
arquivos interminavelmente até se chegar a um formato final, dando alguma saída para
impressão; nesse momento o arquivo se se materializa, tornando-se algo não mais virtual. Em
virtude dessa percepção geral, as imagens digitais superariam um ideal de fixidez inerente às
imagens antigas, em papel fotográfico, principalmente devido à possibilidade de serem
retrabalhadas e, com isto, reconfiguradas suas visualidades (VAN DIJCK, 2009). O próprio
computador, inclusive, auxiliaria a inclinação inerente da memória contemporânea em se
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guardar e ser revisada, em fazer o download e o upload de novas imagens, em re-colecionar e
projetar, em se reinventar.
Tendo em vista essas questões levantadas, salientamos também que seria nesse olhar
mais voltado para as condições materiais de produção e compartilhamento que o trabalho
apresenta a sua contribuição nos estudos acerca das interações através do compartilhamento de
fotografias. Como Gumbrecht (2010, p. 116) ressalta acerca da importância de pesquisas que
caminhem por esse viés não-hermenêutico, “qualquer esforço para pensar e demonstrar que
esse não é o único modo de referir-se a e de se apropriar das coisas do mundo é, potencialmente,
um passo para além da exclusividade da dimensão do sentido”.
Ao considerarmos as fotografias compartilhadas na contemporaneidade, as teorias aqui
abordadas podem enriquecer a discussão nessa nova visualidade destinada às imagens,
principalmente no tocante a esses meios de acesso às mesmas. Conforme Van Dijck (2009),
enquanto pais e filhos, em um passado recente, se acomodariam para folhear os álbuns
fotografias, a maioria dos jovens e adolescentes atualmente considerariam suas imagens para
ser temporariamente lembradas do que ser registros permanentes. No nosso caso, como essa
relação complexificaria – ou se alteraria – se consideramos os dispositivos móveis de
comunicação, produção e compartilhamento de imagens fotográficas? Assim como acontecia
com os cartões postais, as imagens das câmeras teriam uma existência menos perene?
Autores como Lipovetsky e Serroy (2012) vêm questionando o advento desses
dispositivos ao entender de que forma o sujeito precisaria lidar com um número cada vez maior
de telas para fazer sentido suas relações com outros. Pensando nesse viés, a ideia de que
teríamos de lidar com novas telas alteraria toda uma visualidade associada às imagens a nos
circundar, visto que novas condições materiais de compartilhamento poderiam ser
intervenientes na compreensão que temos das coisas.
Halpern e Humphreys (2014) também discutem esses meios digitais produtores de
imagens e capazes de compartilhar em ambiências digitais, ao tratar de um novo processo de
produção de imagens popularmente conhecido como iPhoneography 91, no qual seria um dos
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muitos exemplos das maneiras que as novas mídias estão em conversa com seus antecessores
através do processo de remediação, como já apontado por Bolter e Grusin (2000). Novas formas
de mídia teriam três funções: adotar, adaptar e, aparentemente, aperfeiçoar a mídia a partir do
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Do inglês, resultante da junção de iPhone com photography (fotografia). Trata-se de um termo utilizado para
caracterizar aqueles que não apenas fotografam utilizando o aparelho iPhone, mas também se valendo de recurso
de processamento digital das imagens, por meio de aplicativos existentes no sistema operacional do aparelho.
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qual evoluíram; como tal, elas não são independentes de seus antecessores. Nessa perspectiva,
Halpern e Humphreys (2014) entendem em seu trabalho que os desenvolvimentos históricos na
fotografia não só fariam as três funções supracitadas nas características técnicas e aparelhos
possíveis para captura e visualização de imagens, mas também levantariam questões em curso
sobre a autoridade profissional e artística, bem como a essência da própria arte – no sentido de
como a mesma se vale de discursos legitimadores para a afirmação de novos campos de atuação
do artista.
Alguns depoimentos coletados na pesquisa de Halpern e Humphreys (2014)
estabeleceram uma distinção forte entre iphoneography e fotografia. Segundo Knox, curador
da pixelsatanexhibition.com e um dos entrevistados da referida pesquisa, o meio seria definido
pelo dispositivo. Isso significava que o produto, para Knox, não deve olhar como a fotografia
tradicional, mas deve ter a sua própria estética; sua opinião está reiterada no próprio
depoimento: “Se você realmente quer fazer fotografia, tenha uma câmera” (HALPERN &
HUMPHREYS, 2014, p. 9).
Fotografar, enviar e receber imagens têm sido experiências quase em tempo real, e como
as palavras faladas numa conversação essas imagens não teriam o objetivo de ser arquivadas.
A tendência de fundir a fotografia com a experiência diária e a comunicação seria parte de uma
transformação cultural mais ampla, que envolveria a individualização e intensificação da
experiência.
Enquanto tecnologia do self, como discutido no capítulo anterior baseados na obra de
Foucault (2005), cabe refletirmos de que maneira poderíamos pensar como as fotografias
seriam em si mesmas ferramentas sociais e culturais: meios de reflexão e de auto-representação,
bem como de comunicação. De maneira geral, a inclinação dos indivíduos de fotografar ou
escrever diários estaria sob influência da disponibilidade de tecnologias assim como pela nossa
capacidade cognitiva de ter domínio técnico sobre as mesmas. Como membros de uma
sociedade em um particular momento histórico, os indivíduos implantariam um conjunto de
práticas em resposta corriqueira ao seu ambiente social compartilhado e às condições materiais
que regem tal ambiente.
Encerramos a segunda parte da tese apresentando as duas bases teóricas que nos
auxiliam para compreender de que forma o surgimento de novos recursos, de novas plataformas
que possibilitam a criação de redes sociais e a popularização das mídias digitais podem ter
alterado a dinâmica das interações por meio do compartilhamento de fotografias. Trata-se de
uma abordagem que não desconsidera a herança histórica de um hábito cultural que teve seu
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início no século XIX, e que precisou do desenvolvimento de câmeras e da apropriação dos
usuários em diferentes ambientes de interação mediada, como visto no capítulo seguinte ao
tratarmos de aspectos históricos.
Tal compreensão do fenômeno pode ser constatada considerando o crescimento dos
dispositivos de registro de imagens – câmeras, celulares, tablets dentre outros – assim como
uma extrema demanda por esse olhar do outro nessas relações estabelecidas em ambiências
diversas. A partir dessa argumentação, procuramos compreender como a negociação
estabelecida entre fotógrafo e espectador opera no sentido de produzir um enquadramento do
ambiente sócio-comunicacional, mediando as relações entre estes a partir da audiência na qual
se dirigiria o usuário. Tratamos essa perspectiva no capítulo seguinte, dedicado à análise do
objeto empírico.
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Capítulo 3
Práticas sociais mediadas pelos dispositivos móveis e pelos aplicativos: um
estudo sobre o Instagram

Passados os primeiros dois capítulos, em que discutimos sobre a fotografia
compartilhada e como, a partir de uma linha do tempo marcada por alguns momentos históricos,
as discussões se dirigiram para a compreensão das redes de relações entre indivíduos a partir
das narrativas visuais mediadas pela fotografia vernacular, o presente capítulo objetiva tratar
do detalhamento da pesquisa empírica aqui empreendida. Discutimos as etapas necessárias para
a obtenção dos resultados obtidos, no que tange à metodologia e às lentes interpretativas aqui
empregadas.
De início, falamos do nosso objeto de estudo, com dados referentes ao uso atual; logo
após, explicamos a metodologia utilizada para a obtenção dos dados necessários na
argumentação desse trabalho. Em seguida, propomos um entendimento da participação dos
usuários no ambiente considerando as duas abordagens teórico-conceituais eleitas nessa
pesquisa para a compreensão do fenômeno – de um lado a performance social, de outro as
condições materiais. Tal entendimento, como defendemos aqui, pode ser percebido pelo modo
como os usuários se apropriam dos recursos existentes para a interação, e no modo pelo qual,
interpretam as ações dos outros na ambiência das páginas do aplicativo aqui escolhido, o
Instagram.
Tendo como pressuposto o fato das páginas exercerem papel fundamental nas
interações, a pesquisa partiu do princípio de que as mesmas só fazem sentido de serem criadas
se delas forem extraídas trocas de conteúdo simbólico. Por meio dessas trocas, então, seria
possível perceber como o referido aplicativo estaria se apresentando como uma ferramenta para
a criação de cenários de interação, que seriam as páginas dos usuários.
Dessa forma, empreendemos uma pesquisa que requereu a opinião dos usuários sobre
seus usos no aplicativo – através de um questionário – e analisamos de que maneira são
transcorridas as interações nas postagens realizadas no Instagram – através de uma observação
não-participante das páginas de usuários situados na faixa etária de 18 a 29 anos.
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3.1. Sobre o Instagram: considerações gerais

Nascido sob a prática da comunicação através de tecnologias móveis, o aplicativo
Instagram oferece a função de compartilhar fotografias e de pequenos vídeos 92. Foi criado em
91F

outubro de 2010 pela dupla de desenvolvedores Kevin Systrom e Mark Krieger, e
posteriormente adquirido pela empresa Facebook. Lançado inicialmente apenas para
dispositivos com o iOS, da Apple, o serviço ganhou uma versão para smartphones com o
sistema Android em abril de 2012; tamanha era a demanda pelo aplicativo nesse sistema que,
apenas no primeiro dia de venda na Google Play 93, foi registrado cerca de 1 milhão de
92F

downloads 94.
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Conforme a descrição do site oficial, na sua página inicial, o Instagram é “uma maneira
rápida, atraente e divertida de compartilhar sua vida com amigos e familiares” (ver Figura 14).
Figura 14 – Página inicial do Instagram disponível para os navegadores.

Fonte: <www.instagram.com>.

92

Embora seja uma prática que vem crescendo, não será considerado nesse trabalho o compartilhamento dos
vídeos. Isto porque, como é possível observar, toda a argumentação teórica está posicionada na imagem estática
(a fotografia), e de que maneira percebemos alteração em seus usos sociais nas tecnologias móveis de produção
e compartilhamento de imagens.
93
Loja oficial de aplicativos para o sistema operacional Android.
94
Fonte: <http://mashable.com/2012/04/04/instagram-for-android-1m-downloads/>. Acesso em janeiro de 2015.
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De acordo com um levantamento feito em abril de 2014 pela Hitwise, ferramenta de
inteligência em marketing digital da Serasa Experian 95, o Instagram é a rede social voltada para
94F

o compartilhamento de imagens com o maior tempo de uso no Brasil, sendo a sexta colocada
geral no comparativo com as outras redes sociais e fóruns 96. A mesma pesquisa demonstrou
95F

que a faixa etária predominante daqueles que acessam redes sociais e fóruns é de 25 a 34 anos,
com 27,61% do volume total de acesso, seguido daqueles entre 18 e 24 anos, com o percentual
de 23,71%.
Com o app, como se costuma também chamar os aplicativos 97, é possível capturar ou
96F

carregar fotografias e vídeos a partir da biblioteca do seu dispositivo móvel com a finalidade
de postar para a rede social que o usuário vai criando e cultivando. Após a escolha das imagens
ou vídeos, podemos aplicar filtros ou realizar ajustes de edição para depois publicá-los no perfil.
São vinte filtros capazes de emular efeitos diversos já existentes na fotografia, oriundos tanto
de filmes fotográficos quanto de processamentos obtidos no processo de revelação. Uma
amostra deles pode ser vista na Figura 15:
Figura 15 – Amostra de filtros do Instagram, possíveis de serem aplicados nas imagens.

Fonte:
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Instagram_collage_with_15_different_filters.jpg>
.
95

Empresa de consultoria voltada para soluções em crédito, marketing e certificação digital a empresas de todos
os portes e setores.
96
Disponível em: http://www.proxxima.com.br/home/social/2014/05/22/Pesquisa-Facebook-e-rede-social-maisacessada-pelos-brasileiros-em-abril.html. Acesso em janeiro de 2015.
97
Abreviação do inglês para aplication software.
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Como pode ser visto na Figura 15, os filtros remetem a alguns efeitos estéticos na
fotografia, e estes advêm de proposições estéticas de momentos históricos distintos. Embora o
usuário desconheça as referências aos processos fotográficos nos quais remetem esses filtros,
os mesmos podem ser também um recurso na sua apresentação através do aplicativo.
Discutiremos sobre essas questões, de maneira aprofundada, nos tópicos seguintes.
Ao acessar o aplicativo, o usuário encontrará uma barra com ícones na parte inferior da
tela. Cada ícone corresponde a uma funcionalidade existente na versão 6.3.0 do Instagram98
97F

(ver Tabela 3).
Tabela 3 – Ícones e uma descrição das suas funcionalidades do Instagram, no acesso cotidiano do usuário ao
aplicativo.
Ícones e funcionalidades do Instagram
Ícone
Home

Função
O primeiro ícone é representado por uma casa, a página inicial do aplicativo. O
conteúdo apresentado é composto pelas fotos postadas por pessoas que o usuário
segue – ou seja, que ele decide acompanhar –, organizadas cronologicamente em
uma estrutura denominada timeline.

Explorar

Representado pela rosa dos ventos, procura mostrar uma série de postagens
consideradas populares dispostas de forma mais ou menos aleatória. A ideia aqui é
apresentar imagens de acordo com um índice de popularidade calculado por
algoritmos do sistema, considerando a data da postagem e o número de comentários
e “curtidas”; a aleatoriedade é calculada com vistas às fotos populares de usuários
com amigos em comum preferencialmente aparecerem como as primeiras
sugestões. Até 2013 a sessão era denominada “Populares”. Há também um campo
para procurar buscar usuários e hashtags, refinando assim a pesquisa.

Câmera

É a principal função do aplicativo, e por isso aparece sempre destacado em azul se
comparada às demais. Ao clicar sobre esse ícone, o usuário é direcionado à câmera
do aparelho. Pode-se também escolher uma foto ou vídeo que já se encontra na
memória do aparelho e editá-lo. Quando se acessa a câmera por meio do aplicativo,
a tela pré-configura o corte quadrado da fotografia. O usuário pode tanto fotografar
quanto filmar, além de escolher a exibição de grades para orientar o enquadramento
na captura.

Balão de diálogo

Representado por um balão de diálogo análogo ao utilizado nas histórias em
quadrinhos, porém com um coração dentro, representa as interações ocorridas na
rede social do indivíduo. Essa sessão é dividida em duas partes. Em “Seguindo”, é
possível ver as imagens “curtidas” e comentadas pelas pessoas seguidas em
postagens de outros usuários. Em “Novidades”, o usuário vê todas as curtidas,
comentários e novos seguidores em suas postagens. Em adição, a ferramenta
sempre notifica o usuário das novidades desde o seu último acesso Após a compra
do aplicativo pelo Facebook, toda vez que um amigo da rede social acessa o
Instagram pela primeira vez, o usuário também recebe uma notificação.

Perfil

Representado por uma página de jornal, corresponde ao perfil do usuário. Nessa
ferramenta, ele pode conferir o número de imagens postadas, de seguidores e de
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Trata-se da atualização de 1 de dezembro de 2014, disponível para iOS, Android e Windows Phone, que foi a
considerada em nossa pesquisa de campo.
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seguidos. Pode-se também alterar a foto de perfil, o nome e a frase de descrição
pessoal. Há a opção de apresentar as imagens como pequenos ícones (“grade”) ou
como uma lista. Para os usuários que utilizam a opção de geo-localização, há um
mapa com as localidades de todas as suas publicações. Em “Fotos com você” são
exibidas as fotografias em que o usuário foi marcado pelos seus contatos. Essa
opção só é feita por quem faz a postagem da fotografia; ou seja, caso o usuário queira
ser marcado em determinada fotografia de outra pessoa, ele deve pedir para esta.

Fonte: Descrição nossa.

Após uma atualização efetuada em março de 2014, o serviço disponibilizou 10 novas
ferramentas para tratamento das imagens (ver Figura 16), criando uma seção específica
denominada de “Ajustes”. Temos os seguintes ajustes: (1) o “ângulo” da fotografia, para alinhála 99; (2) o “Brilho”, para clarear ou escurecer os meios-tons da fotografia; (3) o “Contraste”,
98F

que permite ampliar a latência entre áreas claras e escuras da imagem; (4) o recurso
“Aquecimento”, permitindo a mudança da temperatura da cor das imagens, ajustando para tons
mais quentes ou para uma coloração mais “fria”; (5) a “Saturação”, em que o usuário consegue
deixar a imagem com cores mais saturadas, aumentando ao máximo a informação de cor ou ao
mínimo, até deixando a fotografia em escala de cinza; (6) a ferramenta “Destaques”, a qual
possibilita o ajuste da luz especificamente nas áreas mais claras da fotografia, aumentando ou
diminuindo a exposição; (7) a opção “Sombras”, com um efeito semelhante ao anterior, porém
especificamente nas áreas mais escuras da fotografia; (8) a função “Vinheta”, capaz de criar
áreas de sombra nos quatro cantos da imagem, sendo um efeito comum na fotografia para
direcionar a atenção ao centro da imagem; (9) a “Nitidez”, em que é possível também deixar a
fotografia mais nítida; e, por fim, temos a (10) “Tilt shift”, que permite ajustar a intensidade de
cada desfoque aplicado – nesse caso, o usuário pode escolher entre as opções “Radial’ ou
“Linear” e, assim, definir qual estilo deseja aplicar em suas fotos.
Outra ferramenta para manipulação refere-se ao efeito “Lux”, situado no canto do
superior no painel de gestão da imagem, com o propósito de fazer alterações nas áreas com
mais e menos luzes da imagem no sentido de aumentar o contraste mas sem deixar a imagem
“estourada” 100. Nesse mesmo painel de gestão, é possível escolher também uma moldura e
9F

também diminuir a nitidez em algumas áreas da fotografia, mantendo o foco exatamente onde
o usuário preferir. Quando a imagem estiver com o filtro e os efeitos supracitados escolhidos
pelo usuário, basta clicar em “Avançar” para publicá-la.

99

A função de ajuste de ângulos permite girar as fotos em até 30º para esquerda e para a direita, além da rotação
tradicional de 90º já existente. Deste modo, é possível ajustar uma fotografia de modo a torná-la horizontal ou
vertical, a depender do interesse do usuário.
100
Expressão comum dada às fotografias que tiveram uma exposição inadequada à luz – provavelmente em
decorrência do fato de muita luz ter entrado no sensor da câmera e a fotografia ter ficado superexposta.
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Figura 16 – Amostra dos ajustes possíveis na postagem de fotografias do Instagram.

Fonte: <http://www.visprodutora.com.br/site/wp-content/uploads/2014/06/Instagram-6.0.jpg>.

As formas de interlocução dentro do ambiente interacional do aplicativo são (1) as
visualizações, permitindo indicar as pessoas que aparecem na fotografia postada; (2) as
“curtidas”, uma forma de demonstrar apreço pela postagem; (3) os comentários, que
acompanham a própria legenda da fotografia em uma sequência cronológica; (4) as marcações
das pessoas na fotografia; (5) a inserção de hashtags que permitem a localização
georreferenciada no menu “Explorar”, capaz ainda de reunir todas as imagens com a mesma
temática definida na hashtag; e (6) as mensagens diretas com fotografias, que permite ao
usuário se comunicar diretamente com um contato, ou com um grupo, através de fotografias e
vídeos; para executar essa ação, deve-se clicar no box localizado no canto superior direito da
interface do aplicativo e selecionar a fotografia desejada (ou o vídeo) que aparecerá uma nova
seção, denominada “Direct”, na qual é possível escolher até 15 contatos para enviar o arquivo.
Para além das possibilidades oferecidas pelo aplicativo acima mencionadas, o app é
integrado com outras redes sociais digitais, auxiliando o usuário caso esteja interessado em
compartilhar suas produções no Twitter, no Flickr, no Tumblr, no Foursquare e no Facebook,
dentre outros. A vantagem de criar essa integração a partir da conta do Instagram para outros
serviços promotores de redes sociais é pelo fato de não ser necessário encerrar o aplicativo para
fazer o upload das suas imagens nessas outras redes, cada uma em separado; isto porque o
Instagram facilita o serviço apresentando uma tela indicando para quais redes a foto deve ser
também compartilhada simultaneamente (ver Figura 17).
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Figura 17 – Última página antes do upload da imagem no Instagram, onde indica na parte
inferior em que outros serviços a mesma também será compartilhada simultaneamente.

Fonte: <http://imgs.abduzeedo.com/files/paul0v2/instagram-ui/instagram-20.jpg>.

Com relação à aquisição do aplicativo, é possível baixá-lo gratuitamente nos
dispositivos que possuam os sistemas operacionais Android, iOS ou Windows Phone – cobrindo
assim a maioria dos indivíduos com smartphone na atualidade. Segundo dados do próprio
Instagram, disponibilizados em seu blog 101, o aplicativo possui atualmente 200 milhões de
10F

usuários ativos no mundo todo, e 60 milhões de fotos são postadas diariamente.
É possível também o acesso na versão Web, embora com algumas restrições, como não
realizar postagens de fotografias e vídeos; ao acessar através de algum navegador da internet,
só é permitido visualizar os conteúdos audiovisuais e os perfis dos usuários, “curtir”, comentar
e explorar as imagens fazendo buscas por usuários ou temas como a partir das hashtags. Embora
não seja possível a postagem de conteúdos, o usuário consegue editar seu perfil, alterar a senha
ou criar “badges” para divulgar sua página em outras redes sociais da internet. Outra forma
também de fazer o uso pelo computador é baixando plug-ins não oficiais do aplicativo nos
navegadores da internet 102.
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Disponível em <http://blog.instagram.com/>. Acesso em janeiro de 2015.
Dentre estes, destacamos o Instagram for Chrome, no qual permite visualizar as fotos sem sair da página,
através de um botão no canto superior do navegador Google Chrome que fica disponível. Um dos seus

102
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Apesar da maior parte das funções do Instagram ser feita pelos usuários através dos
smartphones, a versão web é uma das mais acessadas no Brasil – conforme os dados acima
apresentados da pesquisa da Hitwise 103. A popularidade obtida em todas as versões do
102F

aplicativo se ampliou principalmente após a inclusão de celebridades da mídia, novamente
trazendo a sensação de proximidade semelhante ocorrida no Twitter de que o usuário, ao seguir
um perfil de uma celebridade que desejar, conseguiria acompanhá-la “de perto”, vendo um
outro lado não apresentado pelos meios de comunicação tradicionais, de uma maneira geral.
Após fazer o download e instalar o Instagram, o primeiro passo para utilizá-lo é criar
uma conta no aplicativo. Para isso, é necessário clicar sobre o botão “inscrever-se”, localizado
na parte inferior da interface. Em seguida, o indivíduo insere os dados pessoais, como nome, email e senha. Feito isso, será necessário clicar em “concluído” para então começar a interação
com os seguidores.
Outra funcionalidade adicionada em 2013 foi a visualização de imagens com marcações
georreferenciadas. Assim, todas as fotos com esse tipo de marcação podem ser visualizadas em
um mapa. Antes de postar, porém, a rede social questiona se o usuário deseja que esse recurso
seja ativado, pois a localização nas fotografias pode ser visualizada por qualquer um que por
ventura venha a acessar o perfil daquele que permitiu a ativação – tornando mais fácil a
percepção dos locais onde o usuário mais frequentaria. Obviamente, temos aqui mais uma
forma de exercer a performance social, como falaremos mais adiante; pois a própria escolha
pela marcação pode ter algum impacto na percepção do outro sobre os lugares possivelmente
“mais frequentados” pelo usuário.
Considerando as suas características e o seu perfil de uso supracitados, a escolha do
Instagram se deve por acreditarmos se tratar de um caso peculiar para o entendimento da
fotografia enquanto promotora de práticas sociais, particularmente na relação entre os atos de
compartilhar e de fotografar. Isto porque para o efetivo uso do aplicativo é necessário estar
conectado a alguma rede. Note-se que o ato de “estar conectado” envolve uma particularidade
inerente ao ambiente: enquanto o usuário não estiver acessando o aplicativo por intermédio de
um dispositivo móvel com o acesso a alguma rede, o mesmo não funcionará amplamente; não
será possível, dessa maneira, fotografar nem conferir as imagens compartilhadas.

diferenciais em relação à versão online e do próprio aplicativo está na possibilidade de fazer uma aproximação
nas imagens.
103
Disponível em: <http://noticias.serasaexperian.com.br/facebook-e-lider-ha-dois-anos-entre-redes-sociais-nobrasil-de-acordo-com-hitwise/>. Acesso em: janeiro de 2015.
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Outro ponto importante para nossa escolha por este aplicativo remete à dimensão
temporal do seu uso, que se aproxima com a discussão que fazemos no primeiro capítulo sobre
a memória na fotografia. Isto porque, como o aplicativo obteve grande aceitação dos indivíduos
com dispositivos móveis capazes de produzir fotografias em sua rotina diária, poderíamos
observar a proeminência de novos lugares e novas situações representados pelas imagens se
compararmos a momentos anteriores na produção fotográfica, já apresentados no capítulo 1,
nos quais possuíam limitações técnicas como o tamanho do aparato necessário para a produção
de imagens.
Acrescentamos a essa produção voltada ao Instagram por meio dos dispositivos móveis
a importância de outras redes sociais, como o Facebook¸ que estão interligadas e com isto
ampliam o alcance das imagens postadas. Porém, no objeto eleito para nossa análise, algumas
funções existentes em outros SRS inexistem, como a metáfora do álbum. A apropriação no
ambiente interacional do Instagram ocorreria por meio da visualização de uma timeline, que
enquadra a visão no momento em que as pessoas só interagem com as últimas imagens postadas.
As anteriores ficariam “apenas acessíveis”.
Ainda, é importante frisar que o Instagram direciona o uso para aqueles detentores de
smartphones ou tablets, para uma prática daqueles predominantemente vivenciando as suas
rotinas diárias; o que pode reforçar a questão da ubiquidade das câmeras – pois estar com um
aparelho móvel significa virtualmente poder acessá-lo a qualquer momento para criar imagens
que por ventura o indivíduo escolha.
Em nosso ponto de vista, o Instagram se apresenta como um importante exemplo para
a compreensão do lugar em que a fotografia vernacular tem encontrado espaço, principalmente
pelo público jovem, selecionado para a pesquisa. De acordo com o que já foi levantado no
trabalho de Chalfen (1987), trata-se do período de vida das pessoas cuja maioria das imagens
são produzidas – aproximadamente dois terços do total. Não por acaso, trata-se da fase da vida
em que as pessoas mais compartilham através das imagens o que é compreendido como
ordinário, ao contrário de uma prática voltada para grandes solenidades, grandes narrativas na
vida das pessoas (SONTAG, 2004).
Parte da explicação deve-se a um interesse recorrente na fotografia, mesmo anterior à
fase digital, das imagens que buscam sugerir relacionamentos entre pessoas, quer sejam fotos
de amigos ou de parceiros (SILVA, 2008). Sendo a juventude o momento da vida em que
justamente o indivíduo possui uma maior amplitude da sua rede de relacionamentos, não por
acaso interessaria a essa parcela da população as demonstrações de amizade possíveis de serem
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percebidas através das fotos no Instagram. Além da obtenção de certo nível de prestígio, como
veremos, possibilita também a manutenção de laços com uma rede social que estabelece
interações tendo como ponto de partida – e enquadramento primário – as imagens
compartilhadas e os demais recursos utilizados: legendas, marcações, comentários e
informações georreferenciadas, apresentados nesse tópico.
Uma das formas de se refletir sobre o lugar da fotografia na contemporaneidade parecenos passar pela discussão dos aplicativos de compartilhamento no formato e nas
funcionalidades semelhantes ao Instagram e toda a discussão que podemos extrair do mesmo
sobre a mobilidade, sobre o compartilhamento cada vez mais próximo do ato de fotografar,
assim como a reflexão sobre o “tempo de vida” de uma fotografia. O curto tempo em que as
pessoas estabelecem interações com as postagens de fotografias pode nos trazer indícios para
pensarmos as particularidades de um sistema de compartilhamento pelas redes digitais, no qual
os usuários estariam cada vez mais ligados aos “instantes” vivenciados por aqueles que ele
segue, considerando dois motivos: (1) o fato das publicações terem sido feitas minutos atrás da
própria produção das imagens e (2) o fato de grande parte das interações ocorrerem justamente
nas últimas postagens realizadas, e não aquelas dos dias anteriores ou de muitas horas atrás.

3.2. Aspectos metodológicos

No intuito de responder aos questionamentos levantados nessa tese, empreendemos uma
pesquisa em redes sociais móveis que possibilitam trocas sociais no compartilhamento de
imagens, mais especificamente no Instagram. De modo complementar, também utilizamos
informações oriundas de referências bibliográficas sobre a fotografia vernacular e sobre as redes
sociais na internet, oferecendo um panorama da pesquisa corrente acerca das discussões da
nossa tese.
Participaram da pesquisa 657 jovens, situados na faixa etária de 18 a 29 anos. A escolha
por essa faixa etária se baseou em três pilares: (1) frequência de uso dos dispositivos móveis,
(2) faixa etária que compreende o período da juventude e (3) tipo de uso do aplicativo. O
primeiro pilar se baseia em dados secundários extraídos do levantamento feito pela Millennial
Survey 104, ao detectar que 78% dos jovens entrevistados do Brasil disseram possuir e utilizar
103F
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Disponível em: < http://www.teletime.com.br/13/10/2014/pesquisa-millennials-survey-da-telefonica-indicaque-que-78-dos-millennials-usam-smartphone/tt/394426/news.aspx>. Acesso em: janeiro de 2015.
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smartphones – algo que demonstra uma ampla aceitação por esses dispositivos, capazes de
produzir imagens e instalar aplicativos de compartilhamento. Já o segundo pilar advém de dados
secundários frutos da pesquisa realizada pela consultoria em audiência na internet Global Web
Index, ao apontar o Instagram como o aplicativo que tem proporcionalmente o maior número
de usuários nessa faixa etária, representando 38% do total 105; algo que pode nos fornecer
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subsídios para se pensar numa parcela da população que aderiu preferencialmente ao aplicativo
aqui analisado. Ainda, 18 a 29 anos trata-se da faixa etária que compreende o período da
juventude, conforme a classificação por fases da vida utilizada nas pesquisas promovidas pelo
Instituto Brasileiro de Geografias e Estatística (IBGE). O terceiro e último pilar diz respeito a
uma percepção nossa das práticas comuns dos usuários dessa faixa etária no ambiente; tal
percepção é decorrente da observação empírica do fenômeno e de algumas informações
colhidas no estudo piloto e em conversas informais com esses jovens 106.
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Para a efetivação da análise, adotamos uma perspectiva metodológica denominada
triangulação. De acordo com Günther (2006), a triangulação trata-se da utilização de diferentes
abordagens metodológicas do objeto empírico para prevenir possíveis distorções relativas tanto
à aplicação de um único método quanto a uma única teoria proposta. O principal vínculo entre
triangulação e qualidade da pesquisa é que a primeira significa ampliar as atividades do
pesquisador no processo para além do que se costuma fazer – como fazer uso de mais de um
método.
A proposta é oriunda do trabalho de Denzin (1989), quando traz um conceito no qual
pudesse ser aplicado na pesquisa qualitativa com o intuito de ampliar as formas de observação
do fenômeno através da utilização de mais de um método. Para ele, a triangulação seria a
combinação de metodologias no estudo dos mesmos fenômenos. Nessa perspectiva, tratar dados
qualitativa e quantitativamente poderia ser uma alternativa para atingir os resultados.
Nesse caminho para a conceituação, Morse (1991) faz um apanhado de trabalhos
considerados promissores para o que Denzin (1989) posteriormente chamará de triangulação,
embora estes não tenham à época da sua publicação sido entendidos dessa maneira. Dentre os
mencionados, destacamos os trabalhos de Goffman e Strauss, referências utilizadas nessa tese.
Conforme Morse (1991), o legado de Strauss para a triangulação deve-se ao entendimento da
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Disponível em: <https://www.globalwebindex.net/products/data_pack/active-usage-social-platforms>. Acesso
em: janeiro de 2015.
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Embora reconheçamos a dificuldade na classificação por faixas etárias, partimos de alguns critérios objetivos
e subjetivos em nossa pesquisa para lidar com uma parcela de usuários na qual acreditávamos ser importante
para o desenvolvimento dos argumentos dessa tese.
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utilização de diferentes mecanismos de coleta e análise nas ciências sociais; a amostragem
teórica para saturação de uma categoria possibilitaria uma investigação multifacetada, na qual
não haveria limites às técnicas de coleta.
Para a definição da nossa metodologia, partimos para uma triangulação entre métodos.
Trata-se, segundo Denzin (1989), de uma forma de maximizar o valor teórico dos estudos ao
escolher os métodos mais fortes. Para a efetivação dessa metodologia, a investigação não pode
ser considerada estática; cada ação em campo oferece novas definições, estratégias e leva a
modificação contínua de planejamentos de pesquisas iniciais.
Na triangulação adotada, utilizamos diferentes métodos de investigação para a coleta de
dados e a análise do objeto em estudo (FÍGARO, 2014). Temos como pressuposto que os
métodos qualitativos e quantitativos devem ser considerados como campos complementares
pois os dados coletados em nossa pesquisa no Instagram oferecem subsídios para análise tanto
quantitativas – como na análise do número de “curtidas” –, quanto qualitativas – como nas
trocas sociais efetivadas através dos diversos comentários.
A pesquisa consistiu em duas etapas. Na primeira, disponibilizamos na internet um
questionário para todos os participantes. Na segunda etapa, obtivemos uma amostra das páginas
oriundas de uma seleção do total de participantes, no que tange às interações efetivadas e às
condições materiais proporcionadas pela plataforma e pelos dispositivos móveis de
comunicação.
O questionário foi aqui proposto no sentido de obtermos um posicionamento do ponto
de vista dos atores envolvidos no processo de compartilhamento em aplicativos nos dispositivos
móveis de comunicação. Buscamos entender a percepção deles sobre esse processo ao
propormos questões abertas e fechadas, com o intuito de compreendermos o modo como os
usuários refletem sobre o seu ato de compartilhar imagens fotográficas para a sua rede,
considerando a interveniência das particularidades técnicas do aplicativo e dos dispositivos
móveis e das audiências imaginadas na sua performance social.
Com relação à observação das páginas selecionadas, temos como aportes metodológicos
a análise das interações e o estudo dos meios. O primeiro método teve como procedimento de
análise empírica dos fenômenos a adoção, de nossa parte, de uma postura de observar e
considerar as relações formadas entre aqueles participantes dos processos sociais desse corpus,
para compreender relações das pessoas com o contexto. Já o segundo trata-se de uma
proposição nossa a partir do que se preceitua como uma análise das condições materiais de
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produção e distribuição de sentido (GUMBRECHT, 2010), proposta na corrente de pesquisa
das materialidades.
Tendo em vista as possibilidades exploratórias das interações nos sites, consideramos
análise das interações como uma metodologia relevante para a compreensão do fenômeno em
questão. Isto porque pode ser capaz de se realizar uma análise no corpus empírico, no lugar
onde ocorrem as interações entre os usuários na comunicação mediada pelos dispositivos
móveis, de modo a coletar as informações necessárias às argumentações aqui propostas.
Por meio da observação não-participante, analisamos o material empírico e discutimos
o modo como os usuários estariam a compartilhar os conteúdos fotográficos nos ambientes que
têm a fotografia como promotora de práticas sociais. Seguindo esse método de coleta de dados
junto com o estudo dos meios, realizamos a pesquisa com as páginas dos usuários, adotando
como pressupostos a investigação das interações e como os recursos existentes nos sites
possibilitam aos usuários o estabelecimento dessas interações. Pelos critérios para a escolha do
corpus, entendemos que esses usuários estariam familiarizados com as situações do aplicativo,
interagindo de forma não-anônima a partir de linguagens e símbolos específicos, de modo a
manter a sociabilidade, como na compreensão do ato de “curtir” uma fotografia ou da utilização
de emoticons.
Utilizamos, na análise dos resultados, uma triangulação sistemática de perspectivas. Isto
porque lidamos com os dados visando: (1) o entendimento das formas de construção de sentido;
e (2) a descrição da ação social e dos meios sociais. Na primeira forma, o enfoque no ponto de
vista e nas experiências do respondente foram os caminhos a seguir na elaboração do nosso
questionário. Na segunda, os princípios dos métodos de documentar e descrever diferentes
perspectivas de compreensão dos indivíduos, bem como descobrir suas regras e símbolos
distintos, foram os caminhos para a análise das postagens dos usuários no aplicativo escolhido.
De acordo com Flick (2009), enquanto a primeira forma de lidar com os dados é
empregada para gerar informações por meio das questões visando reconstruir eventos e pontos
de vista dos participantes a propósito da pesquisa, na segunda as atividades de pesquisa estão
voltadas a registrar e analisar as atividades sociais em sua expressão mais “natural”. Sendo
assim, acreditamos ter uma complementaridade entre essas duas formas: de um lado,
investigamos a forma como os usuários entendem e discorrem sobre as suas práticas no
Instagram e suas produções nos dispositivos móveis de comunicação; de outro lado, pudemos
perceber (ou não) a manifestação dessas práticas em suas postagens, mediante a apropriação
dos recursos existentes no aplicativo.
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Apresentamos detalhadamente, nos tópicos seguintes, os procedimentos metodológicos
adotados por nós no intuito de respondermos aos argumentos propostos na tese. De início,
abordaremos as diretrizes pretendidas no questionário, cuja sua aplicação procurou dar conta
tanto do entendimento das estratégias para a adoção de performances sociais e dos meios para
as efetivações dessas performances – como os aparelhos e as apropriações feitas no ambiente e
nas fotografias compartilhadas.

3.2.1. Questionário e os eixos discursivos

Para a elaboração do questionário online, formulamos alguns pontos nos quais
consideramos relevantes para a argumentação da tese. Sendo assim, partimos desses pontos
para chegarmos a questões, que pudessem ser elucidativas na análise do fenômeno. Dessa
maneira, cada questão deveria dar conta de responder a alguns pontos de análise, como
apresentamos a seguir nesse tópico.
Porém, o questionário foi antecedido de um estudo piloto, formatado com um grupo
focal. Este foi feito com sete jovens da faixa etária da pesquisa com uma primeira versão do
questionário. No dia sete de novembro de 2014, nas dependências da Universidade Federal de
Sergipe (UFS), alunos do curso de comunicação social foram escolhidos para responder ao
questionário e depois realizamos um grupo focal para obtermos algumas opiniões tanto acerca
do questionário quanto sobre as práticas de uso mais comum deles e dos seus amigos.
Os alunos participaram de uma entrevista composta por perguntas que serviram de base
para o tema a ser investigado. Os questionamentos trouxeram elementos para refletirmos sobre
novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes. Essa etapa que antecedeu a
pesquisa empírica aqui apresentada nos ajudou bastante para testar o questionário como um
todo, observando quais questões não estavam claras e quais itens propostos naquele momento
poderiam ser acrescentados ou excluídos 107.
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Após o estudo piloto, partimos para a coleta de dados, na qual obtivemos um
aprofundamento dessas relações com o ambiente, com a fotografia e com os dispositivos
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Um resumo das discussões feitas por ocasião do estudo piloto e demais informações sobre o questionário
constam no apêndice dessa tese.
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móveis. Com isto, pudemos perceber as articulações sociais envolvidas nesses cenários de
interações que teriam a fotografia como uma importante promotora de práticas sociais.
O desafio metodológico aqui foi de elaborar um questionário o qual estivesse de acordo
com os referenciais teóricos para a nossa análise, como já discutido no segundo capítulo da
tese. Nesse sentido, fizemos uma divisão das questões baseadas em dois eixos discursivos: (1)
Performances sociais e (2) Condições materiais. Cada ponto de análise então deveria se encaixar
em um dos eixos, para em seguida formularmos a questão que respondesse a esse ponto e, por
conseguinte, ao próprio argumento do seu eixo.
O primeiro eixo corresponde ao que preconiza a Teoria Dramatúrgica, na atitude
performática do indivíduo ao interagir com sua rede social. Alinhamos aqui nossa tese com o
conceito de Goffman de performance de modo a dar conta de um componente fundamental
inerente ao compartilhamento de imagens: as estratégias de gerenciamento da sua imagem para
as audiências cujos usuários se dirigem. Nesse sentido, a performance nos fornece subsídios
para se pensar na demanda social pela exposição de si e nas formas como os usuários se utilizam
da fotografia para corresponder a essa demanda.
Já o segundo eixo tem relação com a Teoria das Materialidades, no que Gumbrecht
entende como as condições matérias de produção e recepção dos conteúdos da comunicação.
Procuramos então obter a percepção dos usuários sobre as suas formas de apropriação do
ambiente e a como os dispositivos móveis de comunicação operam numa relação que eles terão
com as imagens compartilhadas e/ ou arquivadas em seus aparelhos.
Chegamos, portanto, à composição de uma matriz analítica composta pelos dois eixos
discursivos, alocando cada ponto de análise como subcategorias dos mesmos. No primeiro eixo
da matriz, temos a Tabela 4:
Tabela 4 – Matriz analítica adotada no questionário online, com
os pontos associados ao eixo das performances sociais.
Eixo 1: Performances Sociais
Ponto de
análise

Descrição

1.1

Hábito de fotografar

1.2

Seleção das cenas

1.3

Gerenciamento da audiência

1.4

Gerenciamento com outros aplicativos

1.5

Gerenciamento de impressão com imagens antigas

1.6

Estratégias de obtenção de reputação

1.7

Frequência no aplicativo
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1.8

Interesse no ambiente

1.9

Interveniência do horário

1.10

Tempo entre fotografar e compartilhar

1.11

Importância dos selfies

1.12

Uso das legendas

1.13

Tipos de fotos postadas

1.14

Preocupação com as fotos

1.15

Importância do Instagram

Fonte: Pesquisa de campo.

Considerando o eixo da performance social, apresentamos e discutimos cada um dos
pontos nas próximas páginas. No primeiro ponto, referente ao hábito de fotografar (ponto de
análise 1.1), procuramos saber – através de uma questão de múltipla escolha – qual a frequência
que os usuários fotografam, em termos quantitativos, e de que maneira parte dessa produção de
imagens estaria voltada para o compartilhamento no Instagram. Ou seja, procuramos alguma
correlação entre o hábito de fotografar com a própria frequência de uso do aplicativo.
No segundo, referente à seleção das cenas (ponto de análise 1.2), questionamos o que
era mais importante para ser exposto no Instagram. Através de uma questão no qual era possível
marcar mais de uma alternativa, demos opções de situações sociais que os usuários entendem
que seriam mais interessantes ou convenientes para se fotografar e, posteriormente,
compartilhar no Instagram – o que poderia nos trazer subsídios para entender o gerenciamento
de impressão ocorrido a partir da escolha das imagens do indivíduo e do seu grupo social a
serem postadas.
Já no terceiro ponto, sobre o gerenciamento da audiência (ponto de análise 1.3),
elaboramos uma questão de múltipla escolha com o intuito de sabermos para quem se destinam
as fotos postadas no Instagram pelo respondente. Buscamos, com esse questionamento, detectar
correlações entre a audiência imaginada e o tipo de imagem que será endereçado para a mesma.
Dessa forma, as imagens operariam numa definição da situação do usuário, pois este faria a
postagem das mesmas de uma maneira planejada, com o intuito de atingir essa rede social
controlada do aplicativo. Também oferecemos uma opção para o respondente citar outras
formas de uso, não oferecidas nas opções listadas no questionário.
Com relação ao gerenciamento entre outros aplicativos (ponto de análise 1.4), a proposta
foi questionar de que forma o usuário gerencia o Instagram com outras redes sociais na internet
as quais participa; nesse sentido, enxergamos ampliações ou alterações nas performances
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sociais quando o usuário integra sua conta do Instagram a várias outras, pois ele teria de lidar
com várias audiências.
No quinto ponto, sobre o gerenciamento de impressão com imagens antigas (ponto de
análise 1.5), o respondente poderia marcar mais de uma resposta para sabermos a frequência na
qual ele escolhe imagens antigas para postar no Instagram. Como o sistema permite o upload
de qualquer imagem guardada no rolo de câmera do dispositivo móvel, o usuário assim
escolheria estrategicamente fotografias de momentos passados 108 trazendo novos significados
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para as ocasiões sociais nas quais estariam sendo apresentadas.
No sexto (ponto de análise 1.6), referente às estratégias de obtenção de reputação,
procurou saber se o respondente utilizaria de alguma estratégia para aumentar o número de
“curtidas” ou de comentários das imagens postadas no Instagram, e por qual motivo ele faria
essa utilização. Procuramos assim perceber, em um primeiro momento, se de fato o número de
“curtidas” ou comentários se apresenta como um índice de alguém com alguma reputação no
ambiente, e, em um segundo momento, entendermos como algumas ações percebidas na
observação empírica do fenômeno – como a troca de “curtidas” ou a escolha por selfies –
repercutiria na percepção dos usuários sobre as formas de se engajarem no Instagram.
O sétimo ponto teve uma articulação com o tempo, porém questionava a frequência do
usuário no Instagram (ponto de análise 1.7). A partir de uma questão na qual solicitava marcar
algumas respostas, procuramos saber se o usuário seria mais ou menos “ativo” no acesso ao
aplicativo. Para tanto, elencamos algumas ações corriqueiras possíveis através do recurso –
comentar, postar, “curtir” e visualizar as imagens – com o objetivo de categorizar se os usuários
acessam durante vários momentos do dia ou não, e se teríamos alguma correlação com outras
atividades que o mesmo faz, como o fato de realizar postagens também com muita frequência.
O oitavo ponto foi obtido em respostas sobre as principais formas de engajamento no
ambiente. Ao sabermos sobre seu interesse no ambiente (ponto de análise 1.8), poderíamos criar
interpretações de como alguns recursos são utilizados em maior ou menor medida na
performance social dos usuários. Trata-se de uma questão que poderia também nos indicar
padrões de ação no alcance de determinadas finalidades pelos usuários.
No nono, relacionado à interveniência do horário (ponto de análise 1.9), deixamos uma
pergunta aberta buscando saber se o usuário possui alguma preferência por horário para fazer a
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A exemplo de datas comemorativas como o dia das crianças, nas quais costuma-se observar a prática de
postagens de imagens pessoais da infância ou da adolescência dos usuários.
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postagem no Instagram. Procuramos saber, dessa maneira, se por acaso há esse planejamento
de seleção de horários nos quais os usuários teriam algum motivo em especial para compartilhar
suas fotografias; como a possibilidade de conseguir um feedback quantitativamente maior –
mais “curtidas” e comentários – ou a possibilidade de se dirigir a laços sociais mais fortes de
sua rede social pelo horário de acesso da mesma.
O tempo entre os atos de fotografar e compartilhar (ponto de análise 1.10) foi obtido em
uma questão de múltipla, na qual solicitava ao respondente marcar em quanto tempo este
postaria as fotografias feitas através dos dispositivos móveis. Acreditamos numa relação direta
desse tempo com a argumentação que propomos sobre as imagens como formas de expressão
para se falar de um momento presente, e não mais como um mecanismo para se relembrar do
passado. Isto porque ao obtermos uma maioria que marcasse a alternativa “na mesma hora” –
ou seja, o usuário postaria as imagens que acabara de obter em seus dispositivos – teríamos
subsídios para a discussão sobre essa relação do tempo entre fotografar e compartilhar.
O décimo primeiro requeria a percepção dos respondentes sobre as selfies postadas
(ponto de análise 1.11). Tratou-se de uma questão aberta, em que procuramos saber se o
respondente postava selfies e qual seria o objetivo dessa ação; com isto, colocamos o papel das
selfies como muito importante nas relações travadas no ambiente, assim sendo um dos
principais mecanismos para o exercício da performance social. Tínhamos também o objetivo
de saber qual a importância e as críticas conferidas para as selfies por quem respondeu a esse
questionário.
Já no tocante ao uso das legendas (ponto de análise 1.12), formulamos uma questão que
requeria ao respondente marcar em quais situações faria uso da legenda, como um recurso
complementar do exercício da performance social em suas postagens. Através de uma questão
de múltipla escolha, procuramos saber quais recursos da conversação em rede ele faria uso, a
exemplo de hashtags e de citações de poemas ou de músicas. Assim como na questão 1.3,
também oferecemos uma opção para o respondente citar outra forma de uso não disponível
dentre as opções listadas no questionário.
A questão referente aos tipos de fotos postadas (ponto de análise 1.13) solicitou ao
respondente caracterizar quais os cenários e os contextos que as imagens são compartilhadas
no ambiente; procuramos saber aqui de que maneira ele se expressa através dessas imagens,
tendo assim uma percepção de sua atuação no aplicativo.
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Sobre a preocupação com as fotos (ponto de análise 1.14), o penúltimo ponto a ser
observação nesse eixo da matriz analítica, propomos uma questão com mais de uma alternativa
para escolha em que apresentamos alguns possíveis temores frutos da nossa observação
empírica sobre a relação com as imagens fotográficas nos dispositivos móveis e no aplicativo.
Cada uma caminhava por sentidos opostos – como “de perder todas as imagens”, “de alguém
fazer um uso indevido”, “do Instagram bloquear o meu acesso” e “de trocar de aparelho e não
recuperar as imagens salvas no aparelho antigo”. Com essas opções, poderíamos extrair
questões sobre se a perda das imagens do Instagram seria de fato relevante ou se o maior temor
seria com relação a uma exposição indesejada do indivíduo feita por terceiros.
Procuramos também obter a percepção do usuário com relação à importância do
Instagram para a vida dele (ponto de análise 1.15). Trata-se de uma questão aberta, na qual
tínhamos como objetivo extrair valores simbólicos que as pessoas conferem ao ambiente,
encerrando o eixo discursivo referente à performance social.
No segundo eixo discursivo, referente às condições materiais, apresentamos nas
próximas páginas cada um dos pontos de análise, discutindo na sequência. A tabela 5 apresenta
um resumo geral desses pontos:
Tabela 5 – Matriz analítica adotada no questionário online, com
os pontos associados ao eixo das condições materiais.
Eixo 2. Condições Materiais
Ponto de
análise

Descrição

2.1

Conhecimento dos dispositivos

2.2

Conhecimento da fotografia

2.3

Formas de produção

2.4

Tipo de acesso

2.5

Qualidade do acesso

2.6

Qualidade do dispositivo

2.7

Preocupação com a qualidade das imagens

2.8

Modos de armazenamento

2.9

Principais recursos interacionais

2.10

Operacionalização com outras ferramentas

2.11

Destino das fotos

2.12

Edição das imagens

2.13

Navegação por imagens antigas

Fonte: Pesquisa de campo.

Sendo assim, o primeiro ponto solicitava ao respondente marcar o conhecimento que o
mesmo tinha sobre os dispositivos produtores de imagens no qual faz uso (ponto de análise 2.1).
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Nesse sentido, partia da sua visão sobre o que seria de fato o domínio do dispositivo, e de que
maneira ele poderia fazer uso do mesmo para sua expressão no aplicativo.
Sobre o conhecimento da fotografia (ponto de análise 2.2), apresentamos algumas
opções para o respondente escolher de que maneira ele busca se especializar sobre a fotografia
através do conhecimento obtido em livros ou publicações da área. Era importante
compreendermos se existia alguma correlação entre a frequência do uso do Instagram com um
interesse direto pela fotografia. Sendo assim, poderíamos inferir algumas afirmações sobre o
perfil de um usuário mais ativo no ambiente e seu interesse direto por fotografia,
independentemente de ser ou não aquelas postadas e/ou vistas no aplicativo.
Nas formas de produção (ponto de análise 2.3), procuramos saber qual equipamento
fotográfico seria utilizado para a produção das imagens postadas no aplicativo através de uma
questão na qual o respondente poderia marcar mais de uma alternativa. Nesse ponto,
propusemos compreender de que maneira a operacionalização da câmera seria interveniente no
processo de apresentação das imagens no ambiente.
No ponto referente ao tipo de acesso (ponto de análise 2.4), questionamos qual a
conexão que o usuário dispõe – através de Wi-fi, 3G ou outras tecnologias de acesso à internet;
o objetivo do questionamento foi de aferir como o acesso constante, em vários horários do dia,
pode fortalecer essa relação mais imediata com o aplicativo, pelo fato do usuário estar sempre
acompanhando quase em “tempo real” – de forma análoga a uma interação síncrona – as
imagens postadas pela sua rede social.
Ao questionarmos sobre a qualidade do acesso (ponto de análise 2.5), procuramos saber
se ele teria à disposição tecnologias para conexão às redes, e qual a velocidade dessa mesma
conexão. Acreditamos que esse ponto tem um efeito direto na frequência de uso que o indivíduo
estabelece com os dispositivos móveis; com a conexão mais rápida e disponível a todo
momento, teríamos usuários mais ativos.
Já o ponto seguinte, referente à qualidade do dispositivo (ponto de análise 2.6), requeria
do entrevistado descrever qual o equipamento à sua disposição para a produção e para o
compartilhamento de imagens; adotamos a mesma perspectiva de compreensão de que o
equipamento à sua disposição pode ser um incentivo a mais na sua prática nos aplicativos
móveis. Tanto os pontos de análise 2.4 quanto 2.5 requeriam do entrevistado a sua percepção
sobre as tecnologias de comunicação à sua disposição, do ponto de vista do dispositivo técnico
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e da conexão. Nesse ponto, também oferecemos uma opção para o respondente citar outra forma
de uso não disponível dentre as opções listadas.
O sétimo ponto, referente à preocupação com a qualidade das imagens (ponto de análise
2.7), procuramos saber se os usuários demonstram algum cuidado com o destino das imagens
após o compartilhamento no aplicativo aqui analisado. Entendemos que o aplicativo promove
uma perda proposital no tamanho e na qualidade de resolução da imagem, em virtude da
compactação necessária para facilitar o acesso pela rede social 109. Nesse sentido, propomos
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uma questão aberta para saber se os usuários se preocupam com a qualidade das imagens, pois
isto interferia na própria ação posterior de arquivar as mesmas em outras mídias ou mesmo para
uma impressão em papel fotográfico.
No que se refere aos modos de armazenamento (ponto de análise 2.8), propomos uma
questão de múltipla escolha para saber como o usuário armazenaria as imagens postadas no
aplicativo. Dessa forma, queríamos saber se existe alguma preocupação com desdobramentos
posteriores que as fotografias poderiam ter, como o arquivamento em outras mídias, ou se o
usuário não demonstrava preocupação com as imagens postadas no Instagram – algo que
poderia nos dar indícios de uma relação menos atenciosa à fotografia enquanto objeto para a
produção de uma memória a longo prazo.
Sobre os principais recursos interacionais utilizados (ponto de análise 2.9),
apresentamos uma questão na qual o respondente poderia marcar mais de uma alternativa
selecionando os dois recursos interacionais mais importantes na opinião deles. Entendemos essa
questão como importante para o argumento das formas de uso e apreciação das imagens a partir
das condições materiais à disposição da rede social no ambiente aqui estudado.
Sobre a operacionalização com outras ferramentas (ponto de análise 2.10),
disponibilizamos alguns outros serviços promotores de redes sociais em ambiências digitais
com o intuito de saber se em algum destes o respondente também compartilhava a imagem
postada no Instagram. Acreditamos que esse ponto possa nos fornecer indícios para refletir
sobre as formas de visibilidade que os usuários conseguem operar na apropriação das mais
diversas plataformas de exposição de si. Esse ponto reflete também uma forma de
gerenciamento da audiência, considerando as várias redes sociais e suas particularidades que
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Ora, se as imagens fossem no seu tamanho original, o tempo para carregar uma página no aplicativo seria longo,
impedindo dessa maneira um rápido acesso, como se percebe na prática dos usuários.
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cada uma dessa ambiência possui, e de que maneira o usuário escolhe cada uma para trabalhar
de maneira consecutiva com o aplicativo aqui analisado.
No tocante ao destino das fotos (ponto de análise 2.11), apresentamos uma questão
aberta procurando saber o que os usuários imaginam fazer com as imagens postadas no
Instagram no futuro. Propusemos aqui um tempo de dez anos, no qual provavelmente a própria
existência do Instagram esteja em dúvida para eles ou mesmo se apresente de uma maneira
totalmente diferente do que seria atualmente na visão deles; em adição a isto, deixamos em
aberto com o intuito também de ver se eles já haviam de fato pensado no destino futuro das
suas imagens postadas no aplicativo, e se por acaso passaria na mente deles se preocupar
atualmente com essas imagens. A questão buscaria entender se haveria de fato uma preocupação
com o futuro dessas imagens, o que poderia reforçar o nosso argumento de uma relação muito
menos temporal com a fotografia – ou seja, uma relação muito menos ligada a uma memória
que deveria ser bem arquivada para recuperações futuras, em outras situações sociais diferentes
à ambiência do Instagram.
Com relação à edição das imagens (ponto de análise 2.12), no penúltimo ponto da
aplicação do questionário, procuramos saber como os usuários tendiam a utilizar recursos de
edição do Instagram em suas postagens de fotografias. A partir de algumas possibilidades
existentes, o respondente poderia marcar mais de uma opção correspondente ao tipo de edição
realizada no aplicativo, ou mesmo se faria uso de outros aplicativos de maneira complementar
para a postagem das fotografias no Instagram. Essa questão pareceu ser importante para
conferirmos se o usuário tende a criar representações e manipulações das suas imagens para a
sua rede social.
Por fim, sobre a navegação por imagens antigas (ponto de análise 2.13), elaboramos
uma escala do tipo likert 110 com o intuito de saber de que maneira os usuários comumente
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acessam o Instagram. Através dessa proposição buscamos refletir sobre como a visualização
pelas imagens mais recentes ou mais antigas podem dar indícios de um tipo de acesso que
estaria (ou não) centrado apenas nas últimas postagens da sua rede social. Dessa forma,
poderíamos extrair dessa questão argumentos úteis para averiguar a sub-hipótese 3 dessa tese.
Com esses tópicos analíticos – preparados ora por questões abertas, ora por questões
fechadas de múltipla escolha –, obtivemos diversos dados qualitativos e quantitativos.
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Tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários, sendo uma das mais usadas em
pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os entrevistados precisam
especificar seu nível de concordância com uma proposição.
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Adotamos dessa maneira uma perspectiva longitudinal, considerando a sequência de
abordagens metodológicas nesse trabalho, o peso dado a cada abordagem, sua função e a
reflexão metodológica das combinações.
Para efetuarmos a análise dos dados oriundos do questionário, utilizamos o software
SPSS 111 (versão 16) para lidar com os dados quantitativos, mais especificamente nas respostas
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de questões de múltipla escolha, de escala likert e de mais de uma seleção possível de marcação;
e o software Atlas.ti 112 (versão 7) para lidar com os dados qualitativos da pesquisa, referentes à
1F

análise das respostas das questões abertas.
O uso de múltiplos métodos, aqui entendido sob o ponto de vista da triangulação, buscou
assim assegurar uma maior compreensão do fenômeno em questão. O problema da generalidade
pode ser resolvido para a pesquisa qualitativa acrescentando-se resultados quantitativos,
enquanto os qualitativos puderam facilitar a interpretação das relações entre variáveis de
conjunto de dados quantitativos.
Através do Atlas.ti, buscamos combinar pesquisa qualitativa e quantitativa em termo de
dados, ao transformarmos de uma estratégia em outra; nesse caso, efetuamos uma
transformação parcial dos dados qualitativos em quantitativos, de modo a ter uma noção do
conjunto de resposta e das codificações efetuadas por nós ao analisarmos os tipos de respostas
habituais nas questões abertas aqui propostas. Conforme Flick (2009, p. 129), “na programática
de ‘pesquisa com metodologias mistas’, defende-se a transformação de uma forma de dado em
outra”; foi dessa maneira que seguimos em nossa pesquisa.
Buscando evitar que o acréscimo de quantificações trouxesse apenas uma forma de
avaliar a generalização dos resultados qualitativos, apresentamos uma maior contextualização
dessas questões abertas, consultando-se resultados de outras pesquisas sobre o assunto e
apresentando respostas dos usuários que reforçam as codificações e, ao mesmo tempo,
produzam uma análise também focada na fala dos indivíduos – na dimensão discursiva que eles
formularam.
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Acrônimo de Statistical Package for the Social Sciences (pacote estatístico para as ciências sociais), o SPSS é
útil para fazer testes estatísticos, tais como os testes da correlação, multicolinearidade, e de hipóteses; pode
também providenciar ao pesquisador contagens de frequência, ordenar dados, reorganizar a informação, e serve
também como um mecanismo de entrada dos dados, com rótulos para pequenas entradas.
112
O Atlas.TI é indicado para análise de dados nas pesquisas qualitativas, e uma das principais características é a
atuação sobre bases de dados dinâmicas sem restrições de tamanho ou variedade de arquivos – como a
possibilidade de observar imagens e textos.
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Para Flick (2009), as tentativas de quantificar declarações de perguntas são frequentes,
e as observações podem ser analisadas em sua frequência, contando-se às vezes em que as
codificações são preenchidas e comparando-se os números em diferentes codificações. Ao se
contar características específicas nos protocolos de observação, conforme Flick (2009, p. 130),
temos, à nossa disposição, “uma forma de transformar dados qualitativos de análise em dados
nominais, que podem ser computados por meio de métodos estatísticos”; como buscamos fazer
ao apresentarmos a nossa análise e o resumo dos dados codificados em gráficos e valores
percentuais de saliência.
No caso da análise das interações decorrentes das postagens dos usuários no Instagram,
a análise dos dados buscou incluir a ligação de abordagens qualitativas e quantitativas: no
primeiro caso, a codificação de respostas livres na forma de texto, e no segundo a partir dos
números recebidos, como apresentamos no tópico referente à observação das páginas
selecionadas.
Apresentamos no próximo tópico as etapas de divulgação e a amostra obtida com a
disponibilização do questionário

3.2.1.1. Amostra e divulgação

O questionário esteve disponível para o preenchimento online no período de 10 de
novembro a 25 de novembro de 2014, compreendendo assim quinze dias 113. O encerramento
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da disponibilização ocorreu a partir de um dimensionamento da amostra que fizemos baseados
em uma estimativa de saturação da divulgação do questionário. A saturação é um instrumento
epistemológico capaz de determinar quando as observações deixam de ser necessárias, pois
nenhum novo elemento permite ampliar o número de propriedades do objeto investigado. A
dificuldade maior no emprego desse critério de saturação apresentado é justamente o
dimensionamento feito pela pesquisa.
Em nosso caso, nosso critério subjetivo para definir a saturação se baseou em duas linhas
de observação empírica: (1) na estimativa da cessação do acréscimo de informações novas nas
observações e experimentos e (2) no alcance da rede social em que foi divulgado o questionário.

O endereço para divulgação, fornecido pelo Google Drive – ambiente no qual foi formatado e publicado o
questionário
–,
foi:
<https://docs.google.com/forms/d/1KeaIE_Fnn4D57LtiYDs5c8yoc_anpqDibBXSJtQEUak/viewform>.
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A primeira linha está relacionada ao momento no qual pudemos perceber que o acréscimo de
dados e informações na pesquisa não alterou significativamente a compreensão do fenômeno
estudado. Ou seja, percebemos que a incidência de novos inquiridos não alteraria o resultado
final; trata-se, de acordo com Cherques (2009), de um critério relevante para as pesquisas, que
permite estabelecer a validade de um conjunto de observações. O esquema de saturação é
objetivamente válido à medida que pode satisfazer às exigências lógicas de julgamento em um
universo determinado – nesse caso, os usuários do aplicativo na faixa etária escolhida. Enquanto
a validade empírica é a correspondência de uma hipótese ou de uma teoria à realidade factual,
a validade objetiva é a adequação de uma conjectura ou de uma teoria a uma explicação lógica.
Já a segunda linha de percepção da saturação corresponde a um próprio comportamento das
redes sociais, quando percebemos o alcance de divulgação em face da nossa rede de contatos
que viesse a participar respondendo e divulgando a pesquisa. Ocorre uma limitação quando
notamos que a rede social nossa, de maneira geral, já respondeu e que, com o passar do tempo,
já não se percebe maiores acréscimos diários no número de respondentes; isto porque chega um
momento em que a própria divulgação passa a ser endógena: amigos em comum divulgando
para amigos em comum, não saindo, assim, da rede social de pessoas que se conhecem e, dessa
maneira, não alcançando mais novos públicos potenciais para participarem da pesquisa.
Com relação ao acesso, uma vantagem de elaborarmos o questionário através dessa
plataforma foi quanto à possibilidade do indivíduo respondê-lo através de dispositivos móveis,
pois a página do questionário possuía um webdesign responsivo – ou seja, capaz de se adaptar
suficientemente bem para a plataforma na qual se está acessando. Já no que se refere à sua
elaboração, destacamos que o sistema de elaboração de formulários do Google foi eficiente para
a formulação das questões abertas, de múltipla escolha, de seleção de mais de uma opção e de
escala likert que compreenderam o questionário. Por fim, com relação à análise dos resultados,
o sistema também nos ajudou criando uma tabela com todos estes, podendo assim ser analisada
em outros softwares específicos para essa finalidade, bem como foi capaz de fornecer um
resumo das respostas através de dados percentuais e gráficos gerados pelo próprio serviço do
Google.
Divulgamos a pesquisa utilizando uma página dentro do servidor do Grupo de Pesquisa
em Interações, Tecnologias Digitais e Sociedade (GITS) como uma forma de encurtar a
URL114; além de encurtar o endereço, o uso do site do GITS foi uma maneira de utilizarmos
13F
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O site nos forneceu o seguinte endereço para divulgação: <http://www.gitsufba.net/pesquisainstagram>.
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um domínio reconhecido, que pudesse assim agregar um reconhecimento institucional para esta
etapa da pesquisa.
A maior parte da divulgação foi feita através da internet, por intermédio de e-mails, sites
de redes sociais como o Facebook e o Google Plus 115 e de aplicativos como o Whatsapp 116 e o
14F
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próprio Instagram. A estratégia foi divulgar por e-mail nos contatos conhecidos e nas listas de
discussões que participamos; no caso dos sites de redes sociais, optamos por divulgar nas nossas
redes, de início, e depois através da circulação da informação em alguns grupos que se
destinavam a agregar usuários do Instagram no Facebook.
Procuramos deixar claros os objetivos pretendidos no questionário, através da
apresentação de que antecedia as questões do mesmo. Neste, explicávamos qual a finalidade
das respostas para a tese de doutorado. Ao final do questionário, solicitávamos aos usuários que
colocassem o seu username para podermos acessar e analisar sua página pública do
Instagram 117. O fornecimento era facultativo; porém, a amostra das páginas analisadas foi
16F

construída a partir desses usuários que disponibilizaram seus usernames. Obviamente,
solicitamos àqueles com contas fechadas que nos permitissem o acesso temporário – sendo,
dessa maneira, realizada uma solicitação para adicionar os usuários para fins de análise das suas
páginas referentes à segunda etapa da pesquisa.
Elaboramos algumas imagens para a divulgação online, servindo como flyers. A ideia
foi facilitar na visualização e no interesse pela participação da pesquisa, bem como servir como
um instrumento importante para que outras pessoas pudessem compartilhar e, em última
instância, obtermos mais respondentes do questionário. Então, considerando as particularidades
de cada serviço promotor de redes sociais nas ambiências digitais, criamos peças específicas,
capazes de se adaptar ao ambiente de postagem de uma maneira eficaz. Apresentamos um flyer
para divulgação em sites de redes sociais e para o compartilhamento em aplicativos como o
Instagram, bem como um dos textos que serviram como padrão para envio nesses ambientes
digitais (Figura 18):
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<www.plus.google.com>.
<http://www.whatsapp.com>.
117
É importante frisar que solicitamos apenas o nome de usuário, no qual pudemos acessar a sua página no
aplicativo. Não era nosso objetivo obter o username e a senha, pois não analisamos aqui algumas áreas restritas
como a caixa de mensagens do Instagram.
116
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Convidamos os jovens de 18 a 29 anos a responder um questionário sobre o uso do Instagram e da
fotografia. O mesmo faz parte de minha pesquisa de doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas
da UFBA e visa investigar as formas de utilização do aplicativo e as compreensões sobre a fotografia e as
tecnologias digitais móveis nas relações sociais. Os dados gerados serão analisados preservando o anonimato
de todos os participantes.
Se você está nessa faixa etária, acesse gitsufba.net/pesquisainstagram e responda ao questionário;
não leva mais do que 15 minutos. Ajude também divulgando para a sua rede social.
Fonte: pesquisa de campo.

Figura 18 – Banner de divulgação do questionário da pesquisa.

Fonte: pesquisa de campo.

Como pode ser visto, todos os materiais foram elaborados com uma tipografia proposta
para a promoção da pesquisa, além de um desenho vetorial criado como uma forma de atrair a
atenção do público no qual direcionamos os materiais. A ideia da imagem foi utilizá-la para
poder compor as postagens nas páginas que divulgamos o questionário; isto porque em
aplicativos e sites – como o próprio Instagram – é preciso fazer o upload de alguma imagem.
Além das informações da pesquisa, aplicamos na imagem as marcas do Grupo de
Pesquisa em Interações, Tecnologias Digitais e Sociedade (GITS) e do Programa de Pós-
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Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, procurando associar o questionário a
uma atividade de um pesquisador da pós-graduação da Universidade Federal da Bahia.
Ainda, sempre que divulgamos essa imagem – em formato JPEG – também colocamos
na legenda um pequeno texto explicativo, convidando para a participação e colocando o
endereço eletrônico para acessar o questionário diretamente, buscando facilitar o processo 118.
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Na página do questionário, demos mais detalhes sobre o que se trata o questionário, e
quais as finalidades do mesmo na pesquisa acadêmica. Na Figura 19, reproduzimos o texto
introdutório explicativo, junto com a imagem aplicada no cabeçalho:
Figura 19 – Reprodução da página de abertura do questionário.

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre o uso do Instagram por jovens na
faixa etária de 18 a 29 anos. Este levantamento faz parte de uma pesquisa de doutorado em
Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação do
professor doutor José Carlos Ribeiro, e visa investigar as formas de utilização do aplicativo e as
compreensões sobre a fotografia e as tecnologias digitais móveis nas relações sociais. Nesse
sentido, buscamos saber sua opinião pessoal frente a este assunto.
Os dados gerados por este levantamento serão analisados preservando o anonimato de todos os
participantes. Para participar da pesquisa você deve possuir o aplicativo e estar na faixa etária que
compreende a pesquisa - 18 a 29 anos.
Acesse gitsufba.net/pesquisainstagram e responda ao questionário, não leva mais do que 15
minutos.
Desde já, agradecemos a sua participação.

Atenciosamente,
Vitor Braga
Professor da Universidade Federal de Sergipe
Doutorando em comunicação pela Universidade Federal da Bahia
Participante do Grupo de Pesquisa em Interações, Tecnologias Digitais e Sociedade (GITS)
vitorbragamg@gmail.com
@vitorbragamg
Fonte: pesquisa de campo.
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O plano de divulgação completo, com mais detalhes sobre todos os espaços que circularam a informação dessa
pesquisa, consta nos apêndices da tese.
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Encerradas as explicações sobre cada um desses pontos de análises e as formas de
disponibilização e divulgação da nossa pesquisa, enfocamos, no próximo tópico, o que estamos
aqui chamando de observação das páginas dos usuários no Instagram, discutindo sobre a
metodologia escolhida para essa etapa do estudo do nosso objeto.

3.2.2. Observação das páginas dos usuários

Nesse tópico, apresentamos a segunda parte da pesquisa empírica, ocorrida após a
seleção aleatória de perfis do Instagram que autorizaram analisar as suas páginas mediante a
resposta de uma questão opcional do questionário. Para obtermos a amostra de usuários para a
análise das páginas, pedimos ao final do questionário disponibilizado online a autorização para
analisar sua página para fins da pesquisa acadêmica. A partir daí, selecionamos os usuários e
as cinco últimas postagens. Esse corpus empírico foi então construído através de uma amostra
aleatória, após o término da disponibilização do questionário. Foram 50 perfis selecionados. A
estratégia de pesquisa envolveu adentrar nos grupos e observar as interações nas redes de
relacionamentos dos indivíduos.
Nessa seleção de usuários, analisamos suas páginas – no que diz respeito à detecção do
seu cenário de exercício da performance social, no intuito de estabelecer códigos que
permitiriam a projeção de comportamentos esperados e seriam capazes de fornecer subsídios
para um maior domínio do corpus da pesquisa empírica. Buscamos, nessa observação das
páginas, a interpretação das práticas sociais, que já tinham sido percebidas na forma de
descrições feitas pelos usuários em suas falas, no questionário.
Apresentamos abaixo os procedimentos para a nossa análise, com base em nosso
referencial teórico, buscando dar conta de entender tanto as estratégias de exercício de
performances sociais nas interações no ambiente quanto as condições materiais de produção e
distribuição que nos municiam de indícios para pensar na fotografia enquanto promotora de
práticas sociais.
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3.2.2.1. Análise das interações

Optamos por trabalhar na análise das últimas cinco postagens realizadas por cada um
dos escolhidos, a considerar a data de coleta desses dados – ocorrida entre os dias 30 de
novembro e 2 de dezembro de 2014. Sendo assim, chegamos a um total de 250 selecionadas 119,
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considerando aqui alguns critérios para nossa análise: (1) tipos de hashtags utilizadas; (2)
número de hashtags; (3) tipos de comentários utilizados; (4) número de comentários; (5) tipo
de fotografia postada; (6) tipo de legenda utilizada; (7) número de “curtidas”; (8) número de
marcações.
Nessa análise, lidamos com alguns dados quantitativos, como o número de curtidas e o
número de marcações, e outros qualitativos, como os tipos de comentários e a forma como o
usuário inseria hashtags em suas postagens, com o objetivo de atingir diversas finalidades que
discutiremos a seguir. A forma de lidar de maneira quantitativa deve-se ao fato desse valor
poder nos trazer subsídios para o entendimento desse prestígio declarado pelos indivíduos, pois
o número elevado de “curtidas” de uma fotografia, por exemplo, por si só pareceu relevante aos
usuários.
Procuramos assim efetivar uma análise a partir de um método inseparável do contexto
onde se desenvolve. Ao aprofundarmos o debate para levarmos também em consideração as
tecnologias móveis de comunicação, como os smartphones com câmeras fotográficas, capazes
de produzir e compartilhar imagens em situações diversas, tivemos aqui um material
interessante para a observação das interações dos usuários em um contexto de grande exposição
de si.
Desse modo, é possível entender que tal proposta metodológica teria relação com o
direcionamento teórico do trabalho: compreender a possibilidade de se exercer performances
sociais nesses ambientes mediados pelas tecnologias digitais. Ainda, a análise das interações se
apresentaria para nós como relevante tendo em vista a possibilidade de mapeamento dos perfis
dos indivíduos a partir de suas práticas comunicacionais nas plataformas sociais (AMARAL,
2007).
Além desses modos de interação peculiares nas ambiências digitais, não só a
disponibilidade de informações na internet tornar-se-ia algo determinante para a emergência de
119

Para os casos dos usuários que também realizaram a postagem de vídeos, selecionamos apenas as últimas cinco
postagens com fotografias, ignorando aquelas com vídeos.

188

uma metodologia de pesquisa levando em conta essas ambiências, mas também a própria
localização dos atores em um processo que passaria por várias mediações de forma
complementar; em nosso caso, temos a mediação dos aplicativos, das ambiências digitais e dos
conteúdos compartilhados, sobretudo a fotografia. Ainda, há de se considerar o posicionamento
da internet “como próprio objeto de estudo em sua intrínseca relação com diversas culturas”
(AMARAL et. al., 2008, p. 36).
Com relação aos procedimentos metodológicos para a pesquisa empírica, os estudos
tendem a analisar os padrões de interações sociais entre os membros de uma cultura ou rede
social. De acordo com Soriano (2007), o trabalho de observação nas ambiências digitais
consiste em descrever as interações entre culturas e dentro da própria, e relacionar os padrões
de interação com processos sociais e culturais mais amplos; ou seja, tratar-se-ia de entender
processos de interação para relacioná-los aos aspectos sociais.
Buscando descrever as interações e relacionar os padrões de interação com processos
sociais e culturais, nessa etapa da pesquisa, criamos algumas codificações que nos ancoraram
na análise sob uma perspectiva qualitativa e quantitativa. Para tanto, essa etapa da análise 120 foi
19F

também realizada parcialmente com o auxílio do software Atlas.ti, versão 7.5.2.
Uma forma eficaz de captura de dados consiste no apanhado de informações que o
pesquisador observou das práticas comunicacionais dos usuários, das interações, simbologias e
de sua própria participação (KOZINETS, 2002). Partindo dessas orientações, foram criadas
codificações tendo em vista o modo como alguns padrões de ação nos traria elementos para se
refletir sobre a performance social dos indivíduos considerando dados quantitativos – como o
número de “curtidas” – e dados qualitativos – como o tipo de legenda atribuída à fotografia
postada. Através da nossa observação empírica, os dados quantitativos foram analisados
considerando uma média geral estabelecida, e partindo dessa média pudemos detectar em que
valor estimado cada postagem se enquadraria.
Já para os dados qualitativos foram pensados em codificações considerando a saliência
de determinados padrões de comportamentos e tipos de respostas para as questões.
Combinamos, em nosso caso, pesquisa qualitativa e quantitativa em termos de dados, quando
convergimos de uma estratégia para outra: de dados qualitativos para quantitativos, a partir do
apanhado geral das codificações realizadas.

120

Os endereços das postagens e os perfis aqui selecionados podem ser vistos no Apêndice dessa tese.
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A respeito dessa forma de se analisar os fenômenos, Flick (2006) a denomina de análise
de conteúdo hermenêutico-classificatório, a qual integra ideias e procedimentos de
hermenêutica objetiva em uma análise de conteúdo principalmente quantitativa. Foi nessa
direção que efetuamos a codificação de dados através do software Atlas.ti – trabalhando no
sentido de elaborar classificações e interpretações em uma unidade hermenêutica estruturada
no software. Esse apanhado nos forneceu números para indicarmos padrões de ação, de
respostas e de comportamentos pelos usuários do Instagram.
Dessa forma, na análise das postagens partimos das seguintes codificações elaboradas
na unidade hermenêutica criada a partir de categorias de códigos – denominadas de famílias no
Atlas.ti – apresentadas na tabela 6:
Tabela 6 – Famílias de códigos criadas para a análise das páginas dos usuários.
Matriz analítica
Família

Descrição

1. Tipos de Hashtags

Codificação referente aos tipos de hashtags utilizados. Dados qualitativos

2. Número de Hashtags

Codificação referente ao número de hashtags para cada postagem, buscando
atingir uma média de uso. Dados quantitativos

3. Tipos de comentários

Codificação referente aos tipos de comentários nas postagens. Dados
qualitativos

4. Número de comentários

Codificação referente ao número de comentários em cada postagem, buscando
atingir uma média de uso. Dados quantitativos

5. Tipos de fotografias

Codificação referente aos tipos de fotografias compartilhadas pelos usuários.
Dados qualitativos

6. Tipos de legendas

Codificação referente aos tipos de legendas utilizados pelo usuário que faz a
postagem das suas fotografias. Dados qualitativos

7. Número de “curtidas”
(likes)

Codificação referente ao número de “curtidas” (likes) em cada postagem,
buscando atingir uma média de uso. Dados quantitativos

8. Número de marcações

Codificação referente ao número de marcações em cada fotografia, buscando
atingir uma média de uso. Dados quantitativos

Fonte: Pesquisa de campo.

Como pode ser observado na tabela 6, os códigos e as famílias foram criadas e cada uma
acompanha a sua descrição, de modo a demonstrar a incidência dos códigos nas 250 postagens
analisadas.
As codificações criadas nessa etapa foram oriundas de uma observação não-participante
do corpus empírico. Segundo Kozinets (2002), essa técnica é menos invasiva, já que é possível
se comportar como um observador não-participante perante comportamentos corriqueiros de
uma rede social durante seu funcionamento, fora de uma situação formatada para a coleta de
dados de uma pesquisa – com todo o risco de enviesamento que tal formatação é capaz de
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suscitar –, sem que o pesquisador interfira diretamente no processo como participante em copresença física. A observação não-participante abriria então espaço para o pesquisador ter
acesso a processos que dificilmente teria, assim como reduziria possíveis enviesamentos que
por ventura aconteceriam no ambiente, caso se apresentasse como tal.
Ainda com relação à observação não-participante, Soriano (2007) acredita que a
ferramenta possui vantagens como o papel de maior neutralidade em relação ao objeto e à
possibilidade de empregar outros recursos durante a pesquisa de campo. Em nosso caso,
buscamos deixar claro que a observação realizada seria apenas no perfil público dos usuários e
para os fins específicos da nossa tese; mesmo assim, achamos cabível solicitarmos a autorização
de cada eleito para a observação.
Dentre as diversas formas de aferir hipóteses no corpus empírico, Kozinets (2002)
apresenta quatro critérios para a escolha de seus informantes e grupos estudados: (1) indivíduos
familiarizados entre eles, (2) comunicações que sejam especificamente identificadas e nãoanônimas, (3) grupos com linguagens, símbolos, e normas específicas e, (4) comportamentos
de manutenção do enquadramento nas fronteiras de dentro e fora do grupo. Sendo assim,
percebemos que a nossa forma de analisar o fenômeno se configuraria enquanto uma
metodologia apropriada em nossa pesquisa, com o objetivo de preservar os detalhes da
observação, como nos aplicativos em dispositivos móveis, para a observação dos envolvidos.
Pudemos realizar a análise compreendendo como as sociabilidades ocorrem entre os seguidores
e seguidos no Instagram, através de performances sociais expostas abertamente para os
interessados em estabelecer interações, e com isso criando imagens do indivíduo e dos seus
grupos sociais de uma maneira mais ou menos planejada, a depender da ocasião e dos
envolvidos no aplicativo.

3.2.2.2. Estudo dos meios

No trabalho de estudo dos meios, procuramos mapear o sistema de fluxo digital das
imagens fotográficas dos usuários no Instagram, e os modos como o aplicativo fornece
mecanismos para a exposição dos indivíduos através dos perfis criados. Nesse sentido, traçamos
os caminhos entre o ato de fotografar – resultante de um processo de objetivação de um olhar
subjetivo do indivíduo, capaz de tornar visível aquilo antes presente apenas na sua subjetividade
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– e o ato de compartilhar – selecionar, editar e expor para sua rede social as imagens que julgam
mais relevantes, no intuito de atingir certas finalidades.
Tomamos como corpus as páginas dos usuários escolhidos após a aplicação do
questionário, assim como analisamos o próprio ambiente em si, verificando suas
funcionalidades e, por fim, discutindo sobre como a fotografia, imbricada com os dispositivos
móveis de comunicação, também pode nos municiar de argumentos para refletir sobre a
produção e o compartilhamento de imagens. No estudo dos meios, pudemos constatar alguns
recursos que possuem uma maior adesão por parte dos usuários, como os comentários e ações
como “curtir” ou “compartilhar” as imagens postadas, índices para uma participação mais ativa
e para darmos um enfoque na interveniência dessas variáveis do ambiente.
Também consideramos as variáveis técnicas do aplicativo e dos dispositivos móveis à
disposição dos usuários, procurando compreender as formas de apropriação de ambos tendo em
vista os modos como estes se utilizam da fotografia enquanto promotora de práticas sociais no
Instagram.
É nesse ponto que levantamos aqui a importância das Teorias das Materialidades, no
sentido de termos em mente que todo ato de comunicação exige a presença de um suporte
material para efetivar-se, como pressupõe Gumbrecht (1999). Tal apreensão tem assim uma
pertinência para os estudos no campo da comunicação, e especificamente em nosso objeto se
considerarmos os mecanismos técnicos para a produção das imagens – as câmeras e os
dispositivos móveis de comunicação – e os ambientes digitais de interação a partir dessas
imagens – a interface e os recursos dos aplicativos móveis. Pois qualquer ato de representação
implica algo que representa e algo que é representado, sendo aquilo que representa sempre uma
forma de materialidade. A interpretação teria que considerar também as condições materiais de
produção desse sentido para ter uma visão mais ampla do processo, procurando entender a
interveniência de variáveis técnicas no processo de subjetivação e de sociabilidade nas
tecnologias móveis de comunicação.
Pensamos na adoção do estudo dos meios como uma forma de lançar uma lente
interpretativa sobre as variáveis técnicas envolvidas no compartilhamento efetuado pelo
Instagram. Dessa maneira, a análise procurou se aproximar de um olhar mais voltado para as
condições materiais de produção e distribuição, de modo a contribuir nos estudos acerca das
interações através do compartilhamento de fotografias digitais.
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Outro ponto importante para a discussão na tese, como apresentamos nas hipóteses,
estaria na reflexão de quais as consequências que a digitalização das mídias – considerando
aqui tanto o dispositivo produtor de imagens quanto as plataformas de compartilhamento –
teriam nas formas de se produzir, arquivar e recriar as memórias pessoais do indivíduo. Isto
porque para a nossa pesquisa a teoria das materialidades se apresentaria como uma lente
interpretativa capaz de problematizar as alterações nas condições materiais de produção e
recepção das imagens acarretadas pelo processo de digitalização da fotografia, o que alteraria
tanto a maneira como o indivíduo tem à disposição de dispositivos capazes de produzir imagens
quanto na forma como ele vai organizar e distribuir para a sua rede social.
As câmeras digitais se imbricaram com os próprios dispositivos móveis de
comunicação, em uma relação cujo usuário fotografa e compartilha para sua rede social de
formas diferenciadas, considerando a velocidade na transmissão das informações e o volume
de conteúdos nos quais o usuário precisa absorver e também esquecer, numa constante busca
pela atualização do seu perfil nas redes ego-centradas. Pensando nesse viés, a ideia de que
teríamos de lidar com novas telas alteraria toda uma visualidade associada às imagens
observadas cotidianamente, visto que novas condições materiais de recepção poderiam ser
intervenientes na compreensão que temos do papel da fotografia para a representação dos
grupos sociais.
Algumas questões importantes para respondermos considerando a análise: De que
maneira a articulação entre mídias móveis e plataformas tais como Instagram têm
reconfigurado a prática fotográfica na atualidade? Qual o papel dos meios, suportes, formatos,
instrumentos e tecnologias no processo de produção, circulação e consumo da fotografia? Como
entender os processos de mediação através das imagens a partir da materialidade dos meios?
A indagação mais geral da tese gira em torno da compreensão do papel dos artefatos
que mediam a experiência de apreciação das imagens nas interações através das tecnologias
digitais. Partindo do pressuposto de que as práticas sociais mediadas pela fotografia podem ser
entendidas como redes associativas híbridas e heterogêneas, formadas por variáveis sociais e
variáveis dos ambientes, interessou-nos investigar aspectos estéticos e identitários das redes
constituída por dispositivos móveis, aplicativos e as sociabilidades extraídas dessas plataformas
de interação, em diálogo com os preceitos da Teoria das Materialidades – tendo em vista as
suas implicações para a revisão e proposição da presente tese.
Trata-se, enfim, de uma proposição que apresentamos para essa tese no intuito de se
efetivar um estudo dos meios, o segundo método escolhido para a observação das páginas
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selecionadas. Para chegarmos a essa finalidade, elaboramos uma matriz analítica, oriunda da
observação empírica do fenômeno realizada previamente, na qual buscou o mapeamento de
características inerentes em um ambiente interacional, como pode ser observado nas Tabelas 7
8. Nessa matriz, pensamos em detectar características presentes nos ambientes e nos processos
de fotografar e compartilhar as imagens, que podem nos dar pistas para a compreensão desse
papel das imagens nas interações em redes sociais mediadas pelas tecnologias digitais.
Tabela 7 – Matriz analítica para o estudo dos meios, com as variáveis dos ambientes.
Variáveis dos ambientes

Características

1. Sincronicidade




Relações síncronas: chats e conversações
Relações assíncronas: comentários nas imagens

2. Amplitude




Rede social maior: relações com vários usuários
Rede social menor: engajamento apenas com aqueles socialmente
mais próximos

3. Frequência dos atores




Participação restrita
Sem restrições de privacidade

4. Visibilidade das interações





Linha do tempo da página dos usuários
Linha do tempo da página dos grupos
Linha do tempo nas páginas das imagens postadas

5. Recursos do ambiente




Comentários
“Curtidas”

6. Incentivos para a interação



Marcação dos usuários nas imagens

Fonte: pesquisa de campo.

Tabela 8 – Matriz analítica para o estudo dos meios, com as variáveis dos dispositivos.
Variáveis dos dispositivos

Características

1. Portabilidade




Capacidade de portar câmeras em várias situações cotidianas
Facilidade e agilidade para interagir por meio das imagens
compartilhadas

2. Manuseio




Facilidade no manuseio do equipamento fotográfico
Facilidade no compartilhamento das imagens em vários lugares e
situações

3. Número de imagens




Crescimento no número de fotografias compartilhadas
Quantidade de imagens postadas por semana

Fonte: pesquisa de campo.

Como propusemos na matriz analítica, os recursos foram analisados considerando cada
variável que acreditamos possuir alguma interveniência no processo de compartilhamento. A
exemplo do uso dos comentários, das formas de demonstrar interesse pelas interações e pela
manutenção de laços, como também nas variáveis referentes à própria fotografia digital
presente nos dispositivos móveis de comunicação – portabilidade (variável do dispositivo 1),
manuseio (variável do dispositivo 2) e número de imagens (variável do dispositivo 3).
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Detalharemos mais sobre cada uma das variáveis e suas particularidades no momento da
análise, no último tópico desse capítulo.
Nesse sentido, a análise pretendeu envolver as condições tanto de produção das imagens
quanto de apropriação das mesmas, nas práticas sociais. Baseados no que já foi explanado ao
longo da nossa tese, estamos preocupados em compreender em que medida foram alterados
tanto o ato fotográfico quanto o modo em que as imagens são compartilhadas perante uma rede
social dos indivíduos. Pensando nessas alterações é que elaboramos a matriz como uma
estratégia de compreensão do fenômeno, nos quais são pontuadas características peculiares, ou
mesmo semelhantes, em cada um dos casos analisados.
Em diálogo com essas matrizes e questões levantadas, reiteramos alguns objetivos
buscados em nossa análise: 1) contribuir para a construção de uma metodologia que permita o
estudo dos meios e das mediações através das imagens fotográficas numa perspectiva que
privilegie a sua dimensão material; 2) problematizar as narrativas lineares sobre a história dos
artefatos, dispositivos e formatos de produzir e compartilhar fotografias a partir de uma
abordagem que privilegie a arqueologia das mídias e a remediação entre meios; e 3) propor um
modelo para a análise das mediações de imagens fotográficas no Instagram considerando sua
articulação a mídias móveis e locativas.
Concluindo aqui os aspectos metodológicos empregados na análise do corpus empírico,
finalizamos esse tópico salientando que novas tecnologias ampliariam a discussão sobre a
transposição de métodos tradicionais de pesquisa – anteriores às tecnologias digitais – por
transpor a discussão da evolução tecnológica em si para as questões de sociabilidade e
apropriação, tendo em vista que o agente de mudança não seria a tecnologia em si, mas os usos
e as construções de significados ao redor dela (HINE, 2005). Desse modo, é importante
compreender como pode-se perceber a apropriação dessas tecnologias nesses ambientes de
interação por parte dos usuários, com o objetivo de tornarem-se objetos importantes também
para compreensão dessa pesquisa. Entendemos que a metodologia empregada nesse trabalho
foi importante por levar em consideração as tecnologias contemporâneas – disponíveis aos
usuários do Instagram pelo sistema nos dispositivos móveis – na formatação das interações em
ambientes mediados pelas fotografias e por todos os outros recursos capazes de auxiliar na
expressividade do indivíduo.
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3.3. Pesquisa empírica

A partir desse tópico, apresentaremos os resultados obtidos na etapa da pesquisa
empírica, no que tange à tabulação dos dados do questionário e à análise das práticas sociais
dos usuários no Instagram. Nas próximas seções, apresentaremos casos em que destacamos dos
resultados aqui obtidos, apontando questões referentes a cada interesse proposto com relação
ao modo como exercem performances sociais e como as condições materiais mostraram-se
intervenientes no processo de compartilhamento de fotografias no aplicativo.
Conforme já apontado anteriormente, utilizamos na análise dos resultados uma
triangulação sistemática de perspectivas com vistas ao entendimento das formas de construção
de sentido – direcionando nosso olhar para o ponto de vista dos respondentes – e à descrição da
ação social e dos meios – valendo-se de métodos para documentar e descrever diferentes
perspectivas de compreensão dos indivíduos, como suas regras e símbolos distintos. De um
lado, investigamos a forma como os usuários entendem as suas práticas no Instagram e suas
produções nos dispositivos móveis de comunicação; de outro lado, pudemos averiguar essas
práticas em suas postagens, na apropriação dos diversos recursos disponíveis no aplicativo.

3.3.1. Análise dos questionários

Considerando os eixos discursivos dessa pesquisa, apresentamos os resultados obtidos
com a aplicação do questionário. De modo a sistematizar e facilitar a compreensão de cada um
dos quesitos, apresentamos os dados estatísticos e gráficos para cada um dos pontos
apresentados nos dois eixos analíticos, adotando a perspectiva da triangulação de métodos no
entendimento de dados qualitativos e na codificação e apresentação também em dados
quantitativos.
Apenas para destacar as opções com maior número de escolhas em cada quesito,
utilizamos nos dados nas tabelas o negrito. Considerando a triangulação, nas questões abertas
fizemos codificações de respostas pelo nível de saliência das mesmas – qual a frequência em
que apareciam, atribuindo assim um valor para as mesmas e fazendo a soma da sua frequência.
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Trazemos também a análise de algumas respostas dos respondentes 121 para as questões abertas,
120F

compondo a nossa interpretação sobre as codificações criadas para cada uma dessas questões.
É importante frisar que estaremos, nesse primeiro momento, analisando cada ponto em
separado; em alguns casos, faremos o intercruzamento, buscando correlações entre as repostas
dos entrevistados e a análise realizada em suas páginas. Dessa forma, procuraremos encontrar
padrões de uso a partir de grupos de respondentes, comparando como eles compreendem o
Instagram – na formulação do seu discurso – e como eles de fato se representam nas postagens
selecionadas por nós – na sua prática.
Foram 657 pessoas que participaram da etapa do questionário durante o período de
disponibilização online, seguindo a linha evolutiva da Figura 20, referente às pessoas que
vieram a respondê-lo:
Figura 20 – Gráfico com o número de respostas ao questionário por dia de aplicação.

Fonte: pesquisa de campo.

Como pode ser percebido na Figura 20, o número diário de respondentes variou bastante
durante o período de aplicação, alterando sempre de acordo com fluxo da divulgação. Seguimos

121

Reproduzimos a resposta mantendo o texto sem alterações e preservando o anonimato daqueles que
responderam ao questionário. Sendo assim, a numeração feita dos usuários – da resposta 1 a 70 – foi apenas uma
criação feita para a escrita da tese, por ordem de aparição de cada resposta na sequência do primeiro ao último.
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abaixo com a análise, considerando de início os pontos observados no eixo das performances
sociais.

3.3.1.1. Eixo das performances sociais

No primeiro ponto, referente ao hábito de fotografar (ponto de análise 1.1) 122,
12F

propusemos uma questão de múltipla escolha e detectamos que a maioria declarou postar as
imagens no Instagram algumas vezes na semana, representando 40% de todos aqui
entrevistados. A minoria declarou fazer isto diariamente – apenas 7%; um pouco acima dessa
opção foram aqueles que indicaram postar suas imagens raramente.
As respostas podem indicar um uso regular do ambiente, visto que os usuários
costumam compartilhar no Instagram com uma frequência de ao menos uma imagem por
semana. Ainda, somando-se a essa afirmação temos o fato de que apenas 12% declarou fazer
um uso “raramente”; dessa forma, os usuários desse aplicativo que responderam ao questionário
mantém uma rotina diária ou semanal de compartilhamento no Instagram, separando algumas
imagens da sua dedicação semanal à fotografia e separando-as em plataformas online promotora
de redes sociais. A tabela 9 e a Figura 21 apresentam um resumo das respostas a esse ponto:
Tabela 9 – Resumo das respostas dadas a respeito do
hábito de fotografar no Instagram (ponto de análise 1.1).
Questão: “Você costuma postar/compartilhar fotos no
Instagram com que frequência?”
Respostas

Frequência

Percentual

Algumas vezes na semana

265

40%

Algumas vezes por mês

179

27%

Uma vez na semana

84

13%

Raramente

82

12%

Diariamente

47

7%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).

122

Todos os pontos referentes a esse eixo discursivo estão apresentados de maneira sistematizada na Tabela 4, nas
páginas 120 e 121.
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Figura 21 – Gráfico com os dados referentes ao hábito de fotografar no Instagram (ponto de análise 1.1).
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Fonte: pesquisa de campo.

Podemos inferir com esse resultado que os usuários entrevistados são ativos no
ambiente, pois além de acessarem com uma frequência regular – como apresentamos nas
respostas abaixo – procuram também participar das interações postando as suas imagens. Os
respondentes têm também o hábito de fotografar e compartilhar através do mesmo. Essa questão
também foi importante para compreendermos o tempo médio de uso do Instagram dos
indivíduos participantes desse questionário.
No segundo ponto, referente a seleção das cenas (ponto de análise 1.2), a questão na
qual os respondentes poderiam marcar mais de uma alternativa procurou saber dos lugares ou
situações mais importantes para compartilhar as imagens no aplicativo. Nesse aspecto, vimos
que as viagens encabeçaram a lista, representando 89% das marcações de todas as pessoas aqui
entrevistadas. Na sequência, temos os dias na praia (63%), os passeios em praças e parques
(57%) e as idas para bares e restaurantes (52%). A tabela 10 e a Figura 22 apresentam um
resumo das respostas nessa proposição:
Tabela 10 – Resumo das respostas sobre os lugares ou situações considerados
importantes para se compartilhar fotografias no Instagram (ponto de análise 1.2).
Questão: “Quais lugares ou situações você acha importante para se
postar/compartilhar no Instagram?”
0B

Resposta
Viagens
Dias na praia
Passeios em praças e parques
Idas para bares e restaurantes

Frequência
585
414
374
342

Percentual
89%
63%
57%
52%
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Sempre que der vontade de fazer algum selfie
Em casa, nos momentos de lazer
Outros
Idas ao shopping
Nas atividades físicas (academia, pilates, corridas
etc.)

230
221
178
70
72

35%
34%
27%
11%
11%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
Figura 22 – Gráfico com as respostas sobre os lugares ou situações considerados
importantes para se compartilhar fotografias no Instagram (ponto de análise 1.2).
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Fonte: pesquisa de campo.

Os selfies que as pessoas fazem esporadicamente representaram 35% das respostas
apenas, um valor próximo das imagens feitas em casa (34%). Ainda, dentre aqueles que
marcaram outras respostas, alguns declararam fazer do trabalho ou estando na fila de espera por
algo – como numa clínica médica – representando 8% e 4%, respectivamente, do total dos
respondentes.
Nesse sentido, podemos perceber como as fotografias realizadas e compartilhadas
através do aplicativo podem ser um vetor de agregação social para aqueles que estão em copresença física, como uma forma de se representar para a sua rede social do aplicativo como
também para os amigos que estão vivenciando a experiência social da viagem (89%) ou de um
dia na praia com o usuário (63%). O que pode nos fornecer indícios para compreender uma
atitude performática pensada em criar narrativas visuais sobre o indivíduo, apresentando os
lugares onde passa momentos de lazer e pretende demonstrar uma sensação bem-estar ao
vivenciar aquele momento – algo que ele pode esperar da sua rede um retorno positivo, nessa
comunhão passível no ambiente em torno dos bons momentos a serem provavelmente
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compartilhados no Instagram. Ao mesmo tempo, também nos municia para refletir como os
usuários tendem a reconhecer as situações mais caras para se compartilhar, por inúmeros
benefícios que podem trazer para eles – como mais visualizações, comentários e “curtidas”,
demonstrando um retorno positivo a ação de viajar ou estar junto a pessoas agradáveis para a
sua rede social.
As viagens continuam sendo um ponto importante para a prática da fotografia
vernacular. Como abordamos no capítulo 1, a escolha dessas situações emblemáticas nas vidas
dos indivíduos estaria visando o gerenciamento de sua impressão de modo a atingir certas
finalidades a uma rede na qual se relaciona; no caso das imagens, caberá a ele fazer referências
a fotos que demonstrem suas viagens, lugares que frequentou, de modo a salientar aos demais
suas preferências, revelando com isto aspectos de si desejado pelos atores envolvidos, planejado
no exercício da sua performance social.
Dentre as outras opções levantadas – nesse caso os usuários que marcaram a opção
“outros” –, destacamos algumas respostas de usuários que relataram escolher lugares e
situações que poderiam dar pistas da sua performance social, independentemente de quais
seriam. Dessa forma, a escolha não se daria por aquilo que o usuário achasse mais adequado
para fotografar, mas sim o que seria mais apropriado para a criação de estratégias de
representação de si no Instagram. Apresentamos a resposta 1 como exemplo dessas opiniões:
Tudo o que diz respeito à minha personalidade
Resposta 1

Por outro lado, percebemos também uma grande adesão por parte daqueles interessados
em fotografar sem necessariamente ocorrer alguma ocasião especial, com 69% do total – se
somarmos as opções “Sempre que der vontade de fazer algum selfie” (35%) e “Em casa, nos
momentos de lazer” (34%). Nessa grande parcela dos usuários, a fotografia vernacular passa a
compor suas narrativas de uma maneira muito mais presente e ampliada, pois confere a eles
uma possibilidade de exercer suas performances sociais sempre que acharem importantes certos
momentos; bem como pode elevar as imagens compartilhadas nos dispositivos móveis como
um dos principais mecanismos para o estabelecimento de trocas sociais com a sua rede.
A preferência por essas imagens reforça nosso discurso sobre prováveis alterações na
ideia da solenidade sustentada pelo uso contínuo dos dispositivos móveis: se antes as fotos
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estavam prioritariamente reservadas a momentos como eventos (batizados, casamentos) e para
o turismo, hoje ela se localiza no que poderia ser considerado como o mais ordinário – presente
no dia a dia do indivíduo.
Já no terceiro ponto, sobre o Gerenciamento da audiência (ponto de análise 1.3) vimos
que a maioria dos usuários não possui maiores restrições quanto ao acesso de suas imagens por
qualquer interessado. A opção que mais restringiria a rede, que seria apenas para os amigos
mais próximos a ele, apareceu como a menos escolhida – atrás apenas daqueles usuários que
criam o perfil, mas não disponibilizam o acesso para nenhum usuário, representando 3% do
total das respostas. A tabela 11 apresenta um resumo, com os dados estatísticos e a Figura 23 o
gráfico respectivo:
Tabela 11 – Resumo das respostas a respeito do gerenciamento da audiência (ponto de análise 1.3).
Questão: “Para quem se destinam as suas imagens do Instagram?”
1B

Respostas

Frequência

Percentual

Para qualquer interessado

282

43%

Para todas as pessoas que conheço

124

19%

Para todos os meus amigos e parentes

122

19%

Apenas para os meus amigos mais próximos

101

15%

Apenas para mim

17

3%

Outros

11

2%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
Figura 23 – Gráfico com as respostas a respeito do gerenciamento da audiência (ponto de análise 1.3).
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Fonte: pesquisa de campo.

Como pode ser visto nos dados, os resultados demonstram que a maioria dos
respondentes (43%) optou por deixar aberto o seu perfil, capaz de ser acessado por qualquer
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interessado pelas suas postagens. Logo em seguida temos aqueles que declararam disponibilizar
para todas as pessoas que conhece, com 19%.
Sendo assim, podemos inferir que os usuários demonstram utilizar o aplicativo também
como uma forma de ampliar sua rede social. Isto porque, embora existam formas de controlar
a privacidade e a audiência, o que vemos aqui é uma performance social capaz de atingir novas
audiências imaginadas, provavelmente com interesses em comum ao usuário que se expõe na
rede – visto que estamos falando aqui de respondentes que marcaram a opção “para qualquer
interessado”. Do contrário, teríamos usuários que tenderiam a optar por destinar suas fotografias
apenas para os amigos que julgam ser mais próximos de si – algo que representou apenas 15%
do total das respostas.
Outro ponto importante para refletirmos aqui é o fato dos usuários aparentemente não
possuírem maiores constrangimentos ou problemas relacionados ao controle da privacidade,
uma ferramenta comum no Instagram para os interessados em fazer um melhor gerenciamento
da sua audiência. Isto porque, como se viu, a minoria aparentou ter um controle mais restrito
das questões relativas à privacidade; a exemplo da opção “Apenas para os meus amigos mais
próximos”, que só atingiu 15% do total.
No quarto ponto, sobre o conhecimento de aplicativos capazes de gerenciar a conta do
Instagram (ponto de análise 1.4), a maioria declarou desconhecê-los, alcançando a marca de
66% dos respondentes. Mesmo aqueles que conheciam demonstraram não fazer uso –
representando 61% do total considerando a soma dos que conhecia esses aplicativos. Presumese então que essas outras formas de gerenciar a conta não têm a adesão da maioria;
provavelmente resume-se a usuários que tenham um maior domínio dos aplicativos e/ ou
buscam alternativas para ampliar e gerenciar melhor a sua rede de contatos. Nesse caso, seria
uma estratégia adicional no exercício da performance social.
A tabela 12 e a Figura 24 apresentam um resumo das respostas desse ponto, na qual
dividimos o resultado entre os que fazem uso e os que não fazem.
Tabela 12 – Resumo da análise das respostas sobre o uso de aplicativos
que gerenciam a conta dos usuários no Instagram (ponto de análise 1.4).
Questão: “Você conhece aplicativos que gerenciam a sua conta
no Instagram? Faz uso? Por quê?”
Respostas
Frequência
Percentual
2B

Desconhecem

434

66%

Conhecem (fazem uso)

86

13%

Conhecem (Não fazem uso)

137

21%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
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Figura 24 – Gráfico com o resumo da análise das respostas sobre o uso
de aplicativos que gerenciam a conta dos usuários no Instagram (ponto de análise 1.4).

Fonte: pesquisa de campo.

Dentre as respostas, algumas opiniões daqueles que não faziam uso exprimiram uma
falta de necessidade nessa ação, visto que o próprio Instagram já oferecia mecanismos
suficientes para o gerenciamento aqui pretendido. Temos as opiniões nas respostas 2 e 3
reproduzidas como exemplos:
Não conheço, mas não sinto necessidade de um outro aplicativo para gerenciar minha conta.
Resposta 2

conheço, mas não faço uso.
pq não vejo utilidade pra mim
Resposta 3

Dessa forma, as respostas nesse caso procuraram questionar a própria utilidade desses
aplicativos. Já para aqueles que conhecem e fazem uso destes, a maioria indicou aqueles
capazes de fornecer informações acerca de quem segue o usuário e de quem deixou de seguilo. Destacamos então o Instafollow 123, o mais citado nas respostas dessa questão. As respostas
12F

4, 5, 6, 7 e 8 exemplificam esse uso:

123

Aplicativo utilizado principalmente para saber quem não está te seguindo mais, perfis que você segue mais não
te seguem de volta e acompanhar novos seguidores. A qualquer momento é possível atualizar a aplicação para
saber se novos perfis estão te seguindo ou se você perdeu seguidores. Disponível para Android e iOS, em inglês.
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Sim, para saber quem me segue ou quem deixou de me seguir, entre outras coisas.
Resposta 4

Uso o Instafollow... Uso principalmente porque tem pessoas que eu "sigo por educação", como colegas de
trabalho, etc... Quando vejo que eles deixaram de me seguir, deixo de seguir também.
Resposta 5

Sim, para evitar seguir pessoas que não me seguem de volta, e acabar seguindo pessoas desnecessárias.
Resposta 6

Sim, utilizo o Instafollow porque não admito seguir uma pessoa (que não seja famoso etc) que não me siga
de volta.
Resposta 7

Uso o Justfollow pra manter uma relação proporcional entre os meus seguidores e as pessoas que eu sigo.
Resposta 8

Destacamos a última resposta que pôde abranger também outros usuários que gerenciam
esses aplicativos, pois nesta tivemos alguém que declarou usar o Just follow 124 como uma forma
123F

de “manter uma relação proporcional” entre seguidores e aqueles que ele segue (“seguidos”).
Tal resposta pode nos dar indícios de uma performance social no ambiente que busque
demonstrar uma relação mais “equilibrada” entre as pessoas que seguem e são seguidas; dessa
forma, se alguém segue muitos usuários e possui poucos seguidores, ele buscará equilibrar essa
proporção com o objetivo de parecer mais sociável – e menos isolado no ambiente, como
percebemos nas respostas.
Outras pessoas demonstraram uma preocupação com aqueles que acessam a sua conta,
daí o cuidado em fazer uso desses aplicativos. A resposta 9 de um usuário traz-nos exemplo
sobre essa questão:
Sim, gosto de ter esse controle sobre a minha conta.
Resposta 9

124

Aplicativo com funções semelhantes ao Instafollow, sendo também utilizado para saber quem não está te
seguindo mais, perfis que você segue mais não te seguem de volta e acompanhar novos seguidores. Disponível
para Android e iOS, em inglês.
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Já sobre aqueles que desconhecem, em alguns casos tivemos, em suas respostas, críticas
a esse tipo de uso, demonstrando um desprezo por quem procura mais seguidores através desses
artifícios propostos pelos aplicativos com essa finalidade:
Não ultilizo esses aplicativos acho uma bobagem estar sempre em busca de ter cada vez mais seguidores e
só seguir quem te segue, sigo no meu instagram quem eu gosto e admiro!
Resposta 10

A própria crítica feita por essa parcela de usuários leva em conta uma audiência a qual
não deseja atingir, pois o aplicativo deveria, para eles, servir principalmente para se relacionar
com contatos socialmente mais próximos. Em outros casos, a crítica é feita às estratégias de
usuários de conseguir mais “curtidas” nas suas fotos, ampliando em um segundo momento a
sua rede de relacionamentos. Na visão destas pessoas que criticaram, esta é uma atitude a qual
foge à sua linha de ação no Instagram. Exemplificamos esses casos com as respostas 11 e 12:
Já ouvi falar desses aplicativos, mas não uso nenhum. Meu perfil é público, mas não utilizaria aplicativos
para conseguir mais seguidores. Quem for me seguir é porque se interessa no que eu posto.
Resposta 11

Apesar de conhecê-los não os uso. Acredito que é mais interessante ser seguido por pessoas que tenham
interesses nas nossas imagens e não por aquelas que vivem em busca do "like" ou coisas do gênero.
Resposta 12

Na quinta questão, sobre o gerenciamento de impressão com imagens antigas (ponto de
análise 1.5), a maioria dos respondentes declararam escolher postar estas fotografias
principalmente em datas comemorativas, como dia das crianças ou festas juninas, representando
43% do total das respostas. Porém, logo em seguida percebemos uma grande porcentagem de
pessoas que declararam nunca fazer postagens com essas fotografias, com 32% do total. A
tabela 13 e a Figura 25 resumem as respostas.

Tabela 13 – Resumo das respostas sobre a frequência com que os
usuários postam imagens antigas (ponto de análise 1.5).
Questão: “Com que frequência você costuma postar/compartilhar as imagens
antigas, da época de quando você era mais novo?”
Opção
Frequência
Porcentagem
Em datas comemorativas (dia das crianças, festas juninas,
280
43%
dia das mães, dia do amigo etc.)
3B

Nunca posto as imagens antigas
Algumas vezes no ano, quando acesso meus arquivos
antigos

209
192

32%
29%
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Outros
Algumas vezes no mês, quando acesso meus arquivos
antigos

29
15

4%
2%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário on-line).
Figura 25 – Gráfico com as respostas sobre a frequência com que
os usuários postam imagens antigas (ponto de análise 1.5).
Algumas vezes no mês, quando acesso meus
arquivos antigos
Outros

2%
4%

Algumas vezes no ano, quando acesso meus
arquivos antigos

29%

Nunca posto as imagens antigas

32%

Em datas comemorativas (dia das crianças,
festas juninas, dia das mães, dia do amigo etc.)

43%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Fonte: pesquisa de campo.

A minoria – apenas 2% – declarou fazer essa opção com uma frequência maior, o que
seria algumas vezes no mês, ao acessar imagens antigas do arquivo pessoal. Mesmo assim,
ainda temos um uso bem menos constante do que em comparação à frequência de postagem
das imagens feitas no dia a dia ou em situações sociais entendidas como mais relevantes para
se compartilhar no Instagram.
Dessa maneira, podemos refletir como os usuários do aplicativo tendem a usar com
pouca frequência de imagens antigas, não produzidas através dos seus dispositivos móveis de
comunicação. Àqueles que ainda fazem uso das mesmas indicam ter estrategicamente a
intenção de adotar uma performance social com o intuito de escolher alguma ocasião especial
cuja sua rede tenderia a valorizar essa ação de escolher imagens de quando era mais novo.
Percebemos essa atitude performática no Instagram em ocasiões como o dia das crianças, onde
as hashtags referentes à data comemorativa assumem a primeira posição no período
mencionado 125 dentre as mais utilizadas e os usuários tendem a escolher essas imagens com o
124F

intuito de obter uma reputação para a sua rede no aplicativo.
Ainda assim, é importante notarmos que a escolha pelo gerenciamento com imagens
antigas não é feito com muita frequência, o que podemos encontrar aqui uma relação com a

125

É comum termos reportagens sobre o uso da hashtag #diadascriancas nesse período com imagens antigas. E
isto ocorre tanto massivamente pelos usuários quanto nas postagens de celebridades dos meios de comunicação
que usam suas contas para compartilhar imagens de quando eram crianças.
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própria reflexão que fazemos na tese sobre as imagens nesses dispositivos móveis voltadas para
falar prioritariamente desses “instantes” diários vividos pelos sujeitos, que buscam o retorno da
sua rede em uma performance social voltada a uma exposição de si. Para tanto, esses indivíduos
não fazem a partir de situações do passado, mas da retratação de momentos que são possíveis
devido ao momento contemporâneo no qual se tem as câmeras fotográficas cada vez mais
presentes na vida ordinária do usuário do aplicativo.
No sexto ponto (ponto de análise 1.6), questionamos se o usuário utilizaria de alguma
estratégia para aumentar a sua reputação dentro do ambiente – o que poderia ser traduzido com
um aumento no número de “curtidas” ou comentários das imagens. Do total de respostas, 466
pessoas disseram que não faziam nenhum tipo de uso, representando 71% de todas nesse
quesito. Ressaltamos ainda que 7 pessoas não souberam responder a pergunta por motivos
diversos 126 e 25 declararam apenas que “sim”, sem dar mais detalhes das estratégias, como
125F

estávamos requerendo nesse caso.
Apresentamos a Tabela 14 e a Figura 26 com o resumo das 167 respostas daqueles que
vieram a declarar alguns usos comuns feitos no Instagram.
Tabela 14 – Resumo das codificações feitas na análise sobre as
estratégias de obtenção de curtidas e comentários (ponto de análise 1.6).
Questão: “Você utiliza de alguma estratégia para aumentar o
número de curtidas/likes ou de comentários das imagens
postadas/compartilhadas no Instagram? Por quê?”
4B

Resposta
Apenas hashtag
Preferência de horários
Legendas atrativas
Edição e outros recursos
Seguir pessoas
Troca de likes (“curtidas”)
Marcação de pessoas
Compartilhamento em diversas plataformas

Porcentagem
60%
17%
7%
5%
4%
4%
2%
1%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário on-line).

126

Alguns fugiram do assunto, ou simplesmente não entenderam o enunciado.
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Figura 26 – Gráfico com o resumo das codificações feitas na análise sobre as
estratégias de obtenção de curtidas e comentários (ponto de análise 1.6).

Fonte: pesquisa de campo.

Abaixo reproduzimos algumas respostas que exemplificam bem as opiniões dos
usuários frente a algumas ações realizadas no aplicativo. Em primeiro lugar, dentre aqueles que
declararam não fazer uso de nenhuma estratégia, parte desse total fez algumas críticas a um
desejo dos usuários de quererem ser reconhecidos e populares no aplicativo a qualquer custo.
A opinião de um usuário na resposta 13 traz-nos exemplo para essa questão:
Não. Não tenho a pretensão de atingir muitos seguidores e nem de ser celebridade do instagram.
Resposta 13

Dentre os pontos levantados por estes que negaram qualquer tipo de uso do Instagram,
o fato de conseguir um maior volume de amigos, “curtidas” e comentários parecia operar nas
suas performances sociais, justamente pelo fato de esse volume trazer pistas para se perceber
que determinado usuário possui um grande prestígio para a sua rede.
Para aqueles que declararam utilizar de estratégias, o uso das hashtags figurou como o
mecanismo mais importante para o alcance desse prestígio no aplicativo. Isto porque uma das
principais vantagens no seu uso em larga escala deve-se ao fato da capacidade dessas hashtags
extrapolarem o alcance restrito apenas aos seus seguidores, facilitando com isto a obtenção de
um feedback maior nas suas postagens. Feedback este que parece se transformar em
popularidade para os indivíduos e, em última instância, mais seguidores. Colocamos a resposta
14 capaz de ilustrar nosso argumento:
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Sim. O uso das hastags é algo muito comum para quem pretende aumentar o número de likes. A intenção
em atingir um maior número de pessoas é tornar-se popular.
Resposta 14

Importante destacarmos aqui que percebemos também um uso em grande número de
hashtags, criando várias formas de classificação das fotos através desses metadados, de modo
a atingir uma audiência para além da sua rede social do respondente. Parte desse grande uso
tenta acompanhar também alguma discussão vigente, no sentido de aproveitar algum ponto de
vista predominante e, com isto, a postagem poder figurar na ferramenta “explorar”; ao
conseguir esse feito, a postagem automaticamente se apresenta para outros indivíduos como
uma sugestão para eles visualizarem e, em um segundo momento, efetivarem alguma interação,
como seguir o usuário.
Seguir pessoas é também percebido como uma estratégia interessante, pois garante aos
usuários uma relação de reciprocidade para a maioria dos casos – assim como detectamos essa
importância no ponto 1.4, quando alguns respondentes falaram do interesse em manter uma
“proporção equilibrada” da sua rede social. Inclusive, observamos esse comportamento em
alguns perfis de usuários com muitos seguidores: a sigla “SDV” indicava a ação de “seguir de
volta”; dessa forma, teríamos uma troca efetiva entre seguidores e seguidos e, com isto, se
conseguiria uma rede social de maior amplitude. Essa maior amplitude, por conseguinte, pode
gerar mais “curtidas” e comentários nas postagens, por exemplo.
Ou seja, o Usuário A seguindo o Usuário B garantiria uma relação também reversa – o
Usuário B potencialmente seguiria o Usuário A. É importante percebemos esse tipo de resposta
pois no Instagram as relações não são necessariamente reciprocas; nesse caso, um usuário pode
ter muitos seguidores e seguir poucas pessoas. Reproduzimos a fala de um usuário capaz de
trazer indícios sobre essa estratégia (resposta 15):
Eu sigo mais pessoas, porque aí elas seguem de volta :)
Resposta 15

A ideia da legenda “atrativa” apareceu também dentre as respostas dos usuários, apesar
de ter sido em menor escala. Dentre as formas de criar legendas nas imagens, as mais comuns
são concebê-las como um mecanismo para a expressão do indivíduo em suas postagens, a
exemplo da resposta 16:
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As vezes coloco alguma frase de algum autor que eu gosto ou trecho de música.Faço isso para dar ênfase a
importância que a foto postada teve para mim,pois algumas tem conexão com determinado trecho de música
ou texto que eu gosto.
Resposta 16

Como analisamos no ponto de análise 1.12, referente ao uso das legendas, muitas
pessoas declararam fazê-lo como uma forma de trazer quadros de compreensão para as
fotografias, auxiliando na sua performance social. Porém, acrescentamos aqui a importância
também de uma legenda atrativa como uma forma de ter resultados também em números. Uma
ação importante para os adeptos da fotografia vernacular, pois as descrições ancoram as
imagens e trazem leituras importantes para a compreensão do indivíduo que as compartilha em
sua rede de seguidores.
A proposta de “Trocar likes”, expressão comum que apareceu com força em 2014 dentre
os usuários do aplicativo, foi também mencionada como uma estratégia. Por isso recebemos
tanto depoimentos de pessoas atestando o uso como uma forma de conseguir mais “curtidas”
nas suas fotos, como também tivemos aqueles criticando tal atitude. Vejamos os dois exemplos
nas respostas 17 e 18:
Normalmente sigo o perfil das pessoas qe trocam like, só pra manter uma média de curtidas nas fotos.
Resposta 17

Não, porque acho desnecessário. As pessoas são livres para curtir minhas fotos se for da vontade delas, sem
troca de curtidas.
Resposta 18

Pelos depoimentos, a quantidade de “curtidas” seria também um índice de reputação no
Instagram, assim como a ação de seguir muitas pessoas na tentativa destas seguirem o usuário
de volta, como percebido na questão do ponto de análise 1.4. E, conforme as respostas, para
além de uma fotografia obter muitas “curtidas”, parece importante também a manutenção de
uma média de “curtidas” por fotos no perfil do usuário – talvez para demonstrar que a pessoa
consegue manter uma rede de seguidores coesa, que esteja efetivando trocas sociais com certa
constância com esse usuário.
Nos pontos sétimo e oitavo, referentes à frequência do usuário no Instagram (ponto de
análise 1.7) e aos interesses no ambiente (ponto de análise 1.8), pedimos para os respondentes
marcar algumas opções que melhor cabiam para descrever um pouco do tipo de uso que
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costumam fazer do aplicativo, no que tange ao acesso e às interações possíveis de se fazer.
Nesse caso, a solicitação foi para que eles marcassem em alguns quesitos se tendiam a fazer
uso do Instagram tendo em vista a promoção de sociabilidade prioritariamente com sua rede
social ou se estariam constantemente em busca de novos atores sociais.
Vamos, de início, destacar aqui a frequência dada para cada um dos quesitos conforme
a maioria das respostas. Desse modo, obtivemos o seguinte resultado para a maioria dos
usuários: eles acessam as imagens dos seus contatos algumas vezes durante o dia (47%);
raramente acessam o Instagram à procura de novos contatos (60%); raramente acessam o
recurso Explorar, à procura de novos contatos ou de imagens do seu interesse (43%); raramente
comentam nas fotografias dos seus contatos (44%); nunca comentam nas fotografias de pessoas
que não são seus contatos ou simplesmente desconhecidas (63%); “curtem” as fotografias dos
seus contatos algumas vezes durante o dia (41%); raramente “curtem” as fotografias de pessoas
que não são seus contatos ou simplesmente desconhecidas (36%).
Considerando os três primeiros quesitos, podemos inferir que o acesso mais comum do
Instagram feito pelos usuários se baseia no acesso às imagens dos seus contatos. Prova disso é
o fato da opção “raramente” figurar com apenas 7% com relação a frequência de acesso às fotos
dos seus contatos – à frente apenas da opção “nunca” (1%). Em contraposição, temos a opção
“raramente” como a mais mencionada quando procurarmos saber se os respondentes costumam
ficar à procura de imagens de pessoas desconhecidas.
Temos assim um perfil de usuário que acessa o aplicativo com uma frequência diária,
embora nem sempre venha a postar as suas imagens. Entendemos que isto possa demonstrar
um interesse por estar sempre atento ao que vem acontecendo principalmente na sua timeline
do Instagram: o que os seus contatos (“seguidos”) estão postando nos mais diferentes turnos do
dia.
Nos quatro últimos quesitos, percebemos uma relação análoga ao acesso nos
comentários ou “curtidas” feitos pelos usuários. Isto porque a maioria tende a comentar ou
“curtir” imagens daqueles socialmente mais próximos, principalmente quando a questão é
comentar fotografias de “estranhos” – com apenas 2% declarando fazer isso diariamente 127.
126F

Ressaltamos que esse valor percentual é fruto da soma das seguintes respostas: “Algumas vezes durante o dia”
(1%) e “Constantemente / O dia inteiro” (1%).
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Essa ação aparece nitidamente menor quando nos referimos a “curtidas” de fotografias de
“estranhos” – com 16% fazendo isso diariamente 128.
127F

Ainda, percebemos nesse caso como o comentário no Instagram é um recurso utilizado
com menor frequência se compararmos às “curtidas”. E o uso, como apontamos acima, só tende
a diminuir quando se aumenta a distância social dos usuários. Dentre um dos fatores que
podemos aqui elencar está o fato da ação de “curtir” ser mais ágil e prática do que a ação de
comentar, pois esta última exige um tempo maior para a reflexão e para a expressão através de
palavras de algo que o usuário tenha percebido na postagem do seu contato, ou mesmo para
estabelecer alguma conversação com alguém por meio da seção de “comentários” das
postagens; essas ações tendem a ser ainda mais difíceis quando estamos nos referindo ao ato de
comentar na postagem de um desconhecido que por ventura o usuário venha a acessar.
A própria ideia de “curtir”, aliás, é algo existente também em outras ambiências
promotoras de redes sociais digitais, e vem sendo seguida amplamente como um recurso
importante para ser implementado – visto a aceitação dos usuários pelo mesmo. Pesquisas
existentes em outros ambientes apontam também a preferência por “curtir” em comparação ao
ato de comentar. Como trataremos posteriormente, vimos esse mesmo comportamento se
repetir ao analisarmos as páginas dos usuários selecionados, cujas fotos eram comumente mais
“curtidas” do que comentadas.
Apresentamos, de maneira resumida, as respostas com os valores absolutos e
proporcionais e os gráficos produzidos, conforme cada linha da tabela 15, demonstrando assim
a preferência dos usuários por se restringir a sua rede social em detrimento por uma procura a
novas imagens possivelmente do seu interesse – o que pode nos dar indícios também para a
reflexão sobre a importância do Instagram como vetor de práticas sociais prioritariamente nas
redes de contatos em comum. Ainda, a Figura 27 apresenta gráficos para cada um dos tópicos
dessa questão.
Tabela 15 – Resumo das respostas dos pontos sobre a frequência no aplicativo (ponto de análise 1.7) e o
interesse no ambiente (ponto de análise 1.8).
Questão: “Com que frequência você...”
Opções
Constantemente Algumas
Algumas
/ O dia inteiro
vezes durante
vezes durante
o dia
a semana
Freq. %
Freq. %
Freq. %
5B

Tópico

Raramente

Nunca

Freq.

Freq.

%

%

Ressaltamos que esse valor percentual é fruto da soma das seguintes respostas: “Algumas vezes durante o dia”
(12%) e “Constantemente / O dia inteiro” (4%).
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Acessa o Instagram
para ver as fotos dos
seus contatos
Acessa o Instagram
para procurar novos
contatos
Acessa o item
explorar, com o
intuito de ver
sugestões de
pessoas e fotografias
Comenta fotografias
de seus contatos
Comenta fotografia
de estranhos
Curte fotografias de
seus contatos
Curte fotografias de
estranhos

135

21%

306

47%

161

25%

47

7%

8

1%

6

1%

27

4%

128

19%

396

60%

100

15%

20

3%

84

13%

155

24%

280

43%

118

18%

10

2%

91

14%

252

38%

287

44%

17

3%

4

1%

6

1%

29

4%

207

32%

411

63%

107

16%

269

41%

226

34%

51

8%

4

1%

24

4%

81

12%

131

20%

236

36%

185

28%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário on-line).
Figura 27 – Gráficos das respostas dos pontos sobre a frequência no aplicativo (ponto de análise 1.7) e o
interesse no ambiente (ponto de análise 1.8).
Tópico: “Acessa o Instagram para ver as fotos dos
seus contatos”

Tópico: “Acessa o Instagram para procurar novos
contatos”

6B

Nunca
Raramente

7B

Constantemente / O
dia inteiro
Algumas vezes durante
o dia

1%
7%

Constantemente / O
dia inteiro
Algumas vezes
durante a semana
Algumas vezes
durante o dia

21%

47%

Tópico “Acessa o item explorar, com o intuito de ver
sugestões de pessoas e fotografias”

Algumas vezes
durante a semana
Raramente

15%

Algumas vezes durante
a semana

25%

8B

Nunca

4%

Nunca

3%
13%

24%

60%
0%

20% 40% 60% 80%

Tópico: “Comenta fotografias de seus contatos”
9B

Constantemente / O
dia inteiro

2%

Nunca

3%

Algumas vezes
durante o dia
Algumas vezes
durante a semana

18%

19%

Raramente
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Constantemente / O
dia inteiro
Algumas vezes
durante o dia

1%

Raramente

14%
38%
44%

43%
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Tópico “Comenta fotografia de estranhos”

Tópico “Curte fotografias de seus contatos”

10B

Constantemente / O
dia inteiro
Algumas vezes
durante o dia
Algumas vezes
durante a semana

1B

1%

Nunca

1%

Raramente

4%
32%

Raramente

63%

Nunca
0%

Constantemente / O
dia inteiro
Algumas vezes
durante a semana
Algumas vezes
durante o dia

20% 40% 60% 80%

1%
8%
16%
34%
41%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tópico “Curte fotografias de estranhos”
12B

Constantemente / O
dia inteiro
Algumas vezes
durante o dia
Algumas vezes
durante a semana

4%
12%
20%
28%

Nunca

36%

Raramente
0%

10% 20% 30% 40%

Fonte: pesquisa de campo.

Com relação ao ponto sobre a interveniência do horário (ponto de análise 1.9), a maioria
declarou não pensar dessa forma, com a marca de 66% do total das respostas. Alguns (2%) não
souberam responder a questão ou simplesmente preferiram não declarar nada. Nesse sentido,
parece pouco importante para os usuários o planejamento das suas postagens considerando
horários capazes de agregar um maior valor – o que estaríamos falando aqui de um maior
feedback da sua rede social. A performance social da maior parte dos usuários estaria voltada a
outros fatores, não considerando assim o horário como um fator interveniente ao realizarem
compartilhamentos no aplicativo.
Já para os que declaram o horário como interveniente, percebemos aqui quatro
justificativas comuns que codificamos no sentido de trazer um panorama geral dos motivos para
a postagem em horários específicos. São estes: (1) em horários de maior fluxo de usuários
acessando, (2) a depender da disponibilidade do acesso ao aplicativo durante o dia, (3) a
depender da ocasião social e (4) conforme limitações técnicas do dispositivo móvel. Abaixo,
apresentamos um resumo de como se deu proporcionalmente essas respostas referentes
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unicamente àqueles que declararam ter preferência por algum horário, com um gráfico e com
os valores percentuais, com a Tabela 16 e a Figura 28.
Tabela 16 – Dados proporcionais das respostas daqueles que declararam
optar por algum horário específico para postagem (ponto de análise 1.9).
Questão: “Existe alguma preferência por horário para
postar/compartilhar imagens no Instagram? Por quê?”
Resposta
Porcentagem
13B

Horário de maior fluxo

60%

A depender da disponibilidade

33%

A depender da ocasião

4%

Conforme as limitações técnicas

3%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário on-line).
Figura 28 – Gráfico com os dados proporcionais das respostas daqueles que
declararam optar por algum horário específico para postagem (ponto de análise 1.9).

Como pode ser visto nos dados, a maioria daqueles que declararam escolher algum
horário específico deve-se ao fato de planejar o compartilhamento considerando o número de
usuários que potencialmente as veriam naquele instante da sua postagem, atingindo a marca de
60% de todas as respostas. Em seguida, aparecem aqueles que estariam compartilhando a
depender da sua disponibilidade durante o dia, muitas vezes sendo aqui interveniente algum
horário de folga do dia ou os intervalos no trabalho ou na faculdade – o que nesse caso não seria
necessariamente uma estratégia para a obtenção de algo no Instagram, mas apenas uma
limitação de tempo na rotina diária deles. As ocasiões sociais importantes para se compartilhar
com brevidade no ambiente não foi um fator proporcionalmente relevante, bem como as
limitações técnicas do aparelho, atingindo respectivamente 4% e 3%.
Apresentamos, a seguir, alguns depoimentos que representam um pouco das respostas
dadas nessa questão. Dentre aqueles que negaram planejar o horário, muitos simplesmente não
justificaram o motivo – escrevendo como resposta apenas “não” –, e outros fizeram uma crítica
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semelhante à obtida em outras questões abertas, no tocante a uma busca aparentemente
desenfreada por atenção no aplicativo, o que não seria do agrado dessas pessoas.
Por outro lado, muitos que negaram a preferência do horário deve-se ao fato de eles
fazerem a postagem assim que a imagem é produzida, independente de outros fatores capazes
de agregar uma maior reputação para ele. A exemplo de usuários com as respostas 19, 20 e 21:
Não! Posto na hora que registro!
Resposta 19

Não. São fotos rápidas e processo de postar é rápido, então nn preciso de um horário especifico.
Resposta 20

Não. O instagram é uma plataforma de conteúdo instantâneo, então se não publicar na hora não tem tanta
importância.
Resposta 21

É interessante vermos uma relação próxima daqueles que negaram a preferência por
horário justamente pelo fato da sua relação com o aplicativo e com as imagens do Instagram
ser principalmente voltada a uma objetivação do instante vivido através das imagens
compartilhadas – algo possível graças ao contexto tecnológico contemporâneo marcado por
uma conectividade generalizada. A exemplo dos trechos das falas “São fotos rápidas e processo
de postar é rápido” (resposta 20) e “O Instagram é uma plataforma de conteúdo instantâneo,
então se não publicar na hora não tem tanta importância” (reposta 21). Podemos inferir que
temos nessas respostas uma apropriação da fotografia vernacular proporcionadora de alterações
ocasionadas pela democratização do aparelho de produção de imagens, pela sua portabilidade
e pela sua ubiquidade.
Dentre aqueles que declararam fazer uso de alguma estratégia considerando o horário,
em segundo lugar percebemos os depoimentos daqueles que muitas vezes dependem da sua
disponibilidade para compartilhar no Instagram. Parte disso deve-se ao seu cronograma diário,
como os horários de trabalho e de aula, impedindo o acesso ao Instagram durante o dia todo. A
exemplo da resposta 22:

Sim, a noite. Porque é a hora que eu tenho livre
Resposta 22
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Nesses casos, o horário se apresenta menos como um componente auxiliar da
performance social e mais como uma limitação do tempo nas rotinas das pessoas, decorrente
de fatores como o seu emprego ou a sua vida acadêmica. De forma semelhante, percebemos
também essa pequena relação com a performance social do usuário nas respostas
compreendidas por nós como uma “limitação técnica”, pois alguns declararam ter dificuldades
no acesso às redes em certos momentos. Citamos como exemplo a resposta 23:
Depois das 22:30h, pois a internet está mais rápida!
Resposta 23

O fluxo de pessoas em um horário, como já dito, foi o mais lembrado em virtude da
percepção do usuário sobre alguns momentos os quais a sua rede de seguidores tenderiam a
estar acessando e, dessa forma, disponíveis para interlocuções no aplicativo. Destacamos aqui
o horário da noite, no qual muitos revelaram optá-lo por ser justamente o preferido pelos
usuários do Instagram; ainda conforme as respostas, ao se postar à noite, ou mesmo um pouco
mais tarde, seria possível também conseguir um retorno da sua rede tanto pela noite quanto pela
manhã, quando as pessoas acessariam a home das suas contas ao acordarem e potencialmente
veriam as postagens da sua rede feitas na noite anterior, após o seu último acesso ao aplicativo.
Podemos ver nas reproduções das respostas 24 e 25 exemplos dessa questão:
Sempre a noite/madrugada pois quando as pessoas acordam vão direto p o inst.
Resposta 24

Sim. Pelas 22h, pois as pessoas costumam olhar o Instagram antes de dormir ou logo depois de acordar, e
nesse horário gera mais curtidas.
Resposta 25

Enquanto algumas pessoas declararam ser a noite o horário mais importante, outras têm
horários e dias específicos que parecem ser mais estratégicos para obter visibilidade no
Instagram. Dessa maneira, essa parcela dos respondentes demonstrou ter um grande controle
do fluxo de interações potenciais. A resposta 26 é um exemplo dessa questão:

Meio da manhã e meio da tarde nos dias de semana, porque há mais gente no Facebook, onde aparecem as
fotos que posto no Instagram. E noite do sábado e ao longo do domingo para fotos de festas, encontros
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com amigos etc., porque é quando muitas pessoas também postam e monitoram likes e querem saber como
os contatos estão aproveitando o fim de semana.
Resposta 26

Temos nesse caso uma consciência muito bem planejada quanto aos momentos
percebidos como mais interessantes para esse usuário. Para além de eleger apenas um horário,
ele consegue ter noção também do gerenciamento entre plataformas, como a própria
visualização das postagens no Facebook, quanto a interveniência também do horário por dia da
semana – nesse caso, a possível repercussão das suas postagens nos sábados e domingos 129.
128F

A preferência por esse horário de maior fluxo nos traz indícios para perceber um pouco
do perfil do uso do Instagram, sempre voltado para as últimas postagens feitas. Ora, nada
impediria o usuário, ao acessar a sua home no aplicativo, passar pelas postagens no sentido de
ter acesso aos posts mais antigos da sua rede social. Porém, parece que as postagens aqui
assumem um tempo de “sobrevida” curto, cabendo ao usuário pensar em horários capazes de
chamar mais atenção em um ambiente cuja atenção estaria a princípio voltada aos últimos
compartilhamentos feitos pelos seguidores e seguidos 130.
129F

Se adicionarmos essa perspectiva do horário de fluxo com aqueles que postam “logo em
seguida ao momento de produção das imagens”, temos aqui indícios para se pensar em uma
relação da fotografia vernacular como promotora de práticas sociais muito localizadas e
dependentes de um breve momento – do dia, ou da hora que os usuários costumam acessar –
em que os indivíduos estariam disponíveis para interagir. Esse momento seria dinâmico,
alterado pelas novas postagens que se sucedem na timeline do indivíduo em um ritmo ditado
pelo número de seguidores: quanto mais se possui, mais atualizações ocorrerão em um menor
período de tempo.
Sobre o tempo entre fotografar e compartilhar (ponto de análise 1.10), a tendência foi
que os usuários venham a compartilhar as imagens no mesmo momento em que são produzidas
– representando 41% do total de respostas. Logo em seguida, aparecem as opções “algum tempo
depois, após uma seleção das que postarei” e “Espero para fazer em algum outro momento do
dia”, com 25% e 23%, respectivamente. Notem que essas duas últimas respostas ainda
demonstram uma opção por compartilhar as imagens produzidas ainda com brevidade,
possivelmente no mesmo dia de produção.

129
130

Sobre o gerenciamento com outras ferramentas, discutimos adiante, no ponto de análise 2.10.
Atitude similar foi percebida também no ponto de análise 2.13, como tratamos mais adiante.
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Somando as três opções, chegamos a 89% dos respondentes optando por compartilhar
suas imagens dos dispositivos móveis em um curto período de tempo em que são produzidas;
um dado que devemos aqui ressaltar, pois nos cabe refletir sobre esse tempo entre fotografar e
compartilhar que tem sido cada vez mais próximo se comparado às tecnologias anteriores de
produção de imagens fotográficas. Ao mesmo tempo em que podemos indicar a fotografia como
um importante meio para a performatividade dos sujeitos, podemos refletir também sobre uma
grande demanda por uma exposição de si, característico desse momento histórico das redes
sociais.
A diferença é bastante acentuada ao compararmos com a opção supracitada com as
opções “Faço postagens em alguns dias da semana” e “Algum tempo depois, após a aprovação
dos meus amigos”, com 3% e 2% respectivamente. Dessa maneira, nota-se uma inclinação para
o uso do aplicativo voltado para dar saída com celeridade às imagens produzidas nos
dispositivos móveis de comunicação, como já ressaltado; a facilidade pela conexão à internet
pode ser um propulsor desse processo, vale ressaltarmos.
A tabela 17 e o gráfico da Figura 29 resumem as respostas obtidas nesse quesito com os
dados proporcionais.
Tabela 17 – Resumo das respostas referentes ao tempo entre
fotografar e compartilhar no Instagram (ponto de análise 1.10).
Questão: “Ao tirar fotos, você costuma postar/compartilhar as imagens no Instagram
em quanto tempo?”
Resposta
Frequência Porcentagem
No mesmo momento
270
41%
Algum tempo depois, após uma seleção das que postarei
161
25%
Espero para fazer em algum outro momento do dia

149

23%

Outros
Faço postagens em alguns dias da semana

44
20

7%
3%

Algum tempo depois, após a aprovação dos meus amigos

13

2%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário on-line).
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Figura 29 – Gráfico das respostas referentes ao tempo entre
fotografar e compartilhar no Instagram (ponto de análise 1.10).
3%

2%

7%
41%
23%

25%
No mesmo momento
Algum tempo depois, após uma seleção das que postarei
Espero para fazer em algum outro momento do dia
Outros
Faço postagens em alguns dias da semana
Algum tempo depois, após a aprovação dos meus amigos

Fonte: pesquisa de campo.

As repostas dadas à referida questão nos traz argumentos para refletirmos sobre a
importância da ubiquidade e da portabilidade das câmeras para a fotografia vernacular na qual
estamos falando, principalmente se pensarmos como ambas dariam pistas para uma alteração
na própria visualidade das imagens, voltadas para uma relação com o presente, nas rotinas
diárias de cada um. Faz-se importante fotografar para essas pessoas com uma frequência de
várias vezes durante a semana, assim como faz-se importante aquilo que mereça o
compartilhamento ser feito logo em seguida à produção da imagem.
No décimo primeiro ponto, referente à percepção sobre as selfies postadas (ponto de
análise 1.11), percebemos que a maioria tendeu a enquadrar as selfies como um dos principais
instrumentos para revelar quem eles realmente seriam. Baseando-se em nossa lente
interpretativa, teríamos assim nesse tipo de fotografia um grande propulsor de performances
sociais no Instagram.
Ainda, temos uma proposição interessante sobre a ideia de autenticidade conferido a
esse tipo de representação; na verdade, as selfies não seriam vistas como uma representação de
algo, mas praticamente um “espelho” do que seria o indivíduo e o estado de espírito do mesmo
naquele momento em que decide escolher um autorretrato seu para compartilhar na sua rede
social.
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Excluindo aqueles que não responderam ou não souberam responder 131, representando
130F

aproximadamente 1% do total das respostas, dividimos aqui, para fins de nossa análise, entre
dois conjuntos de respostas: os que postam e os que não postam as selfies, representando
proporcionalmente 65% e 34% do total. Ainda, cada conjunto foi subdividido em respostas
comuns percebidas na nossa análise.
Sendo assim, tratando primeiramente daqueles que não postam as selfies, notamos que
a maioria das respostas justificou não fazê-lo por não gostar destas ou simplesmente achá-las
desnecessárias, com 94% do total desse conjunto. Os outros dois padrões de respostas comuns
representaram muito pouco do total desse conjunto: apenas 6% se somarmos os que consideram
invasivo (2%) e os que só escreveram “não” como resposta (4%). Sendo assim, chegamos à
tabela 18 e a figura 30, com os valores referentes ao resultado da análise desse conjunto:
Tabela 18 – Sumário das respostas contrárias ao
uso das selfies no Instagram (ponto de análise 1.11).
Questão: “Você costuma postar selfies no Instagram? Por
quê?”
14B

Resposta

Percentual

Não gosta/ acha desnecessário
Não (apenas)

94%
4%

Considera invasivo

2%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).

Figura 30 – Gráfico das respostas contrárias ao uso das
selfies no Instagram (ponto de análise 1.11).

Fonte: pesquisa de campo.

Dentre as respostas nesse conjunto, como já dito, a maioria justificou não usar por
motivos que não fugiam muito ao próprio desinteresse por essa prática. Nesses casos, tivemos
inclusive críticas a essa prática, como se essa parcela dos indivíduos tivesse em mente que
131

Separamos nessa categoria respostas que fugiam do tema ou que simplesmente foi deixada em branco a questão.
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apenas fotografar a si mesmo não fosse a única finalidade de se possuir uma conta no Instagram;
ou, ainda, que as selfies fossem uma estratégia dos usuários apenas para a obtenção de uma
estima por ele. A exemplo das respostas 27 e 28:
Não, porque não vejo utilidade.
Resposta 27

Não. Não gosto de massagear o ego com selfies.
Resposta 28

Poucas pessoas têm alguma preocupação com a falta de privacidade potencialmente
conferida em uma selfie no Instagram; isto porque, do total das respostas negativas, a minoria
(2%) declarou achar esse tipo de imagem de algum modo invasivo. A exemplo da opinião de
um usuário com a resposta 29:
Hoje em dia raramente e evito estar só na foto. Não me agrada o nível de exposição de um auto-retrato só
meu.
Resposta 29

Esse mesmo temor pela exposição, embora aqui tenha aparecido em menor escala, foi
detectado também na questão referente ao ponto 1.14 – embora nesse último caso o temor fosse
mais voltado à forma como essa selfie poderia parecer invasiva e, com isto, explorar um nível
de intimidade sua ou das pessoas retratadas que o usuário não desejaria. Porém, acreditamos
que o desejo de se expor no ambiente, considerando a demanda social por “ver” e “ser visto”
característica dessas redes digitais, ultrapassa algumas restrições decorrentes da falta de
privacidade.
No caso daqueles que fazem uso das selfies no aplicativo, a maior parcela dos
respondentes dessa questão aberta, apresentamos a Tabela 19 e a Figura 31 com valores
percentuais e um gráfico resumindo as respostas a esse conjunto:
Tabela 19 – Sumário das respostas favoráveis ao
uso das selfies no Instagram (ponto de análise 1.11).
Questão: “Você costuma postar selfies no Instagram? Por quê?”
15B

Resposta

Percentual

Gosta/ acha divertido
Selfie em grupo

50%
5%
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Raramente/ pouco

45%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).

Figura 31 – Gráfico das respostas favoráveis ao uso
das selfies no Instagram (ponto de análise 1.11).

Fonte: pesquisa de campo.

Como pode ser visto na Tabela acima, dentre os fatores que levam os usuários a
postarem selfies, o principal foi por agradarem a eles essas imagens, atingindo a metade de
todas as opiniões a respeito das selfies (50%). Um dos motivos de tal agrado seria pelo
reconhecimento obtido com essas imagens, visto que as selfies são um dos principais
mecanismos de expressão dos usuários desses dispositivos móveis de comunicação, e parece
ter encontrado no Instagram um dos principais canais para essa finalidade (WENDT, 2014);
nesse ponto, respondentes entenderam de fato o ambiente como um dos mais adequados para o
compartilhamento desse tipo de fotografia. A exemplo do usuário da resposta 30:
Sempre tive o hábito de tirar algumas selfies quando estou me sentindo bonita. Com o uso de smartphone,
acabei aderindo ao Instagram para postá-las. Muitos amigos usam a rede social e eu acabei ficando
curiosa, até pela questão dos filtros e tudo mais.
Resposta 30

Dessa forma, em muitos casos as selfies pareceram ser um grande instrumento na
performance social dos indivíduos através do Instagram; em adição a isto, os usuários têm um
apreço a esta prática pois trata-se de uma relação mútua, na qual há de fato uma valorização na
autoestima das pessoas; tanto é que uma justificativa comum sobre as selfies é que elas são
capazes de mostrar a beleza delas. As opiniões apresentadas nas respostas 31 e 32 trazem-nos
elementos para pensar a esse respeito:
Sim! Porque quando me acho bonita, quero compartilhar com o mundo.
Resposta 31
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Sim, pois realça minha beleza real.
Resposta 32

Curioso notar o discurso da resposta 32 sobre a sua “beleza real”, pois reforça o que
havíamos apontando anteriormente da importância do selfie de enfatizar um enquadramento de
si no qual estrategicamente o usuário dispõe. Nesse sentido, embora ele não tenha desenvolvido
de maneira mais elaborada uma consciência sobre a autenticidade de seus autorretratos, em sua
prática ele compreende que escolher as melhores posições, aplicar filtros e efeitos de edição,
utilizar hashtags e comentários são formas de adoção de uma performance social comum no
ambiente e que é capaz de gerar muitas interações em suas postagens e nas dos seus contatos.
Já para aqueles que declararam fazer raramente postagens de selfies, um dos principais
fatores para fazer uso dessa fotografia seria no sentido de, em alguns momentos, esperar por
um retorno positivo das redes sociais. A exemplo das respostas 33 e 34 de nossa amostra, cujas
opiniões sobre as selfies nós reproduzimos:
Raramente, pro meu ego. Ser curtido me faz bem.
Resposta 33

Raramente, porque não acho interessante perfis em que o único objeto da foto é você
Resposta 34

Em outros casos, temos usuários que não usam as selfies com tanta frequência no sentido
de não parecer repetitivo ou mesmo numa tentativa de equilibrar os tipos de fotos postadas no
aplicativo. A exemplo da resposta 35:
Nem sempre. Porque acho que as fotos ficam muito repetitivas e com uma temática um tanto egocêntrica.
Resposta 35

Uma pequena parcela (5%) demonstrou optar pelas selfies em grupo, no sentido de
agregar mais pessoas para a discussão, podendo marcá-las na imagem e fazendo com que a
mesma possa alcançar outras redes de contatos em comum com aqueles presentes na imagem
compartilhada. Dessa mesma parcela, alguns indivíduos até preferem as selfies feitas em grupo,
por motivos como o próprio desinteresse em postar esse tipo de autorretrato. A exemplo das
respostas 36 e 37 de usuários que ora reproduzimos:
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Sim. Algumas vezes quero fazer um auto-retrato mais elaborado ou uma selfie mais simples na qual eu
esteja inserido em um contexto. Posto selfies com amigos ou com a equipe de trabalho, pois gera interação
social e engajamento.
Resposta 36

Não, porque uma selfie não significa muita coisa. Autopromoção em qualquer lugar não é do meu feitio.
Prefiro postar selfies não sozinho, mas com meus amigos ou com alguém importante pra mim.
Resposta 37

Dessa forma, os dados demonstram um apreço a essa prática, bastante popular no mundo
todo. E os enquadramentos feito pelas pessoas contrárias ao selfie giraram muito em torno de
uma falta de autenticidade e uma auto-promoção de si em demasia, ambos competindo para que
essa parcela contrária entenda esses adeptos das selfies como pessoas com uma necessidade
acima do que seria o aceitável por eles de se exibir, de se expor; vimos também uma
compreensão de que as performances sociais exercidas através dessas fotografias produzem um
indivíduo menos próximo do que ele realmente pareça ser, considerando as diversas formas de
produção e edição das imagens pelo aplicativo, que seriam capazes de produzir certo
falseamento na sua aparência física.
No tocante ao uso das legendas (ponto de análise 1.12), procuramos saber como os
usuários comumente fazem o uso nos posts a partir de opções que eles poderiam marcar –
inclusive mais de uma –, e obtivemos o seguinte resultado (conforme a Tabela 20 e a Figura
32):
Tabela 20 – Resumo das respostas sobre o uso das legendas no Instagram (ponto de análise 1.12).
Questão: “Como você usa as legendas das imagens no Instagram?”
Resposta
Frequência
Percentual
16B

Colocando hashtags #
Descrevendo a imagem

420
389

64%
59%

Utilizando trechos de citações / poemas / músicas

273

42%

Mencionando os amigos

254

39%

Outros

85

13%

Não uso

62

9%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
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Figura 32 – Gráfico com as respostas sobre o uso
das legendas no Instagram (ponto de análise 1.12).
Não uso
Outros

9%
13%
39%

Mencionando os amigos
Utilizando trechos de citações /
poemas / músicas

42%
59%

Descrevendo a imagem

64%

Colocando hashtags

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Fonte: pesquisa de campo.

Como pode ser visto acima, o uso das hashtags nas legendas aparece como o principal
mecanismo para a performance social através do que seria a linguagem textual no aplicativo,
alcançando 64% da preferência por parte das pessoas que responderam ao questionário. Na
sequência, temos a própria descrição das imagens, com 59%. Em seguida, aparecem a utilização
de trechos de citações, poemas ou músicas e a menção a amigos, com 42% e 39%,
respectivamente.
As hashtags são usadas largamente pelos usuários, inclusive em outras ambiências
digitais. A preferência por elas pode ser reflexo de um uso comum no qual foi absorvido pelos
indivíduos ao passarem a utilizar também o aplicativo Instagram. Já a utilização de citações,
poemas ou músicas procura dar uma visão poética da imagem postada, enquadrando a leitura
pela rede social que visualizará a imagem. A menção aos amigos pode ser compreendida como
uma forma de convocar as pessoas para participar das interações na postagem, pois ao fazer
essa ação o seu amigo no aplicativo recebe uma notificação de que foi mencionado em uma
postagem; logo, a tendência é dele vir a acessar a mesma para saber o porquê de estar sendo
lembrado (ou convocado) para esse cenário de interação. Todas essas ações serão vistas adiante,
ao analisarmos as páginas dos usuários selecionados e as performances sociais decorrentes do
uso das legendas nas postagens.
Interessante notar que a minoria declarou não escrever nada no momento da postagem,
representando apenas 9% dos respondentes. Dessa maneira, podemos inferir que os textos
adicionais à própria fotografia se apresentam como componentes fundamentais nas
performances sociais, de modo a servir tanto para auxiliar na compreensão da imagem – como
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nas descrições utilizadas – quanto para criar quadros de compreensão com o intuito de gerenciar
a impressão para a rede social do indivíduo – como na aplicação das hashtags.
De fato, notamos que as hashtags e a descrição da imagem são a preferência dos usuários
participantes da pesquisa, pois percebemos também essa mesma estratégia de exercício da
performance social ao analisarmos o grande número das hashtags nas postagens dos
selecionados da amostra – como veremos no tópico 3.3.2.1 desse capítulo.
Na questão referente aos tipos de fotos postadas (ponto de análise 1.13), apresentamos
alguns quesitos nos quais o respondente deveria optar considerando a sua posição sobre o que
deveria ser (ou não) de foro íntimo. Nesse sentido, buscamos saber quais imagens cabiam ao
usuário compartilhar no Instagram e quais ele apenas produz e arquiva no seu dispositivo
móvel.
Pudemos perceber que, de maneira geral, os usuários têm poucas restrições de
compartilhar aquelas imagens produzidas nas situações sociais em grupo. Isto porque a opção
de “postar/ compartilhar” estas alcançou a maior proporção se comparada às demais, com 81%.
Acrescentamos ainda que essas imagens também aparecem como muito importantes para
aqueles que possuem dispositivos móveis e responderam ao questionário, pois apenas 8%
declarou não fazer esse tipo – o menor percentual dessa opção dentre todos os tipos de fotos
aqui listados para o usuário optar.
Outro ponto importante a se considerar diz respeito às fotografias percebidas pelos
usuários como mais íntimas. Isto porque a maioria declarou não fazer esse tipo de uso (64%);
ou seja, as imagens sequer são produzidas, por isso que a opção por compartilhar nesse quesito
também alcançou valores muito baixos (2%). Mesmo para aqueles que produzem essas
imagens, a grande maioria declarou apenas arquivá-las. Esse quesito pôde demonstrar tanto um
temor dos usuários por expor imagens que possam comprometê-los caso extrapolem a rede na
qual se dirigem como também pode demonstrar um temor na própria interpretação que a sua
rede poderá ter deles – causando assim um efeito negativo na sua fachada. Parte desse temor
pode ser resultante dos inúmeros casos de fotografias “vazadas” na internet noticiados nos
meios de comunicação, de uma maneira geral, quanto pelas apropriações indevidas dessas
imagens feitas por pessoas indesejadas.
As selfies também são vistas como importantes para o compartilhamento no aplicativo,
pois a maioria dos respondentes (46%) tende a fazer uso destas para compartilhar. O menor
valor percentual ficou justamente para a opção “Não faço esse tipo de uso”, com apenas 18%.
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Temos ainda aqueles que produzem as imagens mas não compartilham no aplicativo, com 35%.
Entendemos que isto pode ocorrer tanto por um receio do indivíduo de expor sua imagem no
Instagram – principalmente se a sua conta não estiver com o acesso restrito apenas para aqueles
autorizados pelo usuário – quanto pelo fato do indivíduo utilizar essas selfies em outras
ambiências, quer sejam em sites de redes sociais ou apenas revelando para seus amigos mais
próximos em contextos de co-presença física.
Sendo assim, reproduzimos na Tabela 21 e na Figura 33 um resumo das respostas
obtidas nos quatro tópicos apresentados:
Tabela 21 – Resumo das respostas, por tópico, com relação ao uso que faz de cada tipo de fotografia
apresentado (ponto de análise 1.12).
Questão: “Das fotos no seu celular, marque quais você posta/compartilha no Instagram e quais você
apenas tira e guarda”
17B

Tópico

Posto / Compartilho

Apenas tiro e guardo

Não faço esse tipo de uso

Frequência

Frequência

Frequência

%

%

%

Fotos de si - selfies

303

46%

233

35%

121

18%

Selfies em grupo

535

81%

70

11%

52

8%

280

43%

163

25%

214

33%

10

2%

228

35%

419

64%

Selfies com o(a)
namorado (a)
Fotografias mais
íntimas

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
Figura 33 – Gráficos com as respostas, por tópico, com relação ao uso que faz
de cada tipo de fotografia apresentado (ponto de análise 1.12).
Tópico “Fotos de si - selfies”

Não faço esse tipo de
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Tópico “Selfies em grupo”

Não faço esse tipo de
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Tópico: “Fotografias mais íntimas”
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Apenas tiro e guardo
Não faço esse tipo de
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2%
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25%
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Fonte: pesquisa de campo.

Esse ponto nos traz indícios para se pensar na fotografia nos dispositivos móveis como
um meio de manutenção de laços sociais, assim como tínhamos em processos anteriores à
fotografia digital já citados no primeiro capítulo. Mais ainda, demonstra a importância das
imagens nos dispositivos móveis como fatores de agregação social, que podem tanto ter um
efeito positivo naqueles que estão vivenciando as situações onde as imagens são produzidas
quanto na audiência dirigida do Instagram.
Importante ressaltarmos também como essas imagens podem dar indícios de uma
performance social buscando ressaltar o quão sociável parece ser esse usuário que faz o uso
desse tipo de imagem, como também dá pistas sobre qual a sua rede de contatos socialmente
mais próximos; nesse segundo aspecto, temos uma estratégia do usuário em retratar pessoas
que possam ser interessantes de demonstrar conhecer para os seus seguidores. Nesse aspecto, o
usuário tende a evidenciar amigos e relacionamentos que possam trazer benefícios para ele no
processo de exposição de si. Haveria, portanto, uma forma de retratação de si e do seu grupo
social buscando apresentar atores que devem (ou não) fazer parte das imagens postadas no
Instagram, a partir de finalidades diversas.
Ainda no ponto referente aos tipos de fotos postadas (ponto de análise 1.13), procuramos
saber se existiram fotografias que os usuários não compartilham ou nunca compartilhariam no
Instagram. Na questão aberta proposta, apenas 6% dos respondentes estariam excluídos aqui
do total das opções levantadas, pois alguns classificamos como “não souberam ou não quiseram
responder” (4%) e outra parte declarou que compartilharia qualquer fotografia (2%). Sendo
assim, consideraremos para a análise abaixo as demais codificações realizadas por nós sobre as
fotografias que os respondentes não compartilham ou nunca compartilhariam.
A tabela 22 apresenta um resumo das principais opções levantadas pelos usuários, dentre
aqueles que confessaram algum temor com imagens compartilhadas no aplicativo. É importante
ressaltarmos que, como se trata de uma questão aberta, muitos responderam mais de uma das
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classificações aqui propostas. Logo, os valores percentuais abaixo representam o total daqueles
que apontaram os tipos de fotos que não compartilhariam – 616 pessoas.
Tabela 22 – Resumo das respostas sobre os tipos de fotografias que os
respondentes não compartilhariam (ponto de análise 1.13).
Questão: “Qual(is) tipo(s) de foto(s) você não postaria/compartilharia
no Instagram?”
18B

Resposta

Percentual

Fotos íntimas/pessoais
Fotos com nudez/sensuais/vulgares
Fotos que comprometam minha imagem
Selfies
Fotos que comprometem terceiros
Fotos de alimentos
Fotos de tragédias (acidentes, mortes e doenças)
Fotos na academia
Fotos que não são de minha autoria

93%
20%
11%
8%
7%
4%
4%
2%
2%

Fotos de paisagem

1%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).

Figura 34 – Gráfico com as respostas sobre os tipos de fotografias que os respondentes não compartilhariam
(ponto de análise 1.13).

Fonte: pesquisa de campo.

Como podemos perceber nos dados apresentados acima, as fotografias consideradas
“íntimas” pelos usuários figuram como as menos indicadas para se postar no Instagram,
alcançando a marca de 93% de todas as respostas nesse quesito. Classificamos aqui as respostas
dos usuários que declaravam não postar imagens em momentos de intimidade, como em casa
ou com determinadas pessoas nas quais não gostaria de se apresentar acompanhado
publicamente.
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Dentre as justificativas dadas a esse respeito, muitos revelaram que não gostariam de
expor a sua vida particular no Instagram, considerando que trata-se de um ambiente cujas
informações de si são públicas por padrão. Nas respostas 38, 39 e 40, temos casos peculiares a
respeito daqueles que discorreram sobre a exposição de uma intimidade promovida pelo
aplicativo:
Não gosto de postar fotos íntimas, como de minha casa, onde estou no momento ou minha vida pessoal.
Acredito que seja uma exposição que posso te prejudicar, correndo o risco de ameaças e abrindo espaço
pra pessoas utilizarem minhas fotos para outros objetivos.
Resposta 38

Sou reservada, não gosto de sentir minha vida particular exposta em " uma praça pública ". Enfim, tudo
que julgue íntimo e não subjetivo. Me olhar é íntimo e subjetivo.
Resposta 39

Nenhuma foto sensual, não é meu objetivo no aplicativo, acredito que pra isso exista o tinder, para
públicos que procuram serem realmente bonitos/sensuais e atrair, apesar de que tem gente que mostra só
por mostrar mesmo, sem querer se relacionar com ninguém, enfim... Não postaria fotos com localização
muito especifíca do lugar onde estou exatamente, só colocaria talvez pós-momento, acho muito perigoso
Resposta 40

Podemos observar, nessas respostas, o temor das pessoas pela interpretação da sua rede
e das audiências imaginadas. Outro ponto passível de críticas diz respeito ao próprio modo
como o ambiente tem se estruturado em torno de uma exposição da intimidade dos indivíduos,
algo que essa parcela do público não aprova.
Logo em seguida, aparecem as fotografias com cenas de nudez, com 20% de rejeição
do total das respostas. Classificamos aqui aquelas respostas nas quais os usuários declararam
diretamente um receio de postar fotografias exibindo seu corpo ou partes dele. Muitas
justificativas a respeito dessa questão se centram no constrangimento capaz de proporcionar
devido a uma má interpretação da sua rede. Dessa forma, é interessante percebermos como o
que está em discussão aqui seria mais um problema da forma como poderiam soar ofensivos e
menos por acharem essas imagens uma violação da sua intimidade. Citamos aqui as respostas
41 e 42:
Postaria a maioria das coisas que achasse interessante, com excessão de nudez.
Resposta 41
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Pornografia e algumas que me exponha ou exponha alguma pessoa de forma ofensiva ou constrangedora
Resposta 42

Ressaltamos também que, embora exista uma repercussão da mídia a respeito dessas
fotografias íntimas – inclusive aqueles marcadas como after sex 132 – os usuários de maneira
13F

geral não se sentem confortáveis em fazer uso desse tipo de fotografia para a sua expressão no
aplicativo. Foram poucos os que mencionaram esse tipo de uso – conforme a questão anterior
– e muitos que demonstraram temer o tipo de recepção possível de ocorrer por parte das suas
redes sociais e por parte da audiência imaginada pelo usuário.
Em outros casos, respondentes declararam não postar fotografias que pudessem
comprometer de alguma maneira a imagem deles – embora não tenham identificado exatamente
de que forma essas fotografias poderiam ser assim comprometedoras. Essa parcela do público
(11%) apresentou um temor principalmente na forma como a sua rede social possa interpretar
as fotografias, demonstrando assim um receio em uma má impressão criada. A exemplo dos
usuários com as respostas 43 e 44:
Qualquer uma que não tenha a ver com o tipo de foto que me atrai ou que pudesse ser considerada de
baixo nível ou que denegrisse a minha imagem ou a de alguém.
Resposta 43

Fotos no Instagram são públicas. Você posta para alguns amigos, mas ela pode vir a ser vista por muito
mais gente. Não posto fotos que não quero que sejam públicas.
Resposta 44

Como podemos perceber nessas respostas, as opiniões dos usuários refletem um pouco
da forma como procuram manter uma fachada desejada por eles. Dessa forma, uma parte dos
temores com a sua imagem pessoal se voltariam à própria ideia de uma exposição descomedida
do que seria visto por eles como de foro íntimo; e a outra parte dos temores seria oriunda de
critérios subjetivos sobre o que seria negativo, como a aparência de uma imagem do seu rosto
– ou do seu corpo –, caso não tivesse de maneira esteticamente agradável para eles.
Detectamos assim que um volume expressivo de todas as respostas feitas dadas a essa
questão estariam relacionadas a uma repulsa dos usuários por fotografias que possam
comprometer a performance social deles ao expor sua vida pessoal ou ainda sua intimidade com
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As after sex, ou #aftersex selfies, são fotografias produzidas pelo próprio casal, logo após a relação sexual.
Desde o início desse ano teve uma adesão principalmente pelos usuários do Instagram.
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partes do corpo. Embora não estejamos falando aqui necessariamente de privacidade, podemos
inferir que parte das respostas deve ter relação com esse ponto, principalmente por alguns
respondentes levantarem a questão da exposição de si que esses ambientes promovem –
trazendo para eles um desconforto. A exemplo da resposta 45:
Só compartilho coisas que não me importo que todos saibam, que não me importaria de ver na coluna
social do jornal local e, com certeza, que eu mostraria para os meus pais sem me sentir envergonhada.
Resposta 45

Parte das críticas nesse sentido desconsidera o fato desses ambientes não serem os
únicos a promover uma exposição de si além do que habitualmente as pessoas estavam
acostumadas. Ou seja, o modo como essas plataformas se estruturam não são fruto apenas de
uma equipe desenvolvedora que propõe regras e padrões de exposição dos usuários no
ambiente, mas cabe aos usuários também refletir sobre como o movimento para o engajamento
dos usuários no compartilhamento – revelando muitas vezes a sua intimidade – seria reflexo
dessa demanda dos próprios usuários por uma exposição de si, algo característico desse
momento histórico das redes sociais.
Outras respostas – como fotos de academia (2%), de comidas (4%) ou de tragédias (4%)
– aparecem em menor escala, provavelmente por uma opinião pessoal a respeito de certas
situações sociais percebidas pelos respondentes como inadequadas para a produção e o
compartilhamento. Salientamos também que uma pequena parcela declarou não postar selfies
(8%), justificando não gostar dessa prática, ainda que seja bastante difundida pelos usuários do
ambiente, incluindo a própria rede social do usuário. Críticas semelhantes a constatadas nesse
ponto apareceram também em outras questões, como já relatamos.
Por outro lado, algumas pessoas (2%) demonstraram não ter problemas em compartilhar
qualquer tipo de fotografia no Instagram. Embora seja uma pequena parcela do total de
respondentes, ressaltamos o discurso deles, que propõe repensar sobre os limites criados pelas
pessoas e sobre o próprio pudor. A exemplo das respostas 46 e 47:
Acho que não existem limitações para tal.
Resposta 46

Nenhuma. Pudor está fora de moda
Resposta 47
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Sobre a preocupação com as fotografias (ponto de análise 1.14), a maioria das respostas
nesse ponto demonstrou um temor com possíveis usos indevidos das postagens dos usuários,
com 57% das escolhas. Destacamos também o fato de que em segundo lugar aparece a opção
“não tenho receio”, com 37%. Nesse sentido, a opção com maior número de escolhas reflete
um pouco do que a questão anterior também procurava saber com relação aos temores dos
usuários, mais especificamente sobre às imagens íntimas e possíveis apropriações para outras
ambiências indesejadas.
As duas sugestões que indicariam uma preocupação com as imagens depois de postadas
no aplicativo não apareceram em destaque, pois somadas elas representam apenas 27% de todas
as escolhas. Como se tratava de uma questão em que era possível marcar mais de uma
alternativa, a preocupação tanto “de perder todas as imagens” (14%) quanto “de trocar de
aparelho e não recuperar as imagens salvas no aparelho antigo” (13%) não aparecem nem como
uma preocupação secundária – se considerarmos que os usuários teriam em primeiro lugar o
receio de alguém fazer usos indevidos e, em segundo lugar, de perder as imagens, por exemplo.
Na Tabela 23 e na Figura 35 temos o resumo das respostas obtidas nessa questão:
Tabela 23 – Resumo das respostas sobre preocupações que os usuários
teriam com as imagens postadas no Instagram (ponto de análise 1.14).
Questão: “Qual tipo de receio você tem em relação às imagens
postadas/compartilhadas no Instagram?”
19B

Resposta

Frequência

Percentual
57%

De alguém fazer um uso indevido

372

Não tenho receio

243

37%

De perder todas as imagens
De trocar de aparelho e não recuperar as
imagens salvas no aparelho antigo
Do Instagram bloquear o meu acesso

89

14%

87

13%

29

4%

Outros

16

2%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
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Figura 35 – Gráfico com das respostas sobre preocupações que os usuários
teriam com as imagens postadas no Instagram (ponto de análise 1.14).
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Fonte: pesquisa de campo.

Ainda, esse ponto nos traz argumentos para pensar no controle da audiência feito durante
a performance social no Instagram – pela escolha das imagens preferencialmente direcionadas
para uma rede social que compreenderia as atitudes do usuário e não traria repercussões
negativas para ele – e no valor das imagens produzidas para aplicativos como Instagram
enquanto artefato de memória. Ora, os usuários poderiam simplesmente ter declarado um receio
em perdê-las, o que inviabilizaria apresentar para os seus amigos, familiares e outras pessoas a
quem desejassem as imagens produzidas nesse momento da sua vida; algo comum nos
processos fotográficos anteriores.
Embora não fosse tão bem planejado como se supõe – pois os indivíduos costumam
perder esses artefatos ou mesmo as nossas capacidades cognitivas determinariam quais imagens
estariam “autorizadas” ou não a adentrar na nossa mente –, as fotografias sempre tiveram um
grande valor enquanto um artefato da nossa memória individual, de modo a ser preservado para
a posteridade. No caso dos usuários do aplicativo, o que parece importar mais é justamente a
capacidade das postagens dessas fotografias operarem como um meio para as suas
performances sociais nas redes sociais digitais, sendo o maior temor não na perda das
fotografias, mas nas repercussões negativas que elas possam vir a trazer ao usuário.
Encerrando esse primeiro eixo discursivo proposto para a análise dos questionários,
relacionado à performance social, apresentamos uma pergunta aberta para os indivíduos
escreverem sobre a importância (ou não) do Instagram (ponto de análise 1.15) para as suas
vidas. Da análise feita por nós, em resumo percebemos que ocorreu principalmente uma
oscilação entre a importância do mesmo para divulgar um pouco mais detalhes da sua vida e
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para preencher um desejo por saber o que as outras pessoas da sua rede social estariam à
procura.
Apresentamos na Tabela 24 e na Figura 36 todos os pontos levantados pelos
respondentes do questionário, com o quantitativo em valores numéricos e percentuais das
respostas considerando a classificação feita por nós e um gráfico indicando as classificações
mais ressaltadas:
Tabela 24 – Resumo das respostas sobre a importância do Instagram
para os respondentes (ponto de análise 1.15).
Questão: “Em poucas palavras, descreva qual a importância do aplicativo Instagram
para você.”
20B

Resposta

Frequência

Percentual

Divulgação / Compartilhamento
Curiosidade / Acompanhamento da vida de outros ou
de conteúdo
Nenhuma importância

137

21%

134

20%

109

17%

Exibicionismo (elevar o ego)

104

16%

Diversão / Entretenimento / Passatempo

106

16%

Interação social

108

16%

Praticidade

40

6%

Não soube ou não quis responder

34

5%

Depósito de imagens / Diário
Edição ou manipulação de imagens
Meio para expressão pessoal

29
18
6

4%
3%
1%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
Figura 36 – Gráfico com as respostas sobre a importância do Instagram para os respondentes (ponto de análise
1.15).

Fonte: pesquisa de campo.

237

Como podemos perceber nos dados apresentados, outras justificativas também foram
bastante citadas, como a possibilidade de servir como uma forma de entretenimento, diversão
ou passatempo (16%) e pela praticidade no uso (6%) se comparado a outros aplicativos de
compartilhamento de conteúdo. No primeiro caso, muitas pessoas que concebem o Instagram
como uma maneira de aproveitar um momento do dia para descontrair, podendo se valer de
comentários irônicos e de gozações com seus contatos. A exemplo de um usuário com a resposta
48 aqui reproduzida:
Ver belas fotos e imagens feitas por diversas pessoas, rir com vídeos, compartilhar algo engraçado ou
interessante.
Resposta 48

Considerando as duas classificações feitas por nós mais salientes nessa questão,
representando 41% do total de todas as respostas nesse questionário, percebemos a importância
do aplicativo na performance social dos indivíduos através da fotografia e dos dispositivos
móveis de comunicação. Isto porque, ao mesmo tempo que parte declarou a importância do
aplicativo justamente pela possibilidade de compartilhar um pouco informações de si, outra
parcela expressiva entende como importante saber também essas informações oferecidas pela
sua rede social.
Dentre as respostas, a possibilidade de divulgar informações de si apareceu em maior
número, com 21% do total. Percebemos como esse tipo de informação compartilhada pode ser
reflexo das formas mais proeminentes de participação dos usuários nas interações considerando
essas redes digitais: através de recursos voltados de exposição de si, como nas postagens com
textos ou com fotografias. Não por acaso, muitos usuários revelavam esse desejo de se expor
como uma forma das pessoas saberem o que eles estão fazendo – embora a própria exposição
no aplicativo passe também por um gerenciamento de impressão daquilo mais adequado ou
interessante para se postar e, por conseguinte, o usuário obter um retorno desejado da sua rede.
Como exemplo, apresentamos as respostas 49 e 50 de dois usuários:
Me permite compartilhar meus momentos de alegria para os meus amigos assim como me permite visualizar
os momentos alegres deles.
Resposta 49

Manter contato com amigos e ilustrar o dia a dia de uma forma criativa
Resposta 50
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No caso da resposta 50, destacamos ainda um tipo de resposta sobre a importância na
divulgação das informações de si diárias. Nesses casos, pareceu-nos que o aplicativo tem uma
importância para compartilhar momentos vivenciados pelos indivíduos, porém menos voltados
a eventos com um caráter solene; ou seja, não se trata de fotografias voltadas apenas para
viagens, passeios, cerimônias e festividades em geral, mas sim para postar atividades diárias
que os usuários julgam relevantes para apresentar à sua rede social.
Dessa maneira, falar de si através das imagens envolve a escolha das situações sociais
que podem gerar comentários e “curtidas”, mas também possibilite uma manutenção de laços;
isto porque o usuário faz a postagem, mas também espera pelas postagens do outro. Logo, a sua
própria relação com o aplicativo passa muito pela necessidade de se manter “ativo” para as
interações e os relacionamentos serem assim mantidos; busca por se manter “ativo” pode ser
traduzida na troca de “curtidas” ou nas conversações travadas. Há também aqueles que
declararam se interessar pelo aplicativo devido a um impulso exibicionista que possuem e o
Instagram parece ser assim um bom ambiente para tanto. A exemplo do usuário com a resposta
51 aqui reproduzida:
Estarei sendo hipócrita ao afirmar isso: Nenhuma. Apenas um modo de você tentar ser o centro das
atenções (Sim, me identifico completamente com isso).
Resposta 51

Por outro lado, a curiosidade por saber mais detalhes da sua rede de contatos foi uma
codificação bastante saliente dentre as respostas, com 20% do total e em segundo lugar. Foi
relatado inclusive um desejo de saber sobre pessoas conhecidas e desconhecidas, com
finalidades diversas. Citamos como exemplo os usuários com as respostas 52 e 53:
Posso saber mais sobre o dia a dia ou interesses das pessoas próximas ou desconhecidas e principalmente
dos meus ídolos. E posso divulgar minhas fotos.
Resposta 52

Me distrair quando chego em casa. Costumo seguir estranhos, de países diferentes, pois gosto de ver como
é a rotina/cultura deles.
Resposta 53

A resposta 52 também exemplifica uma parte das respostas nessa questão, pois muitos
falaram da importância do aplicativo como uma forma de se “ver” e de “ser visto”. Podemos
inferir que o desenvolvimento dessas condições materiais de produção e distribuição, nos
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dispositivos móveis, passou a assumir um papel decisivo nesse exercício da performance social
através da mediação ambiências digitais, particularmente com as tecnologias móveis de
comunicação. O movimento para a participação dos usuários no compartilhamento das
fotografias no Instagram, não por acaso, reflete um pouco dessa própria demanda por uma
exposição de si. As respostas a essa questão demonstram esse desejo dos usuários de observar
os outros e querer ser observado de maneira recíproca, algo característico dessas sociabilidades
existentes nas redes sociais contemporâneas.
Dessa, forma, as duas respostas mais comuns foram o desejo de compartilhar
informações de si e procurar saber mais sobre as suas redes de relacionamentos no aplicativo.
Esse resultado fornece-nos subsídios para refletirmos sobre como a fotografia entra aqui nesse
cenário de interações através das redes digitais para a performance social dos sujeitos, em um
cenário cuja tônica é uma demanda social muito forte para a exposição de maneira estratégica,
considerando momentos que atraíram a atenção da rede do usuário e sendo realizada em um
ritmo acelerado, comum a uma linha do tempo marcada em horas, ou minutos – como o próprio
Instagram faz ao relatar a hora da postagem na timeline do usuário.

3.3.1.2. Eixo das condições materiais

No tocante ao eixo discursivo das condições materiais, o primeiro ponto 133 tratava-se de
132F

uma questão aberta na qual requeria ao respondente declarar se ele procura se especializar em
fotografia e, em caso positivo, de que maneira faz isto (ponto de análise 2.1). Pudemos perceber
que muitos declararam não ter um interesse direto pela fotografia em um sentido mais amplo –
ou seja, não voltado exclusivamente para o compartilhamento no Instagram. Nesse caso, grande
parte das respostas apareceram sem justificativa, com as pessoas escrevendo apenas “não”. As
opiniões nesse sentido alcançaram a maior soma de todas as respostas, com 47% do total.
Apresentamos na Tabela 25 um resumo das respostas, baseado nas codificações por nós
criadas e seus valores numéricos e percentuais, junto com um gráfico representando esse total
a partir dessas codificações:

133

Os pontos de análise nesse eixo discursivo estão sistematizados na Tabela 5 nas páginas 177 e 178, e as
explicações sobre cada um aparecem nas páginas seguintes a essa tabela.
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Tabela 25 – Resumo das codificações sobre a forma como os usuários procuram se especializar em fotografia
(ponto de análise 2.1).
Questão: “Você procura se especializar em fotografia? Se sim, de que maneira?”
21B

Resposta
Não (apenas)
Sim. Já fez ou quer fazer cursos e especialização, bem como investir em
equipamentos
Sim, pois gosta muito e busca aprender cada vez mais praticando, utilizando
internet, dicas de fotógrafos etc.

Frequência
312

Não soube ou não quis responder
Não. Mas gosta de fotografia e/ou faz usos básicos
Já atua ou atuou na área
Sim (apenas)
Gostaria
No momento não tem tempo e/ou interesse

Percentual
47%

94

14%

67

10%

45
46
25
29
28
22

7%
7%
4%
4%
4%
3%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).

Figura 37 – Gráfico com as codificações sobre a forma como os usuários procuram se especializar em fotografia
(ponto de análise 2.1).

Fonte: pesquisa de campo.

Como pode ser visto nos dados apresentados, se somarmos todas as respostas negativas,
temos mais da metade do total (57%), e os dois principais motivos para não procurar se
especializar é por falta de tempo ou por ter a fotografia apenas como um hobby.
Ainda, uma pequena parcela desses usuários do Instagram atua ou já atuou na área da
fotografia, representando 4% do total, embora muitos não tenham especificado como teria sido
essa atuação. Dentre as respostas, alguns indivíduos declararam perceber uma separação entre
o que seria a fotografia em geral e a fotografia no Instagram. A exemplo da resposta 54:
Já fiz cursos de fotografia, mas muito antes da febre do Instagram, para aprender a usar uma câmera que
acabara de comprar. No caso do aplicativo, faço uso bem informal, para imagens pessoais que serão
alcançadas somente pelos meus amigos próximos, então não me importo em produzir fotos "profissionais".
Resposta 54
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Em outros casos, indivíduos declararam procurar adquirir conhecimento no sentido de
aprimorar a sua técnica fotográfica e, com isto, conseguir fotos percebidas por eles como
melhores para serem postadas no Instagram. A exemplo dos usuários com as respostas 55 e 56
que ora reproduzimos:
Pesquiso alguns app de edição de imagem, redimensionamento
Resposta 55

sim, procuro ler sobre e melhorar a qualidade das fotos, evitando uso de filtros
Resposta 56

Nesses exemplos supracitados, percebemos como o conhecimento pode dar algum
retorno direto ao indivíduo diretamente no ambiente aqui estudado, para além de um desejo por
se aprimorar na área da fotografia de maneira geral – podendo, por exemplo, servir em uma
atuação profissional.
Destacamos também a quantidade de pessoas que não quiseram ou não souberam
responder a essa questão aberta, representando o maior valor percentual do questionário – com
7% do total. Parte disso por ser reflexo de um não entendimento sobre o que seria “se
especializar”, provavelmente devido a um uso muito focado no Instagram. Em outras respostas,
detectamos pessoas que declararam gostar do Instagram mas não se interessarem
especificamente por fotografia. Reproduzimos alguns comentários a respeito desse tema, nas
respostas 57 e 58.
Acho uma área muito bonita, aprecio a diversidade da arte, mas não tenho aptidão, meus interesses são
outros.
Resposta 57

Não tenho interesse ainda.
Resposta 58

Dessa forma, podemos argumentar que não existe uma relação direta entre o gosto pelo
Instagram e o interesse pela fotografia. Isso reflete uma lógica do próprio uso do aplicativo,
percebido pelos usuários e dito nas perguntas abertas desse questionário 134; nesse caso, o
13F

134

Principalmente no ponto de análise 1.15, sobre a importância do Instagram.
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Instagram é concebido como um serviço para os usuários comumente postarem seus retratos,
independente de um desejo por aprender a técnica ou a teoria da fotografia. O que pode nos dar
indícios para pensar no aplicativo como uma estratégia importante de gerenciamento e
exposição do indivíduo, bem como um mecanismo para a manutenção de laços sociais nas redes
digitais.
A questão nos traz indícios também para pensar na potência da fotografia vernacular na
contemporaneidade para as interações sociais dos indivíduos. Não que em outros momentos
históricos ela não tenha sido importante, mas na comunicação mediação pelas tecnologias
digitais, dos dispositivos móveis, essas imagens são capazes de abarcar uma parte significativa
das trocas sociais efetivadas pelos indivíduos, ultrapassando assim um uso restrito a amantes
da fotografia ou uma prática voltada para a seleção de momentos “solenes” – comumente
voltados para a produção de imagens; a exemplo de eventos como casamentos e na prática
voltada ao turismo.
O segundo ponto solicitava ao respondente marcar a percepção de conhecimento que o
mesmo tinha sobre os dispositivos produtores de imagens no qual faz uso (ponto de análise 2.2).
Dentre as respostas, a maioria declarou raramente ter acesso a esse tipo de conhecimento
especializado, alcançando 39% do total. Em seguida, aparecem aqueles que não acessam e que
assim o fazem apenas algumas vezes no mês, com 21% e 20% respectivamente. A tabela 26 e
a Figura 38 apresentam um resumo das respostas:
Tabela 26 – Resumo das respostas sobre a frequência com que os usuários acessam conteúdos
especializados em fotografia, nos mais diferentes formatos de apresentação (ponto de análise 2.2).
Questão: “Com que frequência você acessa sites, livros ou publicações
especializadas em fotografia?”
2B

Resposta
Raramente acesso
Não acesso
Algumas vezes no mês
Duas a três vezes por semana
Diariamente
Uma vez por semana

Frequência
256
136
130
55
44
36

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).

Percentual
39%
21%
20%
8%
7%
5%
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Figura 38 – Gráfico com as respostas sobre a frequência com que os usuários acessam conteúdos especializados
em fotografia, nos mais diferentes formatos de apresentação (ponto de análise 2.2)
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Fonte: pesquisa de campo.

Assim como no ponto anterior, podemos perceber como não existe, também nesse caso,
uma correlação entre o interesse por buscar informações relacionadas a fotografia em si, no seu
sentido mais amplo, e o uso do Instagram – nesse caso tanto em produzir imagens como em
promover interações a partir dessas imagens da sua rede social. Isto porque o aplicativo não
está direcionado prioritariamente aos entusiastas da fotografia de maneira geral, como
fotógrafos profissionais e amadores ou mesmo aqueles que sempre se interessaram pela
fotografia como um hobby.
Pelo apanhado geral das respostas, os usuários se interessam inclusive muito pouco
pelas fotografias que estariam sendo produzidas e apresentadas em outras situações que não
fossem semelhantes ao do Instagram – nesse caso, voltadas para um compartilhamento de
fotografias em redes sociais na internet. Algo que representa bastante uma prática comum na
fotografia vernacular, como já discutida aqui, com relação às imagens enquanto promotoras de
práticas sociais.
Sobre as formas de produção (ponto de análise 2.3), questionamos os equipamentos
utilizados pelos respondentes para as fotografias compartilhadas no aplicativo, e percebemos
que são os próprios smartphones os principais mecanismos para a produção das imagens,
atingido 98% das respostas. Bem abaixo aparecem outros dispositivos, como as câmeras
compactas e as DSLR – com 14% e 18%, respectivamente. A tabela 27 traz um resumo das
respostas para essa questão em que era possível marcar mais de uma alternativa.
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Tabela 27 – Resumo das respostas sobre os equipamentos utilizados para a produção
das imagens do Instagram (ponto de análise 2.3).
Questão: “Que equipamentos você usa para tirar fotos para o Instagram?”
23B

Resposta
Smartphone / Celular
Câmera reflex / DSLR / profissional
Câmera compacta / amadora
Tablet
Outros

Frequência
643
117
94
85
12

Percentual
98%
18%
14%
13%
2%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário on-line).
Figura 39 – Gráfico com as respostas sobre os equipamentos utilizados
para a produção das imagens do Instagram (ponto de análise 2.3).
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Fonte: pesquisa de campo.

No geral, percebemos que são as câmeras nos dispositivos móveis a fonte principal de
produção, alcançando um uso em larga escala. Esse fato reflete um pouco do próprio volume
de produção de fotografias na contemporaneidade, realizada por esses smartphones e demais
aparelhos celulares que são capazes de estar presentes no dia a dia do indivíduo e, assim,
ampliam as ocasiões e a disponibilidade para a produção dessas imagens fotográficas. Temos
assim o desenvolvimento das tecnologias móveis de comunicação assumindo um papel decisivo
nesse processo de compartilhamento nas redes digitais. Tais tecnologias contemporâneas
fornecem as condições materiais de produção capazes de promover sociabilidades e acesso das
imagens em outras plataformas, que não aquelas historicamente estabelecidas – a exemplo dos
álbuns de retratos, visto no capítulo anterior. Temos, dessa maneira, imagens que são apreciadas
não apenas em novas situações, criadas pelas ambiências digitais dos aplicativos, mas também
por novas tecnologias capazes de organizar a interpretação que se faz das fotografias das redes
do indivíduo.
A portabilidade é outro fator importante para considerarmos, pois o dispositivo sempre
à disposição pode alterar a própria lógica comum de produção das imagens, com relação à
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escolha das cenas comumente mais adequadas ou mesmo se levarmos em consideração aqui as
restrições das tecnologias anteriores na quantidade de imagens capazes de serem produzidas –
como no caso da fotografia analógica tratada no primeiro capítulo. Nessa capacidade da câmera
ser portátil, temos também problemas noticiados pelos meios de comunicação em geral
decorrentes de excessos, como nas prisões de pessoas que compartilharam fotografias na cabine
de votação ou durante provas de concursos, ocorridos em 2014. Os dados desse ponto
demonstram também o valor da posse do smarthpone para a produção de imagens, que assume
o papel principal nas redes sociais digitais, deixando em segundo plano a câmera fotográfica.
Não podemos também ignorar o fato desses dispositivos móveis se apresentarem como
a principal fonte de armazenamento dessas imagens, como veremos em questões seguintes.
Algo que demonstra um pouco de como as condições materiais de produção e apreciação
passam a ter como meio principal os smartphones e os demais aparelhos celulares.
Sobre o tipo e a qualidade do acesso (pontos de análise 2.4 e 2.5), propomos uma questão
a qual pudéssemos dar conta de analisar esses dois pontos do eixo discursivo das condições
materiais. Sendo assim, procuramos saber as redes de comunicação acessadas pelos
respondentes e de que maneira elas se apresentavam à disposição deles durante o dia para o
acesso.
Nas respostas para cada quesito apresentado, percebemos uma oscilação no uso comum
do Instagram entre as redes Wi-fi disponíveis ao usuário ao longo do dia e o acesso através da
tecnologia 3G, existente nos dispositivos móveis contemporâneos. Por outro lado, o uso da rede
4G e de tecnologias mais antigas, como TDMA ou 2G, aparecem em menor escala, sendo a
maioria dos respondentes tendo declarado acessá-las de maneira pouco habitual dentre o
número de respostas a esse questionário.
Sendo assim, no quesito referente às redes Wi-fi a grande maioria das respostas foi
“apenas alguns momentos do dia” e “o dia inteiro”, com 47% e 44% respectivamente. E no
quesito das redes 3G, embora a opção “apenas alguns momentos do dia” tendo alcançado o
maior valor percentual (39%), o que apareceu em segundo lugar foi a opção “apenas alguns
dias da semana”, com 27%. Apresentamos então a Tabela 28 e a Figura 40, considerando os
resultados em cada um dos quesitos desse ponto, com os dados proporcionais e os gráficos para
cada quesito:

246

Tabela 28 – Resumo das respostas sobre os tipos de redes comumente utilizados pelos usuários
(pontos de análise 2.4) e a frequência para o acesso ao Instagram (pontos de análise 2.5).
Questão: “Wi-fi” da questão: “Qual o tipo de rede você costuma usar para acessar o Instagram?”
24B

Tópico

Apenas alguns
momentos do dia
Freq.
%
307
47%
53
8%
253
39%
17
3%

Wi-fi
4G
3G
Tecnologias anteriores
(TDMA, 2G etc.)

Opções
Alguns dias da
semana
%
Freq.
%
44%
50
8%
5%
28
4%
22%
177
27%
1%
24
4%

O dia inteiro

Nunca

Freq.
292
30
144
7

Freq.
8
546
83
609

%
1%
83%
13%
93%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
Figura 40 – Gráficos das respostas sobre os tipos de redes comumente utilizados pelos usuários (pontos de
análise 2.4) e a frequência para o acesso ao Instagram (pontos de análise 2.5).
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Fonte: pesquisa de campo.

É importante percebermos como o acesso feito pelos usuários do Instagram ocorre
durante alguns momentos do dia, e como basicamente eles têm esse acesso a partir de
tecnologias de conexão semelhantes – nesse caso, Wi-fi e 3G. Para além de querermos discutir
aqui a realidade das conexões no Brasil, com as diferentes regiões e a situação financeira de
cada respondente, cabe-nos ressaltar que, de maneira geral, os usuários não possuem restrições
técnicas – como a falta de mecanismos para a conexão à internet – para terem acesso durante
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vários momentos do dia ao aplicativo. Estamos aqui diante de um cenário no qual o
desenvolvimento tecnologias móveis de comunicação facilitam esse processo de
compartilhamento de fotografias, tendo assim um papel importante para as relações mediadas
por tecnologias digitais. Sendo assim, seria difícil precisarmos quem estaria ou não incluído
digitalmente nesse processo, visto que as condições para apropriação desses aplicativos de
compartilhamento se apresentaram de maneira paritária para uma parte expressiva dos usuários
do Instagram aqui questionados.
No ponto referente à qualidade do dispositivo (ponto de análise 2.6), procuramos saber
em qual aparelho o respondente costumava acessar o aplicativo, e a maioria optou por responder
que seria através de um smartphone com boa resolução, representando 81% do total. Bem
abaixo aparecem aqueles que declararam fazê-lo através de um smartphone com câmera de
baixa resolução, representando 19%. A tabela 29 resume as respostas dessa questão:
Tabela 29 – Resumo das respostas sobre qual aparelho dos usuários
costumam acessar o Instagram (ponto de análise 2.6).
Questão: “Em qual aparelho você costuma acessar o Instagram?”
25B

Resposta
Smartphone com câmera de boa resolução
Smartphone com câmera de baixa resolução
Pelo navegador
Tablet
Outros

Frequência
534
123
99
89
6

Percentual
81%
19%
15%
14%
1%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
Figura 41 – Gráfico das respostas sobre qual aparelho dos usuários
costumam acessar o Instagram (ponto de análise 2.6).
Outros
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Fonte: pesquisa de campo.

Dentre essas respostas, destacamos uma que vale a pena comentarmos em particular: o
acesso pelo navegador, representando 15% do total. Ora, como se tratava de uma questão na
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qual era possível marcar mais de um quesito, cabe observamos aqui como o uso do computador
para o acesso ao Instagram é baixo nessa parcela de pessoas que responderam a este
questionário. Desse modo, em nenhum momento é comum o uso da página do Instagram
acessada pelos navegadores de computadores desktop ou laptop.
Podemos aqui inferir que temos de considerar uma condição material de consumo que
se dá basicamente através dos dispositivos móveis de comunicação, e mais especificamente nos
smartphones – visto que os tablets alcançaram apenas 14% do total das preferências dos
usuários. Cabe-nos desse modo refletir como a digitalização da imagem fotográfica passou por
alterações quanto a esse ponto de visualização das imagens tendo em vista a interveniência de
uma variável técnica que foi conquistando espaço na segunda metade dos anos 2000: os
smartphones, equipados com telas e resoluções de imagens cada vez maiores. Isto fez com que
os sites de redes sociais voltados ao compartilhamento de imagens se adaptassem a essa variável
técnica. Em última análise, poderíamos até refletir que os rituais de observação e apreciação da
fotografia estariam se deslocando do computador, nos visualizadores dos sistemas operacionais
e nos sites de redes sociais, para esses smartphones, nos rolos de câmera e nos aplicativos.
No sétimo ponto, referente à qualidade das imagens (ponto de análise 2.7), propomos
uma pergunta aberta com o intuito de saber se o usuário teria alguma preocupação com a
qualidade das suas fotografias do Instagram; ou seja, procuramos detectar se as imagens
passariam por uma avaliação prévia da sua qualidade antes dos usuários compartilharem com a
sua rede. De início, percebemos que a questão da “qualidade” pareceu ambígua aos usuários,
apresentando assim algumas interpretações sobre o que seria uma fotografia de qualidade ou
não. A exemplo de um julgamento de valores estéticos inerentes à imagem ou mesmo questões
referentes à resolução das imagens digitais. Alguns também não souberam responder ou
simplesmente declararam não querer responder a essa pergunta.
Sendo assim, pudemos classificar nove respostas comuns a essa pergunta. Porém, é
importante frisar que nem todos apresentaram justificativas sobre a preocupação (ou não) com
a qualidade das suas imagens, respondendo apenas “sim” ou “não”, como detectamos nas
classificações das tabelas abaixo, em parênteses. Esse tipo de resposta inviabilizou uma análise
mais precisa para esses casos, embora não possamos desconsiderá-las como um indício de
práticas comuns no aplicativo.
A Tabela 30 e a Figura 42 trazem um resumo de algumas respostas codificadas por nós
que foram recorrentes nesse ponto, pois tratava-se de uma pergunta aberta.
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Tabela 30 – Resumo da codificação feita por nós na análise sobre como os usuários se
preocupam com a qualidade das fotografias do Instagram (ponto de análise 2.7).
Questão: “Você costuma se preocupar com a qualidade das imagens
postadas/compartilhadas no Instagram? Por quê?”
26B

Resposta
Sim, pela qualidade técnica
Sim, por questões estéticas
Sim (apenas)
Não (apenas)
Depende da ocasião
Sim, para não prejudicar sua imagem pessoal
Sim, visando “likes” / curtidas
Não soube ou não quis responder
Não, por problemas com o dispositivo

Frequência
200
100
98
93
65
57
57
11
9

Percentual
30%
15%
14%
13%
10%
9%
9%
2%
1%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
Figura 42 – Gráfico da codificação feita por nós na análise sobre como os usuários se preocupam com a
qualidade das fotografias do Instagram (ponto de análise 2.7).

Fonte: pesquisa de campo.

Dentre as respostas nessa questão, parte dos indivíduos não demonstrou uma
preocupação com isto, representando 14% do total – somando aqueles que disseram apenas
“não” e aqueles que justificaram pela limitação técnica do seu próprio equipamento para a
produção das imagens. Nessa parcela do público, o mais importante seria a situação vivenciada,
para além da possibilidade deles virem a fazer uma avaliação prévia se deveriam postar aquela
imagem em virtude de uma suposta baixa qualidade percebida. Como exemplo, citamos as
justificativas de usuários feitas nas respostas 59 e 60 aqui reproduzidas:
Não muito. Tento fazer boas fotos apenas com a câmera do celular, sem usar filtros quase nunca e sem usar
outros recursos.
Resposta 59

Nem tanto. Como gosto de compartilhar o momento, as vezes posto foto de câmera frontal, por exemplo,
que não ficam tão boas.
Resposta 60
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Outro ponto também que pode incidir nessa “despreocupação” se refere ao tipo de
imagem postada pelo usuário, considerando a qualidade dos dispositivos técnicos utilizados
para essa finalidade – geralmente inferior a câmeras DSLR, por exemplo. Nesses casos, a
atitude perante as imagens postadas é de despreocupação, pois o usuário já saberia como lidar
com as imagens produzidas pelo seu dispositivo. Temos na justificativa do usuário com a
resposta 61 um exemplo desse caso:
Não, pois eu já fotografo do celular considerando a baixa qualidade das imagens.
Resposta 61

Nesses casos, podemos inferir que uma parte dos usuários já lida com as condições
materiais de produção que irão fornecer a eles uma imagem digital com problemas, embora não
seja por isso que eles vão deixar de fazer uso desses dispositivos. Embora se tenha certa perda
na qualidade, outros fatores como a portabilidade e a ubiquidade podem ser mais decisivos na
escolha entre um smartphone ou uma câmera reflex.
Com relação àqueles que declararam se preocupar com a qualidade, como havíamos
falado, ocorreram interpretações diferentes sobre o que viria a ser exatamente algo de
“qualidade”, deixando-nos em dúvida de como isto seria compreendido nessa questão. A
exemplo do usuário com a resposta 62:
Sim. Porque se uso a título de registro, é importante que esteja boa.
Resposta 62

Para as respostas com uma justificativa mais elucidativa, para fins de nossa análise, no
que seria a “qualidade” na interpretação deles, percebemos que estas estiveram centradas em
duas formas: pela qualidade estética e pela qualidade técnica. No primeiro caso, assim
classificamos pois alguns indivíduos entendem como importante selecionar fotos que
visualmente agradam a eles, por alguns valores atribuídos às imagens fotográficas. A exemplo
das justificativas apresentadas por usuários aqui reproduzidas (respostas 63 e 64):
Sim! Acho que o mais legal da rede são as fotos tiradas com boa qualidade e que possuem um contexto.
Foto tirada de qualquer jeito não me desperta interesse.
Resposta 63
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Sim. Acho que no Instagram encontramos boas fotos, a preocupação estética é maior do que no Facebook,
ou outra rede social.
Resposta 64

Notamos que a resposta 64 reflete uma opinião que alguns indivíduos também pensam
dessa maneira: eles percebem o Instagram como a ambiência digital mais adequada – e mais
popular – para o compartilhamento de fotografias com maiores valores estéticos ligados ao
“belo”; em contraposição citam as imagens do Facebook, desprovidas dessa “beleza” percebida
na fotografia. Outras pessoas também reforçaram essa posição fazendo críticas inclusive
àqueles que postam imagens provenientes de reproduções da web – como os memes 135.
134F

Já no segundo caso, temos aqueles que demonstraram uma preocupação com os arquivos
fotográficos digitais, considerando a qualidade do seu dispositivo produtor de imagem e da
forma como essas fotografias poderiam ser depois guardadas para serem vistas futuramente em
outras situações, outros contextos diferentes das postagens no Instagram. A exemplo dos
usuários com as respostas 65 e 66:
sim, pq ninguém merece ter uma foto em baixa resolução
Resposta 65

Sim, pois além de dar melhor visibilidade ao conteúdo publicado, poderá ser uma maneira de encontrar
algumas fotos em caso de perda do arquivo.
Resposta 66

Foi somente nessa parcela dos usuários (30%) que a qualidade estava aqui justificada
em uma possibilidade de preservar os arquivos para suas vidas futuras; nas demais justificativas,
muito se baseou em uma percepção de como a sua rede potencialmente atribui algum valor às
suas postagens, tanto no ponto de vista de uma discussão do “belo” em termos estéticos quanto
na relação com a sua performance social, visando um retorno positivo da sua rede.
Nesse segundo caso supracitado, vale destacar que nas justificativas por postar imagens
consideradas de qualidade pelo usuário, temos 18% de respondentes que assim o fazem por
acreditarem existir uma relação direta com a obtenção de um valor positivo no ambiente. Isto
porque pudemos classificar 9% dos usuários que fazem isto buscando mais “curtidas” nas suas

135

Termo criado por Richard Dawkins para fazer referência a uma unidade de informação que se multiplica de
cérebro em cérebro ou entre locais onde a informação é armazenada. Porém, atualmente é utilizado para
denominar frases, imagens, personagens, caricaturas etc. que circulam nas mais diversas ambiências digitais, em
um comunicação horizontal.
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fotografias e também 9% que fazem de modo a não prejudicar a sua imagem pessoal para a sua
rede – chegando assim aos 18% acima apresentado. A exemplo das respostas 67 e 68:
Sim, qualidade gera quantidade (engajamento).
Resposta 67

Sim. Procuro passar uma boa impressão às pessoas que vêem a foto.
Resposta 68

Para aqueles que demonstraram uma preocupação a depender da ocasião, o teor das
justificativas giraram em torno de pensar alguns momentos importantes para eles que a
qualidade deve vir em segundo plano. A exemplo do comentário na resposta 69:
Depende da imagem. Ás vezes o momento captado pela foto é mais importante que a qualidade em sim.
Resposta 69

Nesses casos, podemos perceber a importância da ocasião perante alguma qualidade na
qual o usuário venha julgar. Dessa forma, o que estaria em jogo para eles seria a importância
das situações compartilhadas e representadas através das imagens no aplicativo.
No que se refere aos modos de armazenamento (ponto de análise 2.8), procuramos saber
de que maneira o usuário normalmente armazena as imagens que foram postadas no Instagram,
e a maioria dos respondentes optou por apenas deixar salvas em seu dispositivo móvel, com
48% das respostas. Em segundo lugar figurou aqueles que, além de fazer a operação
supracitada, ainda realizam um backup para o computador que possuem, com 28% do total. Os
dados da Tabela 31 e o gráfico da Figura 43 apresentam um resumo das respostas:
Tabela 31 – Resumo das pessoas sobre de que forma os usuários
armazenam as imagens do Instagram (ponto de análise 2.8).
Questão: “De que maneira você normalmente armazena as imagens
postadas/compartilhadas no Instagram?”
27B

Resposta
Deixo salvas no meu celular / tablet
As duas formas anteriores
Faço backup para o computador
Não armazeno
Outros

Frequência
316
187
65
59
30

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).

Percentual
48%
28%
10%
9%
5%
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Figura 43 – Gráfico das pessoas sobre de que forma os usuários
armazenam as imagens do Instagram (ponto de análise 2.8).
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É importante notar como, nesse caso, as imagens compartilhadas no Instagram
receberiam pouco cuidado no armazenamento, visto que apenas arquivá-las em dispositivos
móveis seria, como se costuma orientar as pessoas sobre o armazenamento de arquivos digitais,
a maneira mais insegura de todas as opões – se obviamente excluirmos a opção de não fazer
nenhum armazenamento. Inclusive, se compararmos essa última opção com a de “fazer backup
para o computador”, notamos que diferença é pequena, pois 10% escolheram o backup no
computador e 9% declarou não armazenar de nenhuma forma.
Isto pode demonstrar também um tempo de sobrevida das fotografias dos dispositivos
móveis, que pode se limitar ao momento em que eles possuem as mesmas nesses artefatos e se
perdem no momento em que fazem a troca deles – demonstrando assim pouca preocupação no
arquivamento mais seguro das fotografias digitais. Pode demonstrar, ainda, uma ausência de
cuidado com o destino futuro dessas fotografias direcionadas ao Instagram, que podem vir a se
perder simplesmente no momento em que o aplicativo deixar de ser usado por vários motivos,
como quando o indivíduo acompanha a queda do número de usuários ativos ou mesmo quando
perde o interesse, em longo prazo, pelo mesmo. Essas questões serão discutidas em seguida, no
ponto 2.10 que trataremos depois.
Com relação aos principais recursos interacionais (ponto de análise 2.9), apresentamos
algumas opções para os respondentes escolherem quais seriam, na visão deles, os recursos mais
importantes do Instagram. No geral, percebemos que “curtir” as imagens é uma ação importante
para a maioria, alcançando 80% de todos aqueles que aqui responderam. Em seguida, aparecem
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as opções de comentar e de marcar seus contatos nas fotografias, com 60% e 54%
respectivamente. A tabela 32 apresenta um resumo das respostas nesse questionamento feito:
Tabela 32 – Resumo das respostas sobre os recursos mais importantes do Instagram (ponto de análise 2.9).
Questão: “Além da possibilidade de tirar fotos, quais seriam para você os
recursos mais importantes do Instagram?”
28B

Resposta
Curtir
Comentar
Marcar os amigos nas fotos
Inserir legenda
Inserir hashtags #
Enviar mensagem direta
Outros

Frequência
525
392
357
227
224
90
56

Percentual
80%
60%
54%
35%
34%
14%
9%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
Figura 44 – Gráfico das respostas sobre os recursos mais importantes do Instagram (ponto de análise 2.9).
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Fonte: pesquisa de campo.

Como pode ser observado, a ação de “curtir”, mais uma vez, figura como importante
para os usuários do Instagram. Isto porque em outras questões ela já havia sido mencionada, de
diversas maneiras: na ideia de “trocar likes”; na ação de “curtir” as imagens dos contatos mais
próximos; no gerenciamento do horário das postagens, com o propósito de conseguir mais
“curtidas”; e no gerenciamento com outros aplicativos, buscando obter também mais “curtidas”
de possíveis novos seguidores.
Ainda, parte das respostas dos usuários nessas outras questões também demonstram
como uma imagem com muitas “curtidas” pode ser índice de alguém com grande reputação no
ambiente. Não apenas isto, mas também pelo fato de ser um importante valor de troca, na qual
seria aconselhável “curtir” as imagens dos seus contatos para conseguir uma relação recíproca,
como já foi discutido aqui no ponto 1.6.
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A respeito da operacionalização com outras ferramentas (ponto de análise 2.10), a
grande maioria dos usuários declarou fazer uso do Facebook para compartilhar também as suas
fotografias do Instagram, com 86% de todas as respostas. Logo em seguida, embora muito
abaixo do mais mencionado, apareceu o Twitter, com 29%. Nenhum dos outros sites de redes
sociais conseguiu um resultado expressivo. A tabela 33 e a Figura 45 trazem um resumo dos
resultados desse ponto:
Tabela 33 – Resumo das repostas sobre as redes que os usuários costumam
compartilhar as imagens do Instagram (ponto de análise 2.10).
Questão: “Quais outras redes você costuma compartilhar as imagens do
Instagram?”
29B

Resposta
Facebook
Twitter
Outros
Tumblr
Foursquare
Flickr

Frequência
568
190
65
49
30
12

Percentual
86%
29%
10%
7%
5%
2%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
Figura 45 – Gráfico das repostas sobre as redes que os usuários costumam
compartilhar as imagens do Instagram (ponto de análise 2.10).
2%

Flickr

5%

Foursquare

7%

Tumblr

10%

Outros

29%

Twitter

86%

Facebook
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fonte: pesquisa de campo.

Dentre as outras opções levantadas pelo usuário nessa questão, figuraram o Snapchat 136,
135F

o Whatsapp 137 e os sites pessoais dos indivíduos, embora tenham aparecido em menor escala,
136F

considerando o total das respostas nessa opção. Isto porque, em outros casos, a opção “outros”
foi aqui utilizada no sentido de justificar o porquê do usuário não utilizar outras redes de

136

https://www.snapchat.com/. Disponível para uso restrito aos smartphones com os sistemas operacionais
Android, iOS e Windows Phone.
137
http://www.whatsapp.com/. Disponível para uso restrito aos smartphones com os sistemas operacionais
Android, iOS e Windows Phone.

256

compartilhamento. Dentre as justificativas, alguns disseram não o fazer pois não viam
diferenças na rede social existente no Instagram e em outros sites ou aplicativos – podendo
dessa forma parecer redundante ou repetitivo a postagem do mesmo conteúdo em algum outro
serviço promotor de redes sociais. A exemplo da resposta 70:
Não costumo compartilhar imagens do Instagram. A maioria das pessoas está presente em todas essas
redes sociais, então não vejo necessidade em colocar o mesmo conteúdo em mais de um lugar.
Resposta 70

Nesse caso, temos os usuários que percebem a sua audiência como colapsada,
semelhante às que precisa lidar nas mais diversas ambiências digitais; trata-se de uma prática
frequente nessas ambiências, apontada em trabalhos acadêmicos como o de Boyd (2012).
As respostas a essa questão nos dão indícios para pensar em um uso do Instagram
buscando privilegiar apenas uma rede, que seria o Facebook. E isto ocorre não por acaso, pois
afinal trata-se do site de rede social no Brasil com o maior número de usuários ativos, e que
também se possui o maior número de horas de acesso mensal por esses usuários. A própria ideia
de concentrar as informações em apenas uma plataforma, além de ajudar o usuário no
gerenciamento das suas audiências, também reforça a importância do Facebook como uma
plataforma também de visualização e interação das imagens do Instagram. O próprio Facebook
tem ciência disso, pois busca criar um mecanismo no qual facilita a escolha de outros serviços
cujo usuário pode optar em compartilhar concomitantemente, sem precisar assim fazer
operações mais complexas como salvar a imagem em um computador ou no celular depois de
publicada no Instagram para posteriormente compartilhar no site de rede social.
Sendo assim, a própria visualidade das imagens do Instagram perpassa por outras
ambiências, principalmente no Facebook e, em um número menor, no Twitter 138 e no Tumblr139.
137F

138F

Pode-se percorrer então da visualização na tela do dispositivo móvel para os monitores dos
computadores, em sites de redes sociais acessados por navegadores, com seus próprios rituais
de apreciação das fotografias. É nesse momento que o valor de arquivar, guardar, passa a ter
relações diferentes com essa parcela dos usuários; assim como organizar, visto que esses sites
promovem formas diferentes de visualização dos conteúdos – como os álbuns, diferentes da
timeline linear do Instagram.

138
139

<www.twitter.com>.
<www.tumblr.com>.
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Outro ponto importante para nossa reflexão é com relação à centralidade que o
Facebook assume para os usuários de redes sociais mediadas por tecnologias digitais. Nesses
últimos anos, no Brasil, esse site obtém a maior parte do fluxo de informações compartilhadas
pelos indivíduos, a ponto de interferir nos próprios modos de compartilhamento em outros
ambientes. Isto porque o usuário do Instagram deve considerar também as estratégias de
exercício da performance social através de condições materiais diversas, não apenas reservadas
às tecnologias móveis de comunicação; desse modo, caberá a ele compartilhar, organizar,
gerenciar e promover suas fotografias com uma audiência não apenas limitada pela sua rede de
seguidores do aplicativo, como também para plataformas de apropriação das imagens não
apenas limitadas aos smartphones.
No tocante ao destino das fotos (ponto de análise 2.11), propomos uma questão aberta
com o intuito de verificarmos o que os indivíduos imaginam fazer com as fotografias do
Instagram no futuro – aqui propomos um período de “daqui a dez anos”. A partir de algumas
codificações efetuadas por nós considerando as respostas dos usuários, detectamos oito linhas
de ação.
Dessas linhas, percebemos em nossa análise que a maioria das respostas a essa questão
girou em torno daqueles que pensam em revê-las, quer façam isto sozinho, quer acompanhados
de amigos, quer com seus cônjuges, com 37% do total. Em seguida, figuram aqui aqueles com
o intuito de fazer algum arquivamento dessas imagens digitais, seja através de um backup ou
criando algum banco de imagens digital. As duas seguintes foram aqueles indivíduos que não
haviam pensado nisso, até então, e aqueles que declararam não fazer nada – com 18% e 13%.
A tabela 34 e a Figura 46 resumem as codificações aqui propostas, com os valores
absolutos e proporcionais e um gráfico de colunas indicando a quantidade de repostas para cada
uma das codificações. Ressaltamos que algumas respostas tiveram mais de uma codificação,
pois o indivíduo pode ter dado várias possibilidades futuras de lidar com as suas fotografias do
Instagram.
Tabela 34 – Resumo das codificações efetuadas sobre o que os respondentes imaginam fazer
com as suas fotografias do Instagram daqui a dez anos (ponto de análise 2.11).
Questão: “O que você imagina fazer com as fotos postadas/compartilhadas do
Instagram daqui a dez anos?”
30B

Resposta
Revê-las (sozinho ou acompanhado)
Armazenar/ Backup/ Acervo fotográfico digital/
Arquivar
Não pensei nisso ou não sei
Nada

Frequência
246
150

Percentual
37%
23%

119
83

18%
13%
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Tê-las impressas / Revelá-las
Excluí-las (todas ou algumas)
Repassar ou compartilhar em novas redes
Não soube ou não quis responder

56
9
9
4

9%
2%
2%
1%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
Figura 46 – Gráfico das codificações efetuadas sobre o que os respondentes imaginam fazer com as suas
fotografias do Instagram daqui a dez anos (ponto de análise 2.11).

Fonte: pesquisa de campo.

Dos indivíduos que gostariam de rever as fotos, percebemos uma subdivisão entre os
que fariam isto sozinhos ou acompanhados. Nesse último caso, o principal fator para ver com
outras pessoas seria para relembrar alguns momentos do passado com os seus familiares ou
parceiros de relacionamentos, no sentido de apresentar para as próximas gerações. Nas
respostas 71 e 72 temos exemplos para o que estamos aqui tratando:
Tipo capsula do tempo, rever algumas fotos e me lembrar do que eu pensava e como eu agia na época das
fotos!
Resposta 71

Ver o "antes e depois" da minha vida. Coisas que eram importantes, que não são mais; pessoas que faziam
parte da minha vida, e que vão se perder pelo caminho. Rir.
Resposta 72

Algumas pessoas nessa codificação proposta até acreditam no valor do Instagram para
a sua vida daqui a alguns anos, ao ponto de se apresentar como uma nova forma de apresentação
do clássico álbum de fotografias. A exemplo da resposta 73:
Dar risada, mostrar aos filhos. O Instagram funcionará como um álbum de família, contudo a conotação
social do seu uso (que busca agregar valores associativos) possibilitará que a partir da análise desses
"álbuns" tenham-se uma noção maior sobre valores, moda e costumes do que vivemos hoje.
Resposta 73
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Temos também um número representativo para essa questão de indivíduos que
acreditam fazer algum tipo de armazenamento dos arquivos, seja através do backup para uma
outra mídia – como um HD externo –, seja armazenando no seu computador; ou, ainda,
depositando em algum sistema de computação em nuvem. As respostas 74 e 75 são exemplos
disto:
Acervo fotográfico digital
Resposta 74

Guardar na nuvem e deixar lá.
Resposta 75

Outra forma também de salvaguardar esses arquivos pode ser percebida naqueles que
gostariam de fazer a impressão ou de revelar essas fotografias, assumindo assim uma posição
de apreço pelos processos analógicos de visualização da fotografia, mencionando também a
organização em álbuns fotográficos. A exemplo da resposta 76 de um usuário:
Ter como recordação, assim como os antigos álbuns de fotografia
Resposta 76

Chamamos a atenção que muitos inclusive nunca haviam refletido sobre essa questão.
Ou seja, nunca tinham elaborado sobre como as suas inúmeras fotos produzidas e
compartilhadas no Instagram possam se perder – representando 18% do total das respostas. A
exemplo de trechos das respostas 77 e 78:
Não penso nisso!
Alguém pensa? :)
Resposta 77

Provavelmente criar um tipo de álbum de momentos, nunca parei pra pensar nisso na verdade rs
Resposta 78

Em adição aos indivíduos que declararam “nada fazer” com as suas fotografias do
Instagram, temos um total de 31% de respostas que demonstraram pouca ou nenhuma
preocupação com a recuperação ou o acesso às suas imagens compartilhadas atualmente.
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Alguns inclusive já até conseguem lidar com o apagamento das fotografias se o Instagram vier
a ser encerrado daqui a algum tempo:
se não continuarem no Instagram, provavelmente serão perdidas.
Resposta 79

Outra parcela significativa, inclusive nas outras codificações que fizemos, parecia – em
nossa interpretação das respostas – estar formulando por ter sido agora questionado, pois não
demonstrou muita segurança se faria exatamente o que declarou. Nesses casos, não cabia a nós
fazer também um juízo de valor se o usuário estaria procurando parecer preocupado, em seu
próprio processo de gerenciamento de impressão para uma entrevista de uma pesquisa
acadêmica.
Obviamente, poderíamos pensar que essa relação com as imagens talvez não seja
concebida da mesma maneira dos moldes atuais, nesse início da segunda década do terceiro
milênio. Como se tratam de especulações cujos usuários foram requeridos a dar, eles se
basearam em formas tradicionais – ou ainda vigentes – de utilização e salvaguarda dos arquivos
fotográficos, sejam estes digitais ou analógicos. Sendo assim, pensaram nos arquivos em
computador e nos álbuns impressos e digitais, na forma como habitualmente se arquivam os
produtos.
Parte dessa falta de preocupação foi demonstrada pelos usuários na crença de que o
Instagram prosseguirá em um longo tempo de vida, ou mesmo de que ele será transformado ou
incorporado em outra ferramenta, preservando com isto as suas imagens compartilhadas. O que,
à primeira vista, parece uma postura arriscada se por acaso essas imagens possuam um apreço
que deva ser mais duradouro; pois se considerarmos aqui os inúmeros casos de sistemas que
encerram os seus serviços e solicitam aos usuários, de maneira facultativa, a coletarem as
informações até uma data determinada, pois após isto o sistema se tornará indisponível. A
exemplo do Orkut 140, citado por algumas pessoas a respeito das imagens que perderam no
139F

ambiente devido ao seu encerramento em setembro de 2014, após completar dez anos de
oferecimento de seus serviços na internet.

140

O Orkut foi um site de rede social filiado ao Google, criada 2004 e desativada em 30 de setembro de 2014. Seu
nome é originado no projetista chefe, o engenheiro turco Orkut Büyükkökten. A maioria dos usuários foram da
Índia e do Brasil. Nesse último, o site chegou a ter mais de 30 milhões de usuários.
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Outro ponto importante para reflexão foi o fato de muitos, ao se referirem em salvar e
guardar os arquivos, como assim codificamos, estavam pensando em simplesmente fazer isto
no próprio smartphone, como foi visto também na questão referente ao ponto 2.8 – sobre como
normalmente os indivíduos armazenam as imagens postadas/compartilhadas no Instagram.
Dessa forma, também pode ser um demonstrativo de não domínio do destino das suas imagens
– visto que daqui a dez anos os dispositivos móveis utilizados por eles atualmente poderão não
mais servir para essa finalidade, ou mesmo serão substituídos, acarretando numa possível perda
das imagens.
Com relação a edição das imagens (ponto de análise 2.12), uma questão na qual era
possível marcar mais de uma opção, os filtros do Instagram apareceram no topo das
preferências dos usuários, representando 81% do total das formas como eles costumam fazer
edições para postar no aplicativo. Em segundo lugar na preferência figurou os ajustes de brilho,
contraste e saturação, dentre outros (56%).
A tabela 35 e a Figura 47 apresentam um resumo das respostas nesse ponto, com os
dados estatísticos e um gráfico de barras:
Tabela 35 – Resumo das respostas sobre o uso de edições das
imagens no Instagram (ponto de análise 2.12).
Questão: “Como vocês costumam editar as fotos para o Instagram?”
31B

Resposta
Aplicando os filtros
Fazendo ajustes de brilho, contraste, saturação etc.
Utilizando outros aplicativos (VSCO Cam,
Snapseed, Photoshop Express etc.)
Ajustando apenas o ângulo
Aplicando o efeito "Lux" do aplicativo
Não faço nenhuma edição
Outros

Frequência
533
366
212

Percentual
81%
56%
32%

202
55
44
32

31%
8%
7%
5%

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).
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Figura 47 – Gráfico com as respostas sobre o uso de edições
das imagens no Instagram (ponto de análise 2.12).
Outros

5%

Não faço nenhuma edição

7%

Aplicando o efeito "Lux" do aplicativo

8%
31%

Ajustando apenas o ângulo
Utilizando outros aplicativos (VSCO Cam,
Snapseed, Photoshop Express etc.)
Fazendo ajustes de brilho, contraste,
saturação etc.

32%
56%
81%

Aplicando os filtros
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Fonte: pesquisa de campo.

De maneira geral, percebemos que esses recursos de edição são adotados em larga escala
no aplicativo, com vistas a produzir algum efeito estético agradável aos usuários e
provavelmente para a rede dirigida. Em seguida, temos também uma adesão dos ajustes de
brilho, contraste, saturação, dentre outros existentes, já explicados aqui no tópico 3.1 desse
capítulo, com 56% das escolhas.
Outro ponto importante desses ajustes foi que a maioria declarou fazer ao menos um,
sendo este feito no Instagram ou através de ferramentas de outros aplicativos. Reforçando esse
argumento, nos baseamos também na opção existente de não optar por fazer qualquer tipo de
edição, cuja soma das respostas foi a menor – excluindo aqui a opção “outros” –, representando
apenas 7% do total das respostas.
Dessa maneira, os usuários reconhecem e aprendem a lidar com condições materiais de
produção e apreciação que operam com uma estética peculiar às fotos do Instagram, inclusive
sendo capazes de reconhecer alguns filtros utilizados, e demonstrar preferência por alguns
efeitos possíveis nesses filtros. Eles já lidam, dessa maneira, com uma estética inerente às
imagens do Instagram, que passariam por diversos ajustes, como os que foram escolhidos pelos
respondentes, nas postagens de sua rede. Inclusive, como apontado em questões anteriores,
parte dessa crítica acerca de uma falta de autenticidade das imagens – principalmente nas selfies
– advém dessa própria disposição ao usuário de uma variedade de efeitos que ele domina e sabe
das possibilidades de “falseamento” de uma realidade. Uma percepção bastante discutida e
descontruída por autores do campo da fotografia, a exemplo do já citado André Rouillé (2009).
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Ainda, uma parcela significativa faz os ajustes no próprio aplicativo, considerando as
ferramentas à disposição do usuário para essa finalidade. Foram 32% do total das respostas, de
um público que já possui um conhecimento maior das possibilidades de edição das imagens
digitais e, com isto, faz uso de recursos existentes em outros aplicativos, com finalidades
diversas.
Dentre aqueles que optaram por marcar a opção “outros”, alguns não souberam
responder 141 e outros citaram aplicativos não listados na opção “Utilizando outros aplicativos
140 F

(VSCO Cam, Snapseed, Photoshop Express etc.)”, a exemplo do Camera+ 142. Ainda, foram
14F

citados nessa opção alguns softwares de edição de fotografias feitos em computadores – e não
nos dispositivos móveis –, como o Adobe Lightroom e o Gimp.
Por fim, sobre a navegação por imagens antigas (ponto de análise 2.13), foi gerada uma
escala do tipo Likert com a qual pudemos detectar que os usuários estão bem mais propensos a
acessar o Instagram a partir das últimas fotos dos seus contatos. Dessa forma, as suas linhas de
ação no ambiente estão voltadas para aqueles usuários que já mantém um relacionamento, e
principalmente nas postagens mais recentes.
Considerando os dados, a grande maioria dos usuários tende a navegar pelo Instagram
a partir das postagens mais recentes da sua rede social, atingindo uma média de 71,3% das
respostas nesse quesito para a opção 5 (“muito provável”). Em segundo lugar nas
probabilidades figurou o acesso diretamente nos perfis do usuário, figurando entre os níveis
altos das opções 3 (32,5%) e 4 (17,2%) no grau de probabilidade apresentado nessa escala.
Aqueles que fazem a navegação a partir de buscas por hashtags ou de sugestões de
pessoas para se seguir, possíveis através da ferramenta “Explorar” do aplicativo, representou a
minoria das escolhas, com uma média de 42,4% justamente para a opção de menos provável de
ocorrer usualmente. A tabela 36 apresenta um resumo dessa questão. Ainda, o teste t student
pôde constatar que, em todos os casos desse comparativo geral, a diferença foi estatisticamente
significante.
Dessa forma, o perfil dos usuários nesse aplicativo tem por prioridade percorrer a sua
timeline, pelas postagens mais recentes dos seus contatos, enquanto que a ferramenta “explorar”
aparece muito abaixo na forma de se navegar pelo aplicativo. Apresentamos assim a tabela 36

141

Nesses casos, tivemos aqueles que disseram raramente usar efeitos ou citaram alguma opção anterior por escrito,
apenas.
142
<https://itunes.apple.com/br/app/camera+/id329670577?mt=8>.
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com todos os dados proporcionais, junto com gráficos para cada um dos quesitos desse último
ponto do questionário na Figura 48:
Tabela 36 – Dados da escala likert e gráficos para cada um dos quatro quesitos sobre a forma mais comum de
navegação pelo Instagram (ponto de análise 2.13).
Questão: “Em uma escala de 1 a 5, marque como você costuma navegar pelo Instagram”
32B

Tópico

Pelas fotos mais
recentes dos meus
contatos/seguidores
Pelas fotos mais
recentes dos meus
contatos/seguidores
Pelas fotos mais
antigas dos meus
contatos/
seguidores
Vou direto nas
páginas dos perfis
dos meus
contatos/seguidores
Procurando pelas
hashtags # do meu
interesse

1 - Improvável

2

Freq.
12

%
3,8%

Freq.
6

%
1,9%

Freq.
18

%
5,7%

Freq.
54

%
17,2%

5 – Muito
provável
%
Freq.
224
71,3%

82

26,1%

101

32,2%

102

32,5%

26

8,3%

3

1,0%

32

10,2%

107

34,1%

104

33,1%

59

18,8%

12

3,8%

133

42,4%

63

20,1%

51

16,2%

51

16,2%

16

5,1%

3

4

Fonte: Pesquisa de campo (questionário online).

Figura 48 – Gráficos com os dados da escala likert e gráficos para cada um dos quatro quesitos sobre a forma
mais comum de navegação pelo Instagram (ponto de análise 2.13).
Tópico “Pelas fotos mais recentes dos meus
contatos/seguidores”
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Fonte: pesquisa de campo.

Chamamos a atenção aqui para a opção de navegar pelas imagens mais antigas, opção
esta que obteve uma menor probabilidade, em um total de 73% de todas as respostas a esse
quesito. Um comportamento comum nesse ambiente então seria o acesso pela ferramenta home,
a partir das postagens mais recentes dos seus contatos. Por conseguinte, as interações
ocorreriam preferencialmente nas últimas postagens dos usuários, pois a apropriação do
aplicativo por parte das suas redes teria como enfoque acompanhar as discussões mais recentes
– podendo essas discussões ocorrerem em poucas horas, ou mesmo em um único turno do dia.
Esse tipo de navegação fornece-nos indícios para vermos como alguns usuários, na
interação por meio do aplicativo, possuem uma preferência por horário de postagem, ou mesmo
fazem marcações de amigos nas fotografias. Isto porque, ao optar por um horário, o usuário já
entende que se trata de uma estratégia para obter um maior retorno positivo da sua rede, visto
que percebe uma preferência dos seus seguidores por essas últimas postagens – como pudemos
identificar nessa última questão proposta. Ainda, ao marcar amigos nas imagens o usuário
conseguiria chamar a atenção daqueles seguidores que gostaria de apresentar a sua postagem,
mas podem não vê-la devido a uma forma de uso baseado na navegação nas últimas postagens
da timeline de cada usuário; ora, se esse seguidor passasse algumas horas para acessar o
aplicativo e não fizesse a navegação considerando a última postagem visualizada no último
horário que acessou, ele provavelmente não veria algo potencialmente do seu interesse.
Temos, nesses dois casos, argumentos para refletirmos sobre como as condições
materiais ofertadas pelo Instagram de acesso às imagens intervêm na forma como o usuário se
apropriaria do aplicativo, tanto no sentido de considerar os horários de maior fluxo das pessoas
quanto nas formas de obtenção de um maior engajamento nas trocas sociais efetivadas no
aplicativo.
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Encerrada essa etapa de análise do questionário, passaremos ao segundo momento da
pesquisa, que consistiu na análise das interações e do próprio meio Instagram, tratados nos
próximos tópicos desse capítulo.

3.3.2. Análise das páginas do Instagram

Nesse tópico, apresentamos a segunda parte da pesquisa empírica, que ocorreu após a
seleção aleatória de perfis do Instagram que nos autorizaram para analisar as suas páginas
mediante a resposta de uma questão opcional do questionário. Conforme já tratado nesse
capítulo, foram 50 perfis públicos selecionados. Dentre as questões que envolviam um alcance
maior do total de respondentes do questionário, salientamos duas: o fato de muitos perfis serem
privados e o fato de muitas pessoas terem optado por não disponibilizar o seu perfil – visto que
era facultado ao usuário o pedido pela disponibilização.
As codificações foram criadas considerando a proeminência de alguns padrões de
interação e performance social localizados através da nossa observação empírica, enquanto que
os dados quantitativos referentes ao número de curtidas e hashtags foram analisados
considerando uma média geral estabelecida; partindo dessa média pudemos detectar em que
valor estimado cada postagem se enquadraria. Dessa forma, na análise das postagens partimos
das seguintes codificações elaboradas na unidade hermenêutica criado no Atlas.ti e já
apresentadas nesse capítulo. Os códigos e as famílias foram criados e cada um acompanha a
sua descrição, de modo a demonstrar a incidência desses códigos nas 250 postagens analisadas
nessa etapa da pesquisa.

3.3.2.1. Análise das interações: as performances sociais

Analisamos o ambiente considerando os recursos que teriam uma interveniência nas
performances sociais adotadas no aplicativo, conforme a matriz analítica elaborada e já
discutida nesse capítulo 143. Nesse tópico, fizemos a análise considerando as variáveis em cada
142F

subcategoria considerada.

143

A referida matriz foi criada considerando alguns recursos intervenientes nas interações dos usuários, e
apresentamos de maneira sistematizada na Tabela XX, explicando sobre cada um no tópico XX desse capítulo.
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No primeiro quesito analisado, referente aos tipos de hashtags (Família 1), percebemos
a incidência de sete tipos, como apresentamos na Tabela 37:
Tabela 37 – Codificação realizada para os tipos de hashtags utilizadas nas postagens (Família 1).
Família “Tipos de Hashtags”
Código

Descrição

1.1

Ação

Para aquelas relacionadas a alguma atividade que o indivíduo estava fazendo no
momento da produção da imagem

1.2

Contextual

Acompanha algum trending topic, alguma discussão corrente nas redes sociais.
Ex: #dilmamudamais

1.3

Estado de espírito

Refletem um pouco o humor, como a pessoa está se sentindo no momento que
exerce sua performance social através da postagem

1.4

Estética

Quando estiver associada a algum atributo inerente da fotografia. Ex.: formas
(círculos, linhas)

1.5

Explicativa

Dicas e indícios do que a imagem pode estar representando para o indivíduo

1.6

Localização

Informações do lugar de produção da fotografia, referente ao estabelecimento ou
à cidade

1.7

Promocional

Acompanha alguma ação promocional de empresa. Ex.: #copanoextra

Fonte: Pesquisa de campo.

Tomando como ponto de partida na análise essa codificação realizada, entendemos que
o uso da hashtag pareceu de fato importante, pois pode ter como função principal acompanhar
uma discussão que faça parte da agenda da mídia ou de um grupo social específico, bem como
criar quadros de compreensão na performance social do indivíduo. No primeiro caso, citamos
o uso de hashtags referentes a algum assunto que faz parte da agenda tanto dos meios de
comunicação como nos tópicos mais discutidos no momento – a exemplo do tipo de hashtag
contextual (código 1.2); no segundo, naquelas com vistas a criar representações para o tipo de
atividade desempenhada naquela situação retratada pela fotografia – a exemplo das hashtags
explicativas (código 1.5). Nesses casos, muitas vezes estas serviam como a única legenda
elaborada pelo usuário para o post. Sendo assim, a escolha das hashtags representou a única
forma de expressão do indivíduo para além da imagem.
A partir dos dados extraídos na codificação feita por nós na análise, chegamos ao
seguinte apanhado geral dos tipos de hashtags e a sua incidência em nossa coleta (Figura 49):
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Figura 49 – Tipos de hashtags nas postagens e a quantidade de vezes em que incidiram (Família 1).
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Fonte: pesquisa de campo.

Notamos também o uso da hashtag como um modo de demonstração de pertencimento
de um determinado grupo social. Ora, a utilização de uma hashtag é capaz de criar uma amostra
no Instagram do que determinadas redes estariam apresentando de informações sobre os seus
participantes, a exemplo de hashtags contextuais que facilitavam o entendimento da situação
ou mesmo aqueles de localização, dando indícios de alguma viagem em curso ou algum passeio
pela cidade.
A própria hashtag foi também percebida como um instrumento para os usuários obterem
tanto um prestígio quanto para conseguir novos contatos na sua rede, pois a utilização de uma
hashtag aparentemente popular no momento é capaz de promover as fotografias para um
conjunto de imagens sobre algo que os usuários podem localizar ao utilizar a ferramenta
“explorar” do aplicativo. A exemplo, temos a aplicação da hashtag “#instafood”, comum para
aqueles que postaram fotografias de comidas.
Ainda, o uso de hashtags também trouxe vantagens ao indivíduo na expressão do seu
estado de espírito, como uma forma de transmitir alguma emoção do momento vivenciado por
ele na produção da fotografia (código 1.3). Como se trata de um uso muito localizado na
representação dos fatos diários, parte dessa codificação feita por nós – 14 de todos os tipos de
uso – poderia fornecer pistas para a rede social do indivíduo compreender um momento do seu
dia em que estaria passando por uma alegria, ou uma realização pessoal ou profissional. A
exemplo dos usos feitos pelos Usuários 1 e 2, aqui reproduzidos:
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#myprincess #moze #amor #instalove
Usuário 1

# boanoite #feliz #goodnight #misssimpatia #simpática #happening #sorria #sorriso #smile #happy
Usuário 2

Outro caso peculiar de mencionarmos foi quando os usuários passaram a dar um tom
irônico na própria aplicação das hashtags (código 1.7), muitas vezes até desconstruindo a sua
função inicial, existente na internet, de criar metadados para a catalogação e a possibilidade de
busca das imagens. A exemplo dos usos feitos pelos Usuários 3 e 4 aqui reproduzidos:
#Camaleões #RedatorDeArte #MasCadêJuliana?
Usuário 3

#Aulão #Respiraemcasa #L3FunTraining #tabata #LastOne #Távivolipe?
Usuário 4

Dentre

as

hashtags

apresentadas,

destacamos

para

nossa

análise

aqui

“#MasCadêJuliana?” e “#Távivolipe?”. Ambas estariam desconfigurando a função inicial,
acima apresentada; porém, podem acompanhar muito bem uma discussão entre amigos, em um
sentido irônico da sua aplicação 144. Em ambas as situações, podemos inferir que os usuários
143F

dominam o uso das hashtags a ponto de desconstruírem a sua prática comum e mais indicada
de uso como uma estratégia no exercício da sua performance social.
Tomando esses casos, podemos considerar que, num sentido tradicional, as hashtags
funcionaram bem na gestão de fotografias digitais, inclusive no próprio trabalho de folksonomia
promovido por sites como o Flickr (WAL, 2004). Porém, do ponto de vista do uso mais
frequente no Instagram, as hashtags são importantes, em nossa interpretação, não nesse sentido
tradicional, mas sim pela capacidade de gerenciar uma impressão do usuário a partir de “piadas
internas”, dados do lugar e de acompanhar alguma discussão vigente; estaria assim mais
próximo a um artifício linguístico para a efetivação de conversações – e não para catalogações.

144

Em alguns casos, não pudemos codificar exatamente o teor das hashtags, por tratarem de assuntos que não
pudemos compreender a situação por completo pois faltaram elementos como saber quais as pessoas
mencionadas e a qual contexto estavam se referindo. Nesses casos, adotamos a codificação “inclassificável”.
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Em números gerais, as hashtags estiveram, em nosso apanhado, em 134 das postagens.
Chegamos então a seguinte codificação baseando-se na média de uso nas postagens (Tabela
38):
Tabela 38 – Codificação referente ao número de hashtags.
Família “Número de hashtags”
Descrição

Código
2.1

Nenhuma

Quando não houver hashtags

2.2

De 1 a 3

Quando houver um número médio entre 1 e 3 hashtags. Baixíssimo número de hashtags

2.3

De 4 a 7

Quando houver um número médio entre 4 e 7 hashtags. Baixo número de hashtags

2.4

De 8 a 10

Quando houver um número médio entre 8 e 10 hashtags. Moderado número de hashtags

2.5

De 11 a 20

Quando houver um número médio entre 11 e 20 hashtags. Alto número de hashtags

2.6

Mais de 20

Quando houver um número médio de mais de 20 hashtags. Altíssimo número de
hashtags

Fonte: Pesquisa de campo.

Considerando as codificações, desse total de postagens com hashtags houve uma
predominância para uma média de 1 a 3 hashtags utilizadas pelos usuários (código 2.2), com
34,4% do total. A figura 50 apresenta um gráfico com o total apurado, considerando algumas
faixas médias de uso:
Figura 50 – Média de uso das hashtags no Instagram (Família 2).
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Fonte: pesquisa de campo.

Como podemos perceber, o uso em larga escala não parece ser predominante entre os
usuários, embora mais da metade em algum momento utilizou hashtags – mesmo que em menor
escala. Foram poucos os casos de postagens com mais de vinte hashtags, ao contrário de outros
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recursos bem mais frequentes, como as “curtidas”. Tivemos também 46,6% das postagens sem
hashtags (código 2.1).
Com relação aos comentários, pudemos detectar a incidência de quatorze tipos, os quais
apresentamos na Tabela 39 os códigos feitos por nós para esse recurso:
Tabela 39 – Codificação realizada para os tipos de comentários nas postagens.
Família “Tipos de comentários”
Descrição

Código
3.1

Afeto

Comentários demonstrando alguma troca de afetos entre aquele que posta e
aquele que visualiza. Um elogio, que pode vir como resposta outro elogio

3.2

Agradecimento

Saudação ou agradecimento a algum outro comentário ou diretamente à imagem
ou legenda postada

3.3

Associado a um
tema

Relações criadas com as postagens feitas pelos usuários - o que uma fotografia
pode lembrar ou remeter para eles, por exemplo

3.4

Concordância

Quando o usuário utiliza o espaço para concordar com comentários ou a legenda
da própria fotografia

3.5

Conversação

Diálogos travados entre dois ou mais usuários, a respeito de temas externos ao
enquadramento primário da postagem

3.6

Críticas

Alguma crítica efetivada diretamente a uma fotografia, ou a um comentário

3.7

Depreciação

Demonstrações de humilhação, falas depreciativas, dentre outros comentários
com esse teor

3.8

Dúvida

Perguntas ou solicitações de esclarecimento decorrentes da conversação pelos
comentários ou sobre alguns aspectos inerentes à fotografia - quem seriam as
pessoas, qual o horário e onde seria o lugar, por exemplo

3.9

Elogio

Elogios à imagem ou aos indivíduos envolvidos nos retratos

3.10

Esclarecimento

Explicação, esclarecimento a alguma dúvida surgida em comentários anteriores

3.11

Estímulo

Formas de estimular as pessoas a alguma ação específica - como para alguma
atividade física

3.12

Inclassificável

Fora de qualquer classificação por alguns motivos: piadas internas, utilizando de
uma linguagem de difícil interpretação, dentre outros

3.13

Ironia

Comentários com um teor irônico, ou de gozação

3.14

Pedido

Pedido ou solicitação específica feito para o usuário que postou a imagem

Fonte: Pesquisa de campo.

Considerando essa codificação realizada, detectamos que a maioria ficou entre elogios
às imagens postadas (código 3.9), quer sejam na qualidade da imagem ou nos indivíduos que
apareciam em cena, quer sejam no elogio às citações ou outros tipos de legendas elaborados
pelo usuário que fez a postagem. Desse total de comentários, foram 23,4% que chegaram a ser
codificados dessa forma.
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Figura 51 – Gráfico com comentários mais proeminentes nas postagens,
conforme a codificação feita na pesquisa (Família 3).
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Sobre os tipos de comentários, codificamos muitos ligados à troca de afetos (código 3.1)
– isto é, voltados a demonstrações de carinho por meio de trocas socais principalmente
realizadas por pessoas que enquadraríamos como aqueles considerados socialmente mais
próximos no ambiente.
Desses, muitas demonstrações eram feitas através de emoticons, um recurso importante
nessa conversação do Instagram. Em nossa análise percebemos que eles conseguem suprir uma
carência por expressões emitidas pelo indivíduo em uma conversação em co-presença, como a
expressão de estar alegre ou emocionado. A exemplo dos comentários dos Usuários 5 e 6, os
quais reproduzimos:
Te amo <3
Usuário 5

Own
Usuário 6

Ainda, os emoticons foram também interpretados por nós como uma forma de relativizar
algum comentário que pareça mais ríspido ou grosseiro, se aproximando assim de um teor
irônico, como assim codificamos. Desses com um teor irônico (código 3.13), são 13,4% do
total, figurando assim em terceiro lugar no uso. Percebemos também que estes podem vir
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também a ter um quadro positivo para quem recebe, pois não necessariamente a ironia aqui
estava associada a algo humilhante, ou que viesse a colocar o usuário em uma situação
desconfortável com a sua rede. A exemplo dos comentários dos Usuários 7 e 8, reproduzidos
aqui:
Oi, gato! Você vem sempre por aqui?
Usuário 7

“Inxirimento!”
Usuário 8

Nesses comentários, a partir da nossa observação podemos inferir como eles funcionam
como um reforço para a imagem positiva dos indivíduos, ancorando a performance social deles
e dando um retorno em ações efetivas para sua expressividade no Instagram. Não por acaso, a
maioria dos elogios estavam centrados nas pessoas envolvidas na fotografia, classificadas como
selfies. O que estamos argumentando aqui é sobre o uso comum dos indivíduos sobre quais
fotografias – retratos de si – e qual a forma de produção – as selfies – podem dar um retorno
positivo na performance dos usuários no Instagram. Algo a ser perseguido, como já percebemos
no questionário e como atestamos aqui na codificação feita por nós sobre os comentários, de
forma que poucos comentários (1%) representavam alguma crítica (código 3.6) – mesmo sendo
uma crítica positiva, como se poderia supor.
Outro ponto importante de ressaltar é sobre um comportamento que se repetiu nas
postagens, até característico nessas redes de compartilhamentos: muitos comentários estavam
destinados à manutenção de laços sociais no ambiente, dessa forma se percebeu uma política
de comentar de uma forma que pudesse demonstrar uma troca de elogios (código 3.9) – ou de
afetos (código 3.1) – entre os usuários, seguindo algumas regras de “etiqueta” que todos
percebem e valorizem nas suas linhas de ação. Por conseguinte, se esperava como resposta os
comentários de agradecimento, como ocorrido (código 3.2).
Nessa perspectiva, pareceu-nos interessante para o usuário a seguinte reciprocidade:
comentar na postagem do seu seguidor para, em seguida, receber um comentário também na
sua foto. Ou seja, a ação de comentar não estaria relacionada diretamente a valores estéticos
percebidos na fotografia, ou na qualidade do texto de legenda; mas preferencialmente
relacionada a uma necessidade por se manter relações; com isto, o usuário recebe algo em troca,
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o que no ambiente em estudo tem um valor simbólico que é contabilizado em mais “curtidas”
e comentários nas suas postagens.
Já em relação à média de uso, elaboramos uma codificação tendo como base o valor
aproximado de comentários predominantes nas postagens, e obtivemos as seguintes
codificações nessa família (Tabela 40):
Tabela 40 – Codificações referentes ao número de comentários das postagens analisadas.
Família “Número de comentários”
Código

Descrição

4.1

Nenhum

Quando não houver comentários

4.2

De 1 a 3

Quando houver um número médio de 1 a 3 comentários. Baixíssimo número de
comentários

4.3

De 4 a 6

Quando houver um número médio de 4 a 6 comentários. Baixo número de comentários

4.4

De 7 a 10

Quando houver um número médio de 7 a 10 comentários. Alto número de comentários

4.5

Mais de 10

Quando houver um número médio de mais de 10 comentários. Altíssimo número de
comentários

Fonte: Pesquisa de campo.

Percebemos então os comentários como um dos recursos mais utilizados no ambiente,
ficando atrás apenas das “curtidas” na preferência. Nesse caso, os comentários apareceriam aqui
principalmente na conversação efetivada no aplicativo Instagram, assumindo uma forma
diferente das “curtidas”. Considerando uma média de todas as postagens analisadas, a maioria
recebeu uma média de 1 a 3 comentários (código 4.2), alcançando 40% do total. Podemos
observar visto no gráfico da Figura 52 a incidência da nossa codificação proposta:
Figura 52 – Gráfico com o número de comentários das postagens analisadas (Família 4).

4. Número de comentários

89

12
Comentários: 1 a 3
Comentários: 7 a 10
Comentários: nenhum

100

13

36
Comentários: 4 a 6
Comentários: mais de 10

Fonte: pesquisa de campo.
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As postagens sem comentários (código 4.1) apareceram logo em seguida, com 35,6%
do total. Em terceiro, figuraram as postagens com uma média aproximada de 4 a 6 (código 4.3),
com 14,3%. Em algumas discussões chegamos a um valor elevado de comentários, com mais
de 10 (código 4.5); a postagem de um usuário a que atingiu o maior número em nossa seleção
chegou a 26 comentários.
Se considerarmos os comentários como o principal mecanismo para o estabelecimento
de uma conversação textual no aplicativo – pois não é possível abrir chats, como em outros
serviços de compartilhamento de conteúdo –, podemos avaliar essa média de uso como um
componente das performances sociais dos indivíduos, somado à própria legenda e à fotografia
em si. Ainda, os comentários se apresentam como um importante instrumento analítico para
observamos o retorno que a rede social dará a um usuário, através de elogios ou de
demonstrações de afeto, como vimos.
Sobre as fotografias postadas, pudemos detectar dezesseis tipos que foram reincidentes,
nos quais chegamos à seguinte codificação apresentada na Tabela 41:
Tabela 41 – Codificação para os tipos de fotografias postadas.
Família “Tipos de Hashtags”
Código

Descrição

5.1

Alimentos

Fotos realizadas em casa, em restaurantes ou lanchonetes, com comidas
feitas pelo usuário (ou amigo) ou pelo próprio estabelecimento comercial

5.2

Animais

Fotos relacionadas a animais de estimação e animais em geral

5.3

Arquitetura

Paisagens arquitetônicas, detalhes arquitetônicos, ambientes e esculturas

5.4

Cotidiano

Qualquer tipo de foto que faça parte do contexto de vida do usuário. A
exemplo de fotos do livro que estão lendo, do que estão estudando naquele
momento, etc.

5.5

Curiosidades

Objetos e paisagens inusitadas, que chamaram a atenção do indivíduo

5.6

Natureza

Plantas, flores, frutas, árvores. Tudo o que faça uma relação com a natureza

5.7

Paisagem

Paisagem do campo, de algum cenário de belezas naturais ou a própria
paisagem urbana

5.8

Reproduções da web

Imagens retiradas da internet. Reproduções em geral

5.9

Retrato
acompanhado

Fotos de amigos, parentes, colegas, etc.

5.10

Retrato com parceiro
(a)

Fotos do usuário e seu parceiro (a)

5.11

Retrato em grupo

Fotos a partir de 3 pessoas

5.12

Retrato sozinho

Ou o usuário ou outra pessoa sozinha
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5.13

Selfie acompanhado

Selfie com amigos, parentes, colegas, etc.

5.14

Selfie com parceiro(a)

Selfie com namorado (a)

5.15

Selfie em grupo

Selfie a partir de 3 pessoas

5.16

Selfie sozinho

Quando o usuário faz a sua própria selfie

Fonte: Pesquisa de campo.

Considerando a codificação efetivada, detectamos que a maioria das fotografias eram
selfies, produzidas sozinho (código 5.16) ou acompanhadas de amigos (código 5.15) ou de
parceiros de relacionamentos (5.14). Somando todas essas codificações feitas por nós,
representaram 23,2% do total esse tipo de fotografia. A figura 53 apresenta um gráfico com
todos os dados quantitativos:
Figura 53 – Tipos de fotografias codificadas nas postagens analisadas (Família 5).
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Como pode ser observado na Figura 53, outros tipos de fotografias também apareceram
em grande número, como as fotografias de paisagem (código 5.7), com 28 das fotografias, e as
de cotidiano (código 5.4), com 30. No primeiro caso, tivemos geralmente paisagens naturais,
obtidas em viagens ou passeios dos usuários; no segundo caso, tivemos as fotografias
produzidas no dia a dia, em situações nas quais provavelmente só foram produzidas pelo
impulso em compartilhar um pouco dos momentos do dia do usuário e pela portabilidade da
câmera fotográfica.
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Nesses casos, temos fotografias do indivíduo estudando, se preparando para ir ao
trabalho ou em um momento de intervalo das atividades, onde ele estaria vendo um filme na
televisão. Percebemos assim a importância dessas condições materiais de produção ao colocar
a fotografia como uma forma muitas vezes utilizada pelo usuário para dar início – e dar o
enquadramento primário – das interações através dos dispositivos móveis: o usuário posta uma
fotografia que será um ponto de partida a um fórum de discussões relacionadas ao que a sua
rede social também está fazendo no momento, ou mesmo a uma troca de elogios e “curtidas”.
Fotografias acompanhadas, no geral, aparentam ser importantes nesse ambiente – tanto
aquelas produzidas com amigos (código 5.13) ou com seus parceiros de relacionamento (código
5.10). Como percebemos na análise, e como alguns usuários já declararam no ponto de análise
1.6 do questionário, esses tipos de fotografias, além de ser um importante instrumento na
performance social dos usuários dando indícios de amigos em comum e pessoas na qual se
relaciona, pode também agregar nós distantes da rede no momento na ação de marcar as pessoas
na fotografia e, em decorrência dessa ação, amigos em comum dos usuários marcados
começarem a estabelecer interações também. Dessa forma, além de conseguir a atenção dos
seus seguidores, ainda pode conseguir a dos seguidores em comum dos usuários marcados ou
mencionados nos seus posts.
As selfies sozinhas (código 5.16) foram as que mais figuraram nas postagens analisadas,
com 31 fotografias. Aparentemente, o fato das selfies predominarem nas fotografias do
Instagram pode ser em virtude da facilidade da sua produção, pois não envolveria outros atores
sociais na situação e não precisaria de nenhuma ocasião em especial para serem produzidas.
Porém, como se percebe no ambiente, a utilização em larga escala dessa forma de autorretrato
faz com que o Instagram seja um dos lugares mais adequados para o compartilhamento das
selfies, pois o usuário percebe que obtém algo positivo nesse tipo de performance social comum
no aplicativo.
Tamanha a popularidade desse tipo de fotografia já podia ser percebida em 2013, quando
o uso da palavra cresceu 17.000% e apareceu no dicionário Oxford 145 como a “palavra do ano”.
14F

No fim desse mesmo ano, já eram 57 milhões de fotos no Instagram com a hashtag #selfie. De
junho a outubro de 2014, foram 58 milhões, chegando ao final de 2014 a um total de 190

145

Segundo o Oxford, selfie é uma foto que alguém tira de si mesmo, geralmente com um celular ou webcam, e
posta em uma rede social. Assim, se você tira e não compartilha, não é selfie.
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milhões de todas as fotos no aplicativo com a referida hashtag – sem contar, claro, aquelas
postagens nas quais não foram usadas mesma.
Esse fato reafirma a importância das selfies pelos respondentes do questionário, quando
a maioria declarou fazer uso por achar interessante e por servir como uma forma eficiente de
exercício da performance social no sentido de obter uma imagem positiva na sua rede. O grande
crescimento no número de selfies está ligado à popularização das câmeras nos dispositivos
móveis e das redes sociais digitais, mas também ao desejo de se expor. Há de fato uma busca
por reconhecimento e afirmação, e a fotografia entraria aqui como importante nesse processo,
em um momento de grande exposição dos indivíduos para as suas redes sociais através dessas
imagens compartilhadas diariamente.
Sobre as postagens com legendas, detectamos a existência de doze tipos, conforme a
codificação feita por nós e apresentada na Tabela 42:
Tabela 42 – Codificação para os tipos de legendas utilizadas nas postagens.
Família “Tipos de Legendas”
Código

Descrição

6.1

Nenhuma

Ausência de legenda nas imagens

6.2

Afetiva

Aquelas com alguma demonstração de afeto/carinho por pessoas da foto ou
situações

6.3

Agradecimentos

Agradecimento a alguma pessoa ou a algum resultado da vida do usuário

6.4

Cotidiano

Observações feitas a imagens produzidas em situações do dia a dia, como
nos momentos de estudo ou de leitura de algo

6.5

Curiosidades

Fatos curiosos captados pelas fotografias e narrados nas legendas

6.6

Descritiva

Descrição de alguma situação vivenciada na fotografia ou a descrição
objetiva da fotografia

6.7

Elogio

Elogio a alguma pessoa

6.8

Inclassificável

Para os casos em que ficaram além do alcance de compreensão dessa
análise. Geralmente legendas com emoticons ou "piadas internas"

6.9

Irônica

Textos irônicos sobre as situações vivenciadas na fotografia

6.10

Localização

Informações do lugar da produção da imagem: cidade, local etc.

6.11

Menção de amigos

Menção das pessoas envolvidas na fotografia postada

6.12

Pedido

Algum tipo de solicitação feito para a sua rede social do aplicativo

6.13

Poética

Frase, citação ou trecho de uma música ou poema utilizado no sentido de
passar uma atmosfera poética na postagem

6.14

Sentimento

Aquelas que possam refletir o estado de espírito da pessoa

Fonte: Pesquisa de campo.
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Considerando essas codificações, detectamos que em geral muitas procuraram trazer
alguma informação adicional ou elucidar algum ponto específico da fotografia postada (código
6.6). Do total das postagens, foram 26,8% codificadas por nós como descritivas. O gráfico da
Figura 54 resume as codificações feitas nessa coleta:
Figura 54 – Tipos de legendas codificadas nas postagens (Família 6).
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Fonte: pesquisa de campo.

Conforme os dados analisados, podemos inferir que, ao elucidar algo, na verdade o
usuário estaria trazendo quadros de compreensão para a sua fotografia, potencialmente
auxiliando na sua performance social no ambiente. Esse auxílio ocorreria em uma descrição na
qual mencionasse amigos ou demonstrasse algum momento localizado do dia que estaria
vivenciando. Como exemplo, apresentamos as legendas dos Usuários 9 e 10:
Ganhei *.* Após a apresentação de @igorgominho
Usuário 9

Dia de Inter! #VamoVamo Inter #TemosQueVencer #Internacional #Colorado #InterXPalmeiras
Usuário 10

Em seguida, aparecem as legendas codificadas como de cotidiano (código 6.4), com
19,6% do total. Nesses casos, os indivíduos procuravam mostrar o que estava se passando no
seu dia, indicando algum desejo ou algum prazer vivenciado no momento da produção da
imagem. A exemplo das legendas dos Usuários 11 e 12:
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Hoje é dia de co-ca-da! #VaiGordinho #Gordelícia
Usuário 11

Torcendo pro final de semana passar bem devagarinho!
Usuário 12

As legendas codificadas como poéticas (código 6.13) e afetivas (código 6.2) aparecem
empatadas em 39 das postagens (15,6%). Ao codificarmos como “poéticas”, estamos nos
referindo a uma prática de citar poemas, trechos de música ou mesmo criar orações buscando
servir de inspiração ou como uma referência de algo que o usuário tem apreço e é
estrategicamente interessante de mencionar – um autor ou um compositor da sua preferência. É
possível também, com essa prática, criar quadros de compreensão em que decorrem tanto
elogios à fotografia quanto à forma como os usuários escreveram nas legendas. A exemplo das
postagens dos Usuários 13 e 14:
"Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for
chegando, mais eu me sentirei feliz. Às quatro horas, então, estarei inquieto e agitado: descobrirei o preço
da felicidade! " Reproduzindo palavras que tentam definir o sentido! I love You! #instalov
Usuário 13

Mocidade, eu te amo...Eu vejo a lua no céu, a Mocidade a sorrir de verde e branco na Sapucaí!
#Mocidademinhavida
Usuário 14

Como visto na legenda do Usuário 13, uma escrita dessa forma também pode ser uma
demonstração de estima a alguém; nesse caso, aparenta ser o seu namorado, mas pudemos
também ver a aplicação desse tipo de legenda se referindo aos amigos e aos parentes.
De maneira similar aos comentários, a utilização de legendas afetivas são
demonstrações de apreço por alguém, vindo também com citações diretas a pessoas e com o
uso de emoticons aparentemente carinhosos. O que pode reforçar uma reputação do indivíduo
também, indicando as pessoas nas quais seriam mais interessantes de mencionar para a sua rede
no Instagram. Os usuários 15 e 16 são exemplos dessa codificação:

Parabéns pra essa amiga maravilhosa
Usuário 15
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Aniversário da minha princesa!

Titia te ama muito meu amor e sempre, mas sempre, vai cuidar de você!

Amorzinho da minha vida.
Usuário 16

Outra semelhança com os comentários foi também percebida no teor irônico de algumas
legendas (código 6.9) – 15,2% do total –, o que foi, por conseguinte, acompanhado por
comentários com o mesmo teor, se assemelhando bastante na performance social utilizada em
ambos os recursos. Dessa forma, a própria ironia nas legendas já criaria um script na qual os
atores envolvidos costumariam seguir, reforçando um lado engraçado do indivíduo e criando
um ambiente em que venha a prevalecer uma conversação mais informal, algo característico da
própria fotografia vernacular nessas plataformas digitais de compartilhamento. A ironia
também pareceu proporcionar a manutenção de um clima amistoso na rede dos usuários,
possibilitando com isso a manutenção e a ampliação dos laços no Instagram, dois pontos
almejados pelos indivíduos.
Sobre o número de “curtidas”, conforme a coleta realizada chegamos à seguinte
codificação, apresentada na Tabela 43:
Tabela 43 – Codificações referentes ao número de “curtidas” (likes).
Família “Curtidas” (likes)
Código

Descrição

7.1

Nenhum

Quando não houver "curtidas"

7.2

Até 5

Quando houver um número médio de até 5 "curtidas". Baixíssimo número de "curtidas"

7.3

De 6 a 10

Quando houver um número médio de 6 a 10 "curtidas". Baixo número de "curtidas"

7.4

De 11 a 20

Quando houver um número médio de 11 a 20 "curtidas". Moderado número de
"curtidas"

7.5

De 21 a 40

Quando houver um número médio de 21 a 40 "curtidas". Alto número de "curtidas"

7.6

Mais de 40

Quando houver um número médio de 21 a 40 "curtidas". Altíssimo número de "curtidas"

Fonte: Pesquisa de campo.

Baseando nos valores quantitativos das “curtidas”, podemos perceber que esse recurso
é o mais utilizado, pois teve uma média alta nas postagens e prevaleceu em números se
compararmos a todos os outros aqui mencionados. Outro dado relevante foi que apenas em uma
postagem, na nossa época da coleta, não possuía nenhuma “curtida” (código 7.1), representando
menos de 1% desse total. O gráfico da Figura 55 traz um resumo da média de postagens, a partir
das nossas codificações elaboradas conforme a preponderância de uso:
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Figura 55 – Média de curtidas das postagens analisadas, a partir de seis codificações (Família 7).

7. Número de curtidas
1
16
61
48

19

106

Likes: até 5

Likes: de 11 a 20

Likes: de 21 a 40

Likes: de 6 a 10

Likes: mais de 40

Likes: nenhum

Fonte: pesquisa de campo.

Com base nos dados, percebemos que a média de uso que apareceu em primeiro lugar
foram nas postagens com um número entre 21 e 40 “curtidas” (código 7.5), com 42,4% do total.
Em segundo lugar estão as postagens com mais de 40 (código 7.6), com 24,4%. Em terceiro,
aquelas com um média entre 11 e 20 (código 7.4), representando 19,2%. Dessa forma, grande
parte das postagens alcançaram mais de dez “curtidas” – 86% de todas as selecionadas aqui –,
um valor que só as hashtags quantitativamente conseguiram se aproximar, embora com um
volume muito menor. Em uma postagem de um usuário, por exemplo, tivemos o máximo de
“curtidas” da nossa amostra, com 134 até a data da nossa coleta.
Como já comentado no questionário, um dos fatores que auxiliam o alto número de
“curtidas” são as trocas de “curtidas” (troca de likes) solicitadas pelos usuários. Essas trocas
podem ocorrer de maneira explícita, com o usuário “A” solicitando ao “B” em um comentário,
ou implícita, no sentido da manutenção de laços – pois seria de bom tom o usuário “A” também
“curtir” as postagens do “B”, sem a existência de uma solicitação direta para isto.
As “curtidas” podem ser um auxílio na performance social dos indivíduos por trazerem
pistas de quais as fotos postadas estariam recebendo uma maior aceitação pela sua rede; por
outro lado, o indivíduo seria capaz também de perceber, na popularidade conseguida em
determinadas postagens de outros, os tipos de fotografias e legendas que poderiam adotar nas
suas postagens, no intuito de conseguir mais “curtidas”.
Também podem trazer pistas de quais usuários seriam influentes ou teriam uma rede
coesa em volta de si, especialmente com aqueles socialmente mais próximos. Nessa lógica,
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quanto mais “curtidas”, mais o usuário teria assim uma popularidade. Por isso que foram várias
as estratégias apontadas no questionário da nossa pesquisa para o alcance de mais “curtidas”,
como saber bem o horário mais indicado de postar, selecionar fotos que possivelmente sejam
bem vistas pelos seus seguidores – como retratos e selfies – ou se utilizar de outros aplicativos
capazes de gerenciar o seu perfil no Instagram ou oferecer mais recursos para a edição das
fotografias.
Por fim, com relação ao uso das marcações, chegamos às seguintes codificações tendo
como base o número de pessoas marcadas nas fotografias postadas (Tabela 44):
Tabela 44 – Codificações referentes ao número de marcações nas fotografias.
Família “Marcações”
Código

Descrição

8.1

Nenhuma

Quando não houver marcações na fotografia

8.2

1 pessoa

Quando houver a marcação de uma pessoa na fotografia

8.3

2 pessoas

Quando houver a marcação de duas pessoas na fotografia

8.4

3 ou mais
pessoas

Quando houver a marcação de três ou mais pessoas na fotografia

Fonte: Pesquisa de campo.

Considerando esses dados quantitativos referente ao número de marcações, percebemos
que esse recurso é muito pouco utilizado, de maneira geral, pelos usuários analisados. Na
maioria dos casos nenhuma marcação era feita nas fotografias (código 8.1), com 71,6% do total
(179). Em seguida, aparecem as postagens com apenas uma marcação, com 16,8% (42), como
apresentado no gráfico da Figura 56:
Figura 56 – Gráfico do número de marcações das postagens (Família 8).

8. Número de marcações
42
15
11
179

Marcação: 1 pessoa

Marcação: 2 pessoas

Marcação: 3 ou mais pessoas

Marcação: nenhuma

Fonte: pesquisa de campo.
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Dessa forma, as marcações apareceram de fato como um mecanismo utilizado em menor
escala se compararmos com as hashtags e as “curtidas”. O que nos impede de compreender
como esse recurso pode ter uma interveniência efetiva nas postagens. Provavelmente o uso
estaria mais voltado para marcar algumas pessoas, como uma maneira de se chamar atenção do
grupo retratado na fotografia; ainda, o baixo uso pode também ser fruto de um desconhecimento
ou de uma baixa aceitação pela rede social do indivíduo, embora não possamos nesse momento
precisar essas possibilidades.
Outro dado relevante que podemos levantar deve-se ao fato de que, como se trata de um
recurso utilizado para mencionar pessoas diretamente na fotografia, a pequena adoção pode ser
reflexo dos tipos de imagens postadas – que são em sua maioria selfies sozinhas. Sendo assim,
não foi visto a ação do usuário de marcar a si mesmo. Seguimos em nossa pesquisa agora para
o estudo dos meios, o sub-tópico seguinte (e último) desse capítulo.

3.3.3. Estudo dos meios: as condições materiais

Aplicando o estudo dos meios, separamos, apenas para tecermos nossas considerações,
em dois conjuntos a matriz analítica apresentada nos tópicos iniciais desse capítulo 146,
145F

considerando as variáveis dos ambientes e as variáveis dos dispositivos. Sendo, assim, após a
nossa observação do fenômeno, chegamos às reflexões apresentadas em resumo nesse primeiro
conjunto de variáveis na tabela 45. Em seguida, discutiremos cada um.
Tabela 45 – Resumo do estudo dos meios considerando as variáveis dos ambientes da matriz analítica.
Variável

146

Variáveis dos ambientes
Características

1. Sincronicidade




Relações síncronas e assíncronas
Disponibilidade constante

2. Amplitude




Rede social maior: relações com vários usuários
Rede social menor: engajamento apenas com aqueles socialmente
mais próximos

3. Frequência dos atores




Controle das restrições de privacidade
Exposição contínua

4. Visibilidade das interações





Linha do tempo da página dos usuários
Linha do tempo da página dos grupos
Linha do tempo nas páginas das imagens postadas

A referida matriz aparece de maneira completa na Tabela XX, da página XX do presente capítulo.
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5. Recursos do ambiente




Comentários e a conversação
Alto número de “curtidas”

6. Incentivos para a interação




Hashtags e curtidas: agilidade
Filtros e estéticas antigas

Fonte: Pesquisa de campo.

Com relação à sincronicidade (variável do ambiente 1), pudemos detectar em nossa
observação como os tempos de resposta assumem uma atenção do usuário em sua participação
nos aplicativos de compartilhamento. Percebemos aquilo que estamos apontando aqui como o
imbricamento de duas formas de relação que comumente pareciam estar separadas: as relações
síncronas e assíncronas. Essa nossa percepção advém de uma forma comum de diálogo no
Instagram, semelhante a uma conversação, na qual opera uma necessidade dos usuários em
estar disponível para as interações que não tem aberturas e fechamentos tão claros. Isto porque
o ambiente requer uma atenção dos usuários durante alguns momentos do dia para acompanhar
as discussões da sua rede; ainda, oferece um layout no qual impede uma longa conversação em
uma única postagem; assim como não oferece meios para se efetivar um diálogo semelhante
aos chats.
Toda essa interação por escrito seria fundamentalmente ocorrida nos comentários das
fotografias, em uma organização da primeira até a mais recente. O que dificulta, em alguns
casos, o acompanhamento das discussões por não ser possível responder diretamente a alguém
ou quando não fica à vista todos os comentários, sendo necessário que o usuário execute a ação
de ver comentários anteriores; a exemplo da reprodução da postagem do usuário 17 (ver Figura
57):
Figura 57 – Reprodução de páginas com a apresentação dos comentários no Instagram.

Fonte: pesquisa de campo.
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Como pode ser percebido nessa reprodução da página, de todos os comentários – 11 no
total – são exibidos apenas seis a princípio, até como uma forma de cada postagem aparecer
com um tamanho mais ou menos semelhante – evitando assim de uma postagem ocupar um
espaço muito grande na timeline do indivíduo devido a um volume de comentários elevado.
Sendo a primeira ação o acesso à postagem, carece assim ao indivíduo executar uma segunda
ação, que seria clicar no botão para exibir todos os comentários.
Além disso, a possibilidade de compartilhar a imagem postada no Instagram
concomitantemente com outros serviços – como o Facebook e o Twitter – faz com que não se
perca a dimensão temporal do momento da postagem. Ou seja, permite que o usuário não tenha
que fazer o compartilhamento em separado em cada serviço desejado por ele, o que demandaria
um tempo maior e, com isto, a ideia de compartilhar o momento exato se perderia um pouco,
visto o tempo que pode demandar na operação de postar nos mais diversos sites e aplicativos.
Considerando que a hora da postagem pode ser interveniente nas interações – ao indicar onde
o usuário se encontra, qual a situação do dia está se passando, dentre outras possibilidades –
faz-se necessário essa “exatidão” do instante vivenciado.
Essa lógica da disponibilidade é comum a esses ambientes (TURKLE, 2011), cabendo
ao indivíduo considerar a sua performance social, adotada nas mais diversas ações – legendas,
fotografias, comentários etc. –, e recebendo um estímulo de sua rede, que tem uma grande
demanda por saber o que seus contatos estão interessados ao mesmo tempo que requer um
constante olhar do outro, funcionando como uma resposta para as suas ações performáticas.
Seria assim um novo cenário de interação, voltado para a presença constante da câmera
e para a interação quase “em tempo real” do indivíduo. E mais, a partir de uma amplitude
diferente (variável do ambiente 2) da que comumente teríamos em outros cenários de interação,
a exemplo das possibilidades de compartilhamento em co-presença física. Não que estejamos
aqui tratando de algo inteiramente novo, ao nos referenciarmos às redes digitais de
compartilhamento de fotografias. Porém, temos no Instagram um ambiente no qual permite o
gerenciamento das redes entre seguidores e seguidos, permitindo com isto um controle mais
eficaz entre aqueles que o usuário deseja seguir e aqueles que não ele não espera – ou não
acredita – ser seguido de volta. Trazemos aqui o exemplo da rede de contatos do Usuário 18,
na reprodução feita na Figura 58:
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Figura 58 – Reprodução da página do Usuário 18,
indicando o número de seguidores e seguidos.

Fonte: pesquisa de campo.

Como é possível notar pelos números, há uma disparidade entre quem ele segue e quem
o segue em sua conta no Instagram. Não necessariamente a relação pode ser mútua, o que
possibilidade aos usuários controlar essa relação seguidores/ seguidos de maneira dinâmica, a
partir das suas escolhas pessoais.
O aumento no número de seguidores faz com que o usuário reflita também sobre a forma
como ele mesmo é visto com determinada frequência na timeline daqueles que o seguem. Isto
porque, conforme o levantamento das respostas do ponto de análise 2.13 do questionário, o
perfil de navegação do aplicativo se baseia comumente nas últimas postagens realizadas,
carecendo assim do indivíduo sempre estar efetuando novas postagens para se manter em
visibilidade para a sua rede de seguidores.
Essa questão traz reflexos na observação que podemos fazer sobre à frequência dos
atores (variável do ambiente 3) no aplicativo, assim como ao questionarmos aos usuários a
frequência de acesso durante o dia. Ora, se temos usuários sempre dispostos a conferir as
últimas atualizações da sua rede social, cabe ao ambiente proporcionar uma arquitetura na qual
obviamente privilegie as últimas postagens realizadas. Ao contrário de outros ambientes, como
o Facebook, o Instagram não informa ao usuário a última postagem visualizada por ele em seu
último momento de acesso. Sendo assim, ele deve ter em mente a possibilidade de não
acompanhar determinadas fotografias ou discussões caso passe um período muito longo sem
acessar ou mesmo se não recordar qual foi a última fotografia visualizada.
Outro ponto que o Instagram difere de sites como o Facebook se refere ao uso de
algoritmos de modo a criar filtros para o usuário, com o intuito de, em última estância,
apresentar o que seriam as postagens mais relevantes ao usuário realizadas por sua rede. Por
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meio de uma série de cálculos, esses serviços proporcionam uma pretensa otimização do acesso
baseando-se na apresentação das postagens daqueles que o usuário mais interage no ambiente.
No caso do Instagram, a visualização apenas indica as postagens daqueles seguidos pelo
usuário, em ordem cronológica.
Considerando a prática de uso da rede de usuários do aplicativo, é importante refletirmos
sobre como essas ambiências digitais oferecem aos usuários mecanismos de criação de
narrativas visuais cada vez mais próximas de uma expressão do agora; como temos um
aplicativo no qual proporciona uma performance social do indivíduo através das fotografias nos
dispositivos móveis de comunicação. Ao mesmo tempo, não podemos desconsiderar uma
alteração no acesso às memórias coletivas pelo modo como o ambiente opera deixando em
segundo plano o arquivo de cada usuário – facilitando com isso a perda de uma memória
proporcionada por narrativas com um prazo maior de duração das interações.
Essa questão remete à próxima variável por nós considerada, referente à visibilidade das
interações (variável do ambiente 4). A forma como o usuário se apropria, junto com a própria
ambiência oferecida pelo sistema, são potenciais facilitadores de uma visualização voltada para
as últimas imagens, cabendo a cada um fazer a gestão daqueles que opta por seguir e assim
sempre considerar como cenário de interação direcionador para as últimas postagens feitas por
sua rede.
O próprio sistema não facilita esse processo, pois o caminho para ver as postagens
antigas é inverso: para tanto, o usuário teria que percorrer das mais recentes até as mais antigas
através da ferramenta Home, sem nenhum mecanismo de busca ou para percorrer de maneira
mais ágil as postagens. O que difere bastante dos álbuns de imagens disponíveis em outros sites
de redes sociais, no qual organizam e apresentam as imagens em uma escala menor e, ao clicar
em algum destas, abre-se uma nova página com uma escala maior; trata-se da visualização
através de thumbnails, uma solução comum em sites da internet. Ainda, nesses álbuns é possível
classificar as fotografias em algumas temáticas, facilitando a exploração por conteúdos do
interesse da rede de um usuário.
No caso do Instagram, o único mecanismo facilitador do processo de visualização de
imagens mais antigas seria ao acessar diretamente um perfil do usuário, sendo possível assim
optar por visualizar as fotografias a partir de três colunas, em uma sequência pelas postagens
mais recentes até as mais antigas. Como exemplo, apresentamos uma reprodução da página do
Usuário 19 (Figura 59):
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Figura 59 – Página do perfil do Usuário 19.

Fonte: pesquisa de campo.

Como podemos perceber na página, também é possível ajustar a visualização das
postagens para apenas uma coluna, semelhante à forma como se navega na ferramenta home do
aplicativo.
Não por acaso, essa provável dificuldade só aparece efetivamente como “dificuldade”
de fato para quem queira fazer um uso não comum no aplicativo, que seria percorrendo pelas
imagens mais antigas. Podemos inferir que um dos motivos para o ambiente se apresentar dessa
maneira ao usuário reflete um pouco da própria concepção de imagens adequadas para as
situações sociais criadas no aplicativo. Isto porque, ao revelar narrativas cotidianas de si, temos
um uso social das imagens mais localizado na representação dos fatos diários, ordinários, ao
invés dos momentos solenes. Reflete um pouco da própria velocidade das informações que
lidamos com o acúmulo de postagens durante um turno do dia ou em 24 horas.
Estas imagens assim encontram um ambiente propício para isto: esses dispositivos
móveis de comunicação com aplicativos como o Instagram; ao mesmo tempo, cabe-nos, aqui,
pensar que essas expressões dos indivíduos, transmitidas por intermédio das imagens, precisam
de ambiências direcionadas para um fluxo alto de fotografias compartilhadas. Essas mesmas
fotografias necessitam também de uma rápida transmissão, ao contrário de temporalidades
existentes em sites de redes sociais ou, antes, nas fotografias analógicas. Ao necessitarem de
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tamanha rapidez, questionamos se essas imagens teriam o mesmo valor documental de
tecnologias anteriores capazes de apreciação da fotografia. Afinal, de que memória estamos
falando aqui? Esta se trata de uma questão importante para a tese.
Entra em cena um novo cenário de interação, voltado para a presença da câmera e
impulsionado pelo caráter performativo do indivíduo, que buscará gerenciar impressões com
uma rede social sempre disponível e móvel. O que pode dar pistas para uma apropriação da
fotografia centrada na interação quase em “tempo real”, em oposição à uma fotografia enquanto
artefato para a memória.
Na mesma perspectiva, Recuero (2013) aponta que essas interações que podem se dar
por diferentes modalidades, como através da conversação, e devem ser entendidas como uma
apropriação, resultante das práticas sociais construídas pelos atores em redes sociais. Em um
cenário de interação onde temos uma frequência dos atores baseado nas últimas postagens, cabe
aos usuários também criarem estratégias de visibilidade eficazes para obterem uma maior
amplitude da rede.
A respeito dos recursos do ambiente (variável do ambiente 5) pudemos notar como as
“curtidas” e os hashtags têm grande adoção no aplicativo. Cada uma assume seu valor no
ambiente por corresponderem a ações diferentes efetuadas pelos usuários, como já discutidas
no tópico anterior. Porém o que cabe aqui refletirmos é sobre os modos como o ambiente
proporcionam uma apreciação rápida das imagens, justamente pelo investimento de tempo
nessa operação de “curtir” algo ou criar quadros de compreensão apenas pela escolha de
determinadas hashtags.
A adoção de filtros no processo de edição das imagens a serem postadas é uma questão
importante inerente à materialidade, pois tais filtros remetem a uma estética que se assemelha
aos processos analógicos de produção e revelação de fotografia; como pode ser observado na
própria nomenclatura dos mesmos. Dentre esses processos, temos referentes a filmes
fotográficos ou formas de revelação e impressão das fotografias. Nesse caso, percebemos como
o Instagram busca passar uma atmosfera “retrô”, como se convém chamar. Tal atmosfera é bem
recebida pela cultura digital consumidora desses dispositivos móveis e dessas plataformas
interacionais.
Se levarmos em consideração os dispositivos móveis e os aplicativos, temos uma
questão interessante para a discussão da “aura” associada às imagens fotográficas
compartilhadas assim como problematiza Benjamin (1996) na sua obra. Para Halpern e
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Humphreys (2014) os smartphones estariam introduzindo o que pode ser chamado por alguns
de “falsa aura” (ou aura menos autêntica); por outro lado, os adeptos desses dispositivos e
aplicativos estariam, na imediaticidade inerente ao processo de produzir imagens na
contemporaneidade, evocando o meio analógico da fotografia, com todas as suas imperfeições
decorrentes ao próprio processo de revelação e ampliação.
Figura 60 – Possibilidades de aplicação de filtros no Instagram em uma imagem.

Fonte: <http://dexgroup.com.br/wp-content/uploads/2014/11/timthumb.jpg>.

Tal evocação seria percebida na adoção de filtros e efeitos para a edição das imagens,
que remetem a uma estética pertinente aos processos analógicos, conferindo um status de
“único” para a fotografia digital justamente pelas imperfeições “adicionadas” na imagem.
Porém, não se trata de um resgate direto ao passado, mas de uma apropriação que aparenta ser
provisória, porém custando ao usuário o tempo necessário para que sua rede social promova
interações através de imagens com poucas horas de intervalo entre a captura e o
compartilhamento – podendo essas interações, como já dito anteriormente, se assemelharem a
uma conversação textual assíncrona em termos de sua dimensão temporal.
Nesse ponto de vista, ao invés de falarmos em uma “falsa aura” podemos refletir sobre
como esses aplicativos permitiriam a re-introdução (ou simulação) da “aura” na produção de
imagens. Muitos usuários lamentam a natureza “perfeita demais” da fotografia digital, mesmo
em câmeras tecnologicamente mais rudimentares. Os aplicativos com uma estética “retrô” no
processo de edição, como o Instagram, muitas vezes introduzem grãos, vazamentos de luz,
bordas e vinhetas, capazes de constituir uma gramática predominantemente nostálgica e ajudar
a estabelecer a imagem como “única” justamente nessas camadas de efeitos.
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Obviamente, os nomes fazem referência, mas não existe uma relação direta de
conhecimento com grande parte dos usuários, pois saber o que significa cada filtro pela
nomenclatura envolve um domínio mais amplo da técnica fotográfica; tal domínio não é comum
no público-alvo do aplicativo em questão e nem é também uma busca desse público. Porém,
esses usuários estariam reinterpretando a aura através de aplicativos que chamam a atenção para
o próprio meio e para as formas mais antigas de fotografia. Assim como os fotógrafos após
1880 manipulavam as imagens em uma câmara escura para simular a aura de fotografias
antigas, aqueles detentores de aplicativos diversos manipulariam as imagens em seus
dispositivos móveis para simular a aura da fotografia analógica.
Já com relação aos incentivos para a interação (variável do ambiente 6), percebemos
como a postagem se apresenta como o cenário mais provável para as interações, embora o
aplicativo forneça a função de envio de mensagens diretas. Temos, nessas postagens, a
possibilidade de comentar e marcar pessoas, fazendo com que o aplicativo entenda como uma
menção e promova um engajamento na postagem. Conforme já relatado anteriormente, esses
mecanismos fazem com que os usuários sejam notificados em seus dispositivos móveis e, de
alguma forma, retomem o diálogo com sua rede ou dê início a novas trocas sociais (ver Figura
61).
Figura 61 – Reprodução da ferramenta que apresenta as últimas novidades
para as postagens do usuário e da sua rede social.

Fonte: pesquisa de campo.
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Dentre outros motivos, essas notificações auxiliam essas trocas pois promovem uma
relação não muito clara entre abertura e fechamento das interações. Isto porque o usuário não
se apresenta como “indisponível” para a efetivação de trocas sociais, de modo que ele não pode
alegar não ter sido “alertado” pelo aplicativo de que um contato seu estaria chamando a atenção.
Note-se que o ato de “estar conectado”, disponível, envolve uma particularidade
inerente ao ambiente: enquanto o usuário não estiver acessando o aplicativo por intermédio de
um dispositivo móvel com o acesso à internet, o mesmo não funcionará amplamente; não será
possível, dessa maneira, fotografar nem conferir as imagens compartilhadas. Nesse sentido,
problemas que poderiam ser preocupantes, como a baixa resolução, resultante da compressão
das imagens feita pelo aplicativo, não é um problema, visto que o espaço onde as imagens
circulam se restringe prioritariamente ao próprio aplicativo.
Tal restrição só reforça o argumento de que essas imagens compartilhadas nos
aplicativos podem ser resultantes dessa aceleração do processo de fotografar e difundir, que
tem andado cada vez mais próximos. O que parece ser uma característica importante para poder
se falar do presente, do instante vivido – em detrimento de uma preocupação em se criar
artefatos históricos para a posteridade.
No caso desses aplicativos, a metáfora do álbum fotográfico – ainda presente nos sites
de redes sociais – não existe mais, como já dito; o que aparece com força, mas não em seu lugar,
é a timeline, que organizará apenas pelas imagens mais recentes postadas por aqueles cujo
usuário está seguindo. Não apenas organizar, mas também enquadrar a visão ao direcionar para
que as pessoas só interajam com as últimas imagens postadas.
A inexistência dos álbuns nos leva a crer que, no ponto de vista das condições materiais,
aplicativos como o Instagram operam com a finalidade de não arquivar necessariamente, mas
sim de servir como um canal de interação. A própria lógica da Timeline não ajuda no resgate
das imagens mais antigas; o que parece ser uma limitação técnica no ambiente pode ser
entendido também como um mecanismo para que as “curtidas” e os comentários 147 ocorram
146F

sempre nas postagens mais recentes de cada um.
Como argumenta Silva Junior (2012), olhar para uma linha do tempo do Instagram seria
estabelecer uma conversa que fala, simultaneamente, através do olho, e da percepção de um
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Recursos possíveis para o estabelecimento de trocas sociais no aplicativo Instagram.
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regime de visão autobiográfico que perpassa a produção fotográfica contemporânea. Teríamos
assim pequenas narrativas do cotidiano, como diz o autor (SILVA JUNIOR, 2012).
Por fim, com relação às variáveis técnicas relacionadas aos dispositivos produtores de
imagens, a Tabela 46 traz um resumo do que trabalhamos separadamente nas próximas páginas:
Tabela 46 – Resumo do estudo dos meios considerando as variáveis dos dispositivos da matriz analítica.
Variáveis dos dispositivos
Variável

Características

1. Portabilidade




Capacidade de portar câmeras em várias situações cotidianas (Ubiquidade)
Facilidade e agilidade para interagir através dos compartilhadas

2. Manuseio




Facilidade no manuseio do equipamento fotográfico
Facilidade no compartilhamento das imagens em vários lugares e situações

3. Número de imagens




Crescimento no número de fotografias compartilhadas
Quantidade de imagens postadas por semana

Fonte: Pesquisa de campo.

Sobre a portabilidade (variável do dispositivo 1), podemos detectar aqui a capacidade
de estar presente em várias situações que outros dispositivos produtores de imagens fotográficas
não seriam capazes.
Nessa ubiquidade das câmeras (HAND, 2012) reside um ponto importante para a
análise: como a fotografia passa a falar principalmente do presente. Desassociada da
necessidade em servir como instrumento para falar de um passado, as imagens compartilhadas
estariam agora focadas como uma tecnologia associada à auto-representação – entre o “ver” e
o “ser visto” como a tônica do processo.
Com a ampliação dos cenários desses cenários de auto-representação, e com a
ubiquidade das câmeras, consideramos como objeto para análise o Instagram pois ele parece
nos municiar no argumento sobre como a presença de dispositivos de produção fotográfica
estão cada vez mais associados aos ambientes de redes sociais na internet. Nesse sentido, o
referido aplicativo se apresenta como um exemplo contumaz, pois o ato de compartilhar as
imagens não está descolado do próprio ato de fotografar. Ou seja, fotografar através do
aplicativo requer o estabelecimento de uma interlocução imediata com sua rede social, pois para
seu efetivo uso é necessário estar conectado; do contrário, o usuário se depara com uma
mensagem de erro, impedindo de prosseguir caso esteja offline.
Do ponto de vista do dispositivo técnico produtor de imagens, além de ser portátil
também está facilmente acessível em vários outros dispositivos, facilitando assim a sua
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presença nas mais diversas situações. Como já apontado no capítulo 2, a condição para
produção de imagens alterou a forma como os usuários são capazes de portar as câmeras
fotográficas.
Nesse aspecto, temos outro ponto a se observar, sobre a facilidade em seu manuseio
(variável do dispositivo 2), pois além de produzir imagens em situações até então pouco
convenientes, temos ainda uma grande facilidade em difundir para as redes sociais formadas
pelo indivíduo. Ou seja, se parece novo o fato de termos câmeras ubíquas, é também recente a
possibilidade de espalharmos as imagens para redes não restritas à co-presença física.
Diferenciando-se de câmeras instantâneas, essas imagens produzidas por esses dispositivos não
estão limitadas a uma barreira espaço-temporal que se altera com as possibilidades de se
conectar em redes de telefonia móvel, como de fato os indivíduos fazem.
O próprio dispositivo produtor de imagens seria uma variável importante, pois a partir
do momento em que seria facilmente acessado, permitiria que as imagens não fiquem
reservadas a apenas momentos mais solenes, como ocasiões sociais já comentadas aqui. Não é
à toa que os usuários podem sofrer sanções caso façam o uso do Instagram em determinadas
situações formais em que é proibido fotografar. Mais do que finalidades escusas, a penalidade
a essas pessoas é sintoma de uma sociedade voltada para uma superexposição de si. É nesse
lugar que a fotografia se coaduna com a performance social do indivíduo, conectado às redes
sociais digitais.
É também possível percebermos alterações na forma como os usuários têm à disposição
suas fotografias pessoais, acessíveis sempre que forem necessárias e compartilhadas em uma
velocidade a depender da conexão telefônica. Nesse caso, o usuário não precisaria ter à
disposição de álbuns fotográficos ou mesmo mídias digitais para a visualização dos seus
arquivos, mas bastando apenas possuir um aparelho capaz de produzi-los e armazená-los. É
importante essa facilidade no manuseio pois estamos falando aqui de cenário de interações
mediadas pela fotografia possivelmente mais relevantes para o indivíduo, não necessitando
fazer impressões em laboratórios ou gráficas dos arquivos para a efetivação das trocas sociais.
Nesse caso, citamos dois pontos pesquisados na aplicação do questionário para
reforçarmos nosso argumento. O primeiro diz respeito a importância do Instagram para os
indivíduos como uma forma de se expressar e de manter relações entre as pessoas (ponto de
análise 1.15), e no cuidado com a impressão das imagens tidas como relevantes, para em uma
ocasião futura revisitá-las. Nesse primeiro ponto, percebemos como as condições materiais de
produção e difusão das imagens giram em torno desses dispositivos móveis de comunicação,
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pois seriam estes capazes de fornecer aos indivíduos formas de manter relações com a sua rede;
no segundo, destacamos a preocupação demonstrada por uma parcela dos respondentes na
forma como imagens mais relevantes para ele poderiam ter outro tempo de sobrevida quando
julgassem necessário, principalmente pela latente possibilidade de perda dos arquivos nos
dispositivos móveis de comunicação.
Ainda, essa ideia de imprimir parece também refletir uma percepção do indivíduo sobre
a importância da imagem impressa, pois esta seria a melhor maneira de se ter as imagens
aparentemente mais “preciosas” do indivíduo. Parece-nos que só na impressão seria possível
efetivamente salvaguardar as imagens; ainda nessa perspectiva, nos rituais de visualização das
fotografias em processos analógicos teríamos o momento mais propício de se ter acesso às
memórias mais “preciosas” do indivíduo.
Outro ponto importante de se notar nesse manuseio refere-se à necessidade por “estar
conectado” a alguma rede Wi-fi ou de algum serviço de internet de um plano de telefonia móvel.
Sendo assim, ao fotografarmos pelo Instagram já fazemos automaticamente a seleção do que
divulgar, pois todas as imagens produzidas serão invariavelmente compartilhadas no ambiente.
Nesse momento histórico da crise do documento na fotografia (ROUILLÉ, 2009), surge
uma apropriação dos dispositivos enquanto promotores de performances sociais em um tempo
de exposição e de compartilhamento com dimensões totalmente diferentes. Isto porque essa
aproximação entre fotografar e difundir pode alterar o tempo dedicado à visualização, à
apreciação das imagens 148. Pode também no terceiro ponto da análise das varáveis dos
147F

dispositivos (variável do dispositivo 3), relacionado ao volume de imagens produzidas.
Conforme já apresentado na introdução desse trabalho sobre o grande número de
imagens produzidas na contemporaneidade, ressaltamos o papel dos aplicativos de
compartilhamento como propulsores da fotografia como uma das principais formas de
estabelecer diálogos nas redes sociais digitais.
Obviamente, a produção em grande volume é reflexo também dessa demanda social
criada por esses aparelhos, sendo os smartphones e os aplicativos como o Instagram uma junção
das condições materiais de produção e compartilhamento de fotografias capazes de darem conta
dessa demanda. Mais ferramentas de produção vão colocar a fotografia no centro desse processo
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Resultado de uma cultura do excesso, as imagens se apresentam na timeline de um indivíduo em uma sequência
muito rápida, quase fugaz, na qual ele é tomado a endossar algo (curtir, comentar, compartilhar) em uma
frequência muito mais rápida do que antes.
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de sociabilidade contemporâneo, principalmente marcado pelas selfies – um conceito bastante
popular entre os adeptos dos serviços compartilhamento.
Ainda, é importante frisar que o Instagram é formatado para que o acesso com todos os
recursos possíveis só seja realizado em dispositivos móveis. Ou seja, embora pareça uma
limitação técnica, faria parte de um direcionamento da sua prática ao impedir que o usuário
venha a postar suas imagens através de um laptop ou um desktop. Ao mesmo tempo em que
impediria o uso por completo para aqueles que não detêm smartphones ou tablets, reforçaria
para a necessidade de uma ubiquidade das câmeras, pois estar com um aparelho móvel a todo
momento do dia a dia significaria virtualmente poder acessá-lo para criar imagens que por
ventura o indivíduo tenha interesse. Sendo assim, não seria possível no Instagram compartilhar
imagens através de computadores desktops ou laptops.
Com relação a salvar as imagens compartilhadas, aquelas dos seguidores do usuário não
podem ser salvas – ou seja, não existe nenhuma forma de fazer o download das fotografias da
rede de contatos do usuário. Nesse ponto, os participantes do Instagram não podem criar novas
narrativas a partir das apropriações feitas por imagens da sua rede social. As cópias fotográficas
ficariam assim restritas a quando um usuário decidisse enviar suas fotografias para quem fosse
do seu interesse, através de mensagem direta.
Nas imagens compartilhadas do usuário, é necessário autorizar o Instagram para que as
mesmas sejam automaticamente salvas com todos os efeitos de corte, ajustes de edição e
aplicação de filtros aplicados nelas, dentre outras possibilidades. Ou seja, o usuário pode
simplesmente ignorar essa opção e dificultar bastante o resgate ao banco das imagens postadas
no aplicativo – embora, para nós, seja difícil precisar qual opção, por salvar ou não as imagens,
os usuários comumente escolheriam. As pistas que possuímos no momento são aquelas
detectadas nos modos de armazenamento, no ponto 2.8 do questionário. Como apresentado
nesse ponto, parte deles declararam armazenar unicamente no seu aparelho e outra parte não
demonstrou nenhuma preocupação com o destino dessas imagens.
O Instagram assim tem se apresentado como um importante exemplo para a
compreensão do lugar em que a fotografia vernacular tem encontrado espaço, principalmente
pelo público jovem. Não por acaso, trata-se da fase da vida em que as pessoas mais
compartilham o que é compreendido como ordinário. Parte da explicação deve-se a um interesse
recorrente na fotografia, mesmo anterior à fase digital, das imagens que buscam sugerir
relacionamentos entre pessoas, quer sejam fotos de amigos ou de parceiros. Sendo a juventude
o momento da vida em que justamente o indivíduo possui uma maior amplitude da sua rede de
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relacionamentos, por conseguinte interessaria a essa parcela da população essas demonstrações
de amizade apresentadas por meio das fotos no Instagram.
Encerradas as pontuações sobre as trocas simbólicas na ambiência do Instagram,
adentramos na etapa conclusiva dessa tese, por meio da qual fazemos as últimas considerações
acerca da pesquisa empírica, tendo em vista as perspectivas dramatúrgica e das materialidades
da comunicação – nas questões com relação à performance social e às condições materiais
analisados no fenômeno. Ainda, traçamos panoramas e fazemos mais algumas considerações
relativas ao estudo aqui empreendido.
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Conclusões
Discutimos, nessa tese, o atual papel da fotografia, a partir de um olhar sobre as
interações nos ambientes digitais, mais especificamente nos serviços acessados em dispositivos
móveis de comunicação. Argumentamos sobre a maneira que as câmeras ocuparam um lugar
de destaque na promoção de práticas sociais, para além de uma memória autobiográfica. Nesse
sentido, a fotografia – em seu lado vernacular – teve diminuído o valor enquanto artefato de
memória, nomomento em que foram ampliadas as suas formas de compartilhamento nas redes
sociais digitais.
Através das respostas obtidas em nosso questionário, pudemos perceber a importância
que os dispositivos móveis e seus aplicativos de compartilhamento de imagens conjugados, e
mais precisamente o Instagram, assumiram nas configurações dos contatos sociais das pessoas
que os utilizam. Assim, constatamos a interveniência de ferramentas que, ao mesmo tempo, que
facilitam o exercício da performance social dos envolvidos, direcionam para uma prática de
compartilhamento de conteúdos em uma relação de fruição mais fugaz com esses conteúdos,
prioritariamente, em tempos atuais, mais ligados às narrativas diárias dos envolvidos.
Por meio da observação não-participante e dos critérios apontados pelos nossos
referenciais teóricos, analisamos o material empírico e discutimos o modo como os usuários
programam suas linhas de ações, de maneira não-anônima, por meio de linguagens, símbolos e
normas específicas associadas a uma audiência imaginada, expressando-se conforme o
conhecimento que possuem da sua rede social, das características e dos recursos existentes no
aplicativo à sua disposição. Seguindo esse método, analisamos páginas de usuários, adotando
como estratégia a observação de interações e simbologias associadas à manutenção de relações,
à obtenção de reputações e à manutenção de enquadramentos das situações sociais vivenciadas.
Por outro lado, através do estudo dos meios, pudemos dar conta de examinar variáveis
que costumam ficar em segundo plano nas pesquisas em ambientes sociais digitais, mas que se
mostram também importantes para a compreensão do fenômeno de compartilhamento de
fotografias em aplicativos de dispositivos móveis. O referido estudo considerou as condições
materiais de produção e de compartilhamento ao enfocarmos: (1) as variáveis concernentes ao
aplicativo, a exemplo dos recursos e da arquitetura do ambiente, e (2) as variáveis associadas
aos dispositivos, a exemplo das possibilidades múltiplas de escolhas de cenários e da
capacidade de publicação das atividades cotidianas dos indivíduos.
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Dessa forma, por meio dos critérios para a escolha e a análise do corpus, percebemos
como esses usuários do Instagram estão familiarizados com as situações sociais criadas,
mantendo certas linhas de ações nas suas performances sociais em um contexto no qual as
câmeras associadas aos dispositivos móveis estão integradas na vivência cotidiana;
principalmente do público jovem, o escolhido para compor a nossa amostra.
As imagens digitais estão ampliando e alterando o modo desses jovens se representarem.
Se considerarmos que essas imagens foram historicamente percebidas como objetos de valor
para serem guardados e catalogados nas coleções das famílias, no cenário atual, seu valor
mostrou-se, de acordo com os dados de pesquisa, operar sob a lógica da rápida disseminação,
circulando-as nos diversos ambientes sociais digitais. Pudemos observar, assim, a prática de
uma cultura de compartilhamento de informações pessoais que não se apresenta localizada
apenas nas fotografias, mas que faz uso crescente e significativo delas e, com isto, coloca em
cheque o seu tradicional valor documental observado de forma destacada nos momentos
históricos anteriores; a exemplo do que apreciamos e discutimos a respeito dos valores
evidenciados nos anúncios da Kodak, no primeiro capítulo.
Não por acaso, essa experiência quase “em tempo real” das ações dos indivíduos
proporcionadas pelo Instagram é importante para o exercício da conversação em rede, praticada
em um contexto de grande demanda de exposição de si. Assim, essa exibição do dia a dia por
meio dessas imagens – principalmente as selfies – em uma primeira análise, confere a estas um
valor mais efêmero se compararmos com aquelas produzidas em outras situações, como em
festas de família ou em outros eventos solenes. Porém, não se tratam de imagens menos
importantes para os usuários. Esse trabalho esteve tratando destas imagens, expressas em forma
de narrativa visual contínua, construída em pequenas partes, a cada dia, sem um projeto a longo
prazo definido, como o de registro de fotografias para a criação de álbuns de recordação (no
sentido tradicional), organizados cronologicamente, com referências às ocasiões retratadas,
dentre outras características associadas ao colecionamento de fotografias.
Não tratamos de falar de grandes narrativas, como se convém estudar na tradição
acadêmica a obra de fotógrafos com trabalhos que causaram algum impacto ou influência na
sociedade. Em nosso caso, demos atenção para o lado vernacular da fotografia, comumente
produzida por anônimos, com suas simbologias e valores produzidos e circulados
prioritariamente para aqueles que estão sendo representados nas imagens ou sentem algum
apreço pelos representados. Trata-se de uma produção fotográfica voltada para a publicação nas
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páginas dos usuários nos aplicativos, e não para as galerias de museus, para os livros ou para
os catálogos de imagens.
Nessa perspectiva, ao questionarmos sobre a importância do Instagram para os usuários,
percebemos como a dinâmica das práticas sociais efetivadas se mostrou atrelada ao lugar da
fotografia no cotidiano desses indivíduos, que fazem uso dela não apenas para um “registro
para a posteridade” de alguma situação específica, mas sim como uma estratégia de
performance social que procura transmitir um pouco do humor, do estado de espírito, ou de
outras variações emocionais da pessoa em diversos e efêmeros momentos.
Esse “momento” aqui tratado não se refere a alguma ocasião social em que comumente
as câmeras são utilizadas, mas sim precisamente de situações diversas e banais do dia a dia, que
poderia ser o registro de uma manhã na praia com amigos ou de um dia de treino pessoal na
academia. Certamente, em função disto, é que a questão sobre o destino das fotografias
produzidas e compartilhadas durante vários momentos do dia foi considerada difícil de
responder pelos usuários, pois a maioria informou que nunca havia pensado em uma possível
utilidade alternativa das fotografias para além da retratação de si ou dos seus contatos,
comumente feita em suas frequentes selfies.
Compartilhada, a fotografia fornece pistas das situações vivenciadas pelos indivíduos,
apresentando seus interesses e formas de consumo cultural, suas redes sociais e seus habituais
enquadramentos dados às interações, podendo ser, por exemplo, quadros irônicos,
demonstrativos de afetos ou qualquer outro por ventura associado. Ainda, essas mesmas
imagens são capazes de promover outros tipos práticas sociais quando atingem uma parcela
muito maior de fotógrafos-performers; isto porque constatamos a existência de indivíduos que
dominam a técnica de produção e fazem uso dessas redes sociais para exercerem suas
performances sociais através de imagens pessoais como as selfies.
Além de não terem demonstrado preocupações com o destino das suas fotografias e com
as suas formas de arquivamento, os usuários mostraram seguir uma lógica própria de acesso,
assentada na verificação das últimas imagens publicadas (tanto de si quanto de seus pares),
dispostas pela arquitetura do ambiente em uma timeline unidirecional que, se por um lado,
dificulta a navegação pelas fotografias mais antigas e consequentemente os seus resgates, por
outro, facilita o acompanhamento das postagens mais recentes 149. Assim, considerando os usos
148F
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Sobre esta prática, acrescentamos dois resultados obtidos em nossa pesquisa: (1) o ponto de análise referente a
navegação pelas fotografias mais antigas feita pelos respondentes, no qual percebemos como é difícil de ocorrer
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comuns da maioria dos entrevistados e a arquitetura subjacente ao Instagram, pudemos
confirmar a sub-hipótese 1 dessa tese.
Em adição ao teor das próprias postagens, constatamos a existência de estratégias dos
usuários para definir os melhores horários para o compartilhamento de suas imagens. Essa
mesma estratégia foi percebida quando questionamos sobre como os usuários obtinham uma
maior visibilidade em suas postagens. Assim como vimos que os usuários se interessam mais
pelas últimas postagens da sua rede, percebemos que essas questões remetem ao uso do
aplicativo em um fluxo contínuo e linear no formato presente-passado: ou seja, do que foi
compartilhado mais recentemente ao conteúdo mais antigo, podendo ser este último, por
exemplo, algum da noite anterior.
Localizada no que poderia ser considerado como em um âmbito mais ordinário, a
fotografia passa a ter um papel importante nas interações também pelo fato de muitas vezes os
indivíduos reservarem o aplicativo (no caso, o Instagram) como um dos ambientes mais
propícios para se falar de suas vivências cotidianas, a exemplo das declarações dos respondentes
sobre os tipos de fotografias comumente postadas e das nossas codificações posteriormente
realizadas. Tal prática mostrou-se reforçada pela constatação do uso acentuado de smartphones
com conexões 3G e Wi-fi, que colocariam os usuários disponíveis para a interlocução na maior
parte de sua rotina diária.
Na constatação do uso contínuo desses aplicativos, voltados para o registro de vários
momentos das situações cotidianas, vimos que a sub-hipótese 2 foi confirmada, pois a fotografia
nesses ambientes tem se aproximado muito mais de uma prática do ordinário, do que de uma
prática associada a uma solenidade ou ocasião especial. Sustentada pelo uso contínuo dos
dispositivos móveis, como discorremos sobre a sua ubiquidade em nosso estudo dos meios,
vimos os usuários afirmarem escolher tipos de fotografias para o compartilhamento que não
necessariamente estariam reservadas para momentos específicos solenes ou tradicionais de
registro.
No que se refere à sub-hipótese 3, questionamos para os respondentes sobre os
principais recursos interacionais utilizados e, assim como detectamos na análise das interações
efetivada, também constatamos que os usuários costumam optar por recursos que promovem a
convocação de novas pessoas para a interação ou para o aumento do alcance de visibilidade de

tal navegação; e (2) o estudo realizado das variáveis do aplicativo, o qual constatamos que o ambiente dispõe as
imagens numa timeline unidirecional de modo a facilitar a prática mais comum: a interação a partir das últimas
fotografias postadas, dificultando com isso um “resgaste” das postagens anteriores.
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suas postagens. Acrescentamos como exemplo três formas de atingir esses objetivos, conforme
nossa análise: através do uso de hashtags, como uma forma de criar quadros de compreensão e
ao mesmo tempo para facilitar a busca por imagens com a mesma temática por qualquer
usuário; da escolha por marcações de pessoas na fotografia, ao mesmo tempo revelando a rede
de relacionamentos do indivíduo e fazendo com que aqueles presentes na fotografia sejam
notificados da postagem; e da opção de mencionar as pessoas nos comentários, chamando
também a atenção para alguma conversação travada no post.
Em adição a esse ponto, citamos também as respostas dos indivíduos a respeito do uso
de algumas estratégias para aumentar a amplitude da sua rede social, a exemplo da realização
de troca de “curtidas” – quando o usuário A “curte” a última postagem do usuário B e este
usuário B, em uma relação recíproca, “curte” a última postagem do usuário A. Outro aspecto
que reforça nosso argumento referente às formas de ampliação da rede de interessados pelas
postagens do usuário foi a constatação da utilização de aplicativos que gerenciam a conta
pessoal no Instagram, pois com estes os usuários costumam conferir diversas informações
relacionadas, como a inclusão de novos seguidores ou a desistência de seguidores antigos,
dentre outras 150.
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Para além dos recursos do aplicativo, destacamos também as formas de se produzir e de
se compartilhar fotografias como facilitadoras e direcionadoras da experiência do usuário se
considerarmos as tecnologias digitais móveis de comunicação. Conforme a discussão realizada
em nosso estudo dos meios, a portabilidade é uma variável técnica importante, pois cria
condições para que o usuário sempre tenha à disposição a câmera fotográfica, que desde meados
da década passada apresenta-se incorporada com os aparelhos celulares e posteriormente, em
smartphones e tablets.
Por outro lado, os usuários reconhecem a importância desse tipo de equipamento que
lidam cotidianamente, e o apontam como a principal forma de produzir fotografias. Isto porque,
conforme questionamos sobre os meios técnicos para a produção das imagens e para o acesso
ao Instagram, é esse tipo de equipamento o responsável pela maior parte da produção das suas
imagens e para o acesso dos aplicativos; ou seja, eles tanto produzem quanto compartilham
comumente através da mesma plataforma, e não fazem uso de computadores ou câmeras
fotográficas tradicionais para estas finalidades específicas. Ainda, ao questionarmos sobre a
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A própria relação paritária entre seguidores e seguidos, conforme os depoimentos dos respondentes, é índice
para perceberem a efetividade das suas estratégias para obtenção de reputação.
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forma como os usuários armazenam as suas produções, detectamos que a maioria dos usuários
afirmou fazer todo o armazenamento nos próprios dispositivos móveis.
Se levarmos apenas em consideração os comentários habitualmente feitos em relação
ao mercado da fotografia, poderíamos supor que as pessoas estariam produzindo cada vez
menos imagens, pois as câmeras, em seus formatos tradicionais, vêm a cada ano diminuindo o
seu número de vendas, mesmo com desenvolvimentos tecnológicos surgidos nas últimas
décadas como a possibilidade de se conectar via Wi-fi ou a resistência maior aos impactos e à
submersão à água. Porém, ao fazermos isto estaríamos lidando com uma questão paradoxal,
pois o número de fotografias só aumenta a cada ano, como apresentamos aqui em pesquisas
recentes. Isto porque a queda na venda das câmeras fotográficas de formatos tradicionais,
principalmente as consideradas amadoras, mostra-se certamente como o reflexo de um aumento
na prática da fotografia vernacular de produzir e distribuir imagens através de dispositivos
móveis de comunicação, que em sua grande maioria já possui todo um aparato técnico e
logístico capaz de facilitar a adoção dessas práticas.
Produzindo, compartilhando e arquivando, os dispositivos móveis atuais, largamente
utilizados pelo nosso público estudado, encontram nos aplicativos o caminho para produzir
novos cenários de interação através da fotografia compartilhada, garantindo ao mesmo tempo
a importância deles para o compartilhamento de conteúdo audiovisual de uma maneira geral.
Dessa forma, não podemos ignorar o fato do desenvolvimento das condições materiais de
produção e apropriação ter assumido um papel decisivo nesse processo; confirmamos assim a
sub-hipótese 3 dessa tese.
Vimos também no estudo dos meios que alguns recursos se apresentam de maneira
residual no tratamento das imagens, a exemplo de filtros que trazem uma estética comum aos
processos de tratamento de fotografias anteriores ao digital. Nesses filtros, constatamos uma reintrodução da “aura”, desconstruindo a própria noção clássica levantada por Walter Benjamin
ao pensar que só a sua existência única estaria conferindo um valor de culto para as imagens.
Na verdade, cabe aqui pensarmos em como, através da adoção desses efeitos
supracitados, os fotógrafos – amadores ou profissionais – reafirmam o potencial das imagens
obtidas em processos anteriores ao digital. Ora, se é através dos aplicativos que as imagens
passam por apreciação e adquirem valor para as redes sociais conectadas pelos dispositivos
móveis, questionamos como não seria importante o referente original, no qual nunca
alcançaríamos em nossas produções, mas sofreríamos a influência dessa estética nas imagens
compartilhadas. Talvez sejam necessários o reconhecimento e a reverência aos grandes artistas

305

e suas criações para guiarmos o valor que damos para os efeitos de manipulação conseguidos
nas imagens digitais.
Em adição aos efeitos introduzidos nas imagens, outro valor importante nessas redes
refere-se às selfies, vistas como a melhor forma de expressão do indivíduo conforme a maior
parte das declarações dos respondentes – que também estão entre os tipos de fotografias mais
compartilhados, conforme a nossa análise das páginas dos usuários. Dessa maneira, essas
imagens auxiliam ao indivíduo em suas performances sociais nesse contexto de grande
demanda por esse olhar do outro.
Com o compartilhamento em um ritmo acelerado, vinculado ao próprio ato de produzir
as imagens, chegamos à sub-hipótese 4, na qual percebemos a demanda pela exposição de si
característica desse momento contemporâneo, transformando a própria noção de intimidade
conferida pelos indivíduos nessas redes sociais digitais. Trata-se de um movimento para a
participação dos usuários característico da atualidade. Estamos, assim, diante de um momento
histórico no qual as pessoas criam redes sociais com o objetivo de formatar narrativas visuais
de si, apropriando-se dos recursos disponíveis (aqui chamados de variáveis dos ambientes) com
o objetivo de promover quadros de compreensão para a sua fotografia, potencialmente
auxiliando nas suas performances sociais. A exemplo das legendas, as quais foram destaque
tanto aquelas que buscaram demonstrar relações de afetos com seus seguidores quanto aquelas
que buscaram dar um tom poético às postagens, com citações de autores.
Ao questionarmos sobre a frequência de acesso ao aplicativo, vimos que os usuários
acessam durante vários momentos do dia não por acaso, mas sim pelo desejo de saber e
acompanhar o que as pessoas estão compartilhando do seu dia. Em adição a essa constância, os
usuários declararam dispor de tecnologias de conexão capazes de dar conta dessa
disponibilidade, de modo a receber o feedback da sua rede e dar início a novas interações no
fluxo das novas postagens que se sucedem durante o dia.
Ainda, as respostas para as questões sobre a importância do aplicativo também nos
municiaram de argumentos para confirmarmos a referida sub-hipótese, pois os respondentes
salientaram capacidade do mesmo de prover pistas por meio das postagens e dos indivíduos
envolvidos – comentando, aparecendo nas fotografias ou curtindo, dentre outras formas de se
envolver – para saber o que sua rede de interesse está fazendo e por ser a principal forma de
compartilhar o seu dia-a-dia.
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Baseados na análise, pudemos trazer argumentos para refletirmos sobre como as
tecnologias móveis de comunicação estão alterando a forma como compartilhamos as nossas
vidas. Principalmente no que tange às narrativas visuais que criamos de nós mesmos, quer sejam
nas selfies feitas em casa ou nos retratos em grupo. Como percebemos nas respostas, os usuários
buscam estar na centralidade dos acontecimentos da sua rede ao visualizarem essas postagens
no Instagram, ao mesmo tempo em que são capazes de dar a eles pistas mais precisas para a
adoção de performances sociais que possam obter um melhor retorno social.
Essas narrativas criadas por intermédio das imagens compartilhadas, através da
interveniência dos aplicativos na sociabilidade dos usuários, se mostraram como um dos
principais mecanismos para a apresentação de referenciais identitários. Como se observou nas
respostas às questões, esses referenciais além de importantes na expressividade dos usuários,
são muito bem planejados, pois o indivíduo tem que dar conta de uma série de scripts
comportamentais que precisa seguir visando acompanhar as discussões, bem como apresentar
enquadramentos de si para a sua rede. Outro ponto importante que reforça nosso argumento
refere-se ao questionamento feito sobre a preocupação dos usuários com as fotografias
postadas, a respeito do qual detectamos que a maior preocupação está localizada na forma como
a sua audiência pode interpretar, de uma maneira possivelmente equivocada, determinada
postagem; ou seja, os usuários da nossa amostra apresentaram um receio maior de serem mal
interpretados em suas performances sociais do que de terem as suas imagens recuperadas por
alguém (de maneira indevida) e posteriormente compartilhadas em outras redes sem a prévia
autorização do mesmo.
Outro tópico que destacamos nas respostas está relacionado à ideia de autenticidade –
e, em contrapartida, à ideia de falsidade das imagens criadas dos indivíduos – e sobre as
estratégias de obtenção de algum retorno positivo. Falar de “autenticidade” pareceu ser uma
questão urgente para alguns dos participantes, pois de um lado, tínhamos a percepção da
fotografia enquanto um meio capaz de revelar quem o indivíduo realmente seria, sem o
falseamento inerente a uma interação integralmente textual; por outro lado, essa autenticidade
mostrou-se bastante contestada por aqueles que entendem as fotografias como potencialmente
falseadoras da real beleza das pessoas, ou incapazes de transmitir o real estado de espírito dos
indivíduos – tendo em vista que uma prática comum nas postagens analisadas e nos discursos
extraídos das repostas ao questionário era a exaltação dos momentos de felicidade.
De fato, discutir o “real” nas imagens parece mais complexo do que uma mera oposição
entre autenticidade e inautenticidade, pois ambas as posições se mostram frágeis ao
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desconsiderarem o fato das postagens serem um jogo estratégico na composição das fachadas
dos indivíduos, as quais são representações de imagens idealizadas de si, o que não
necessariamente seria mais ou menos autêntico se compararmos a qualquer outro serviço
voltado para a expressividade de si por meio de um perfil composto por fotografias, vídeos e
textos.
Sobre as estratégias utilizadas para a obtenção de reputação, percebemos em vários
momentos a menção daquelas que tinham como finalidade propiciar aos usuários a situação de
serem mais vistos e serem mais populares, buscando maiores atenções 151. Dentre estas, temos
150F

a escolha por horários que teriam potencialmente mais usuários para visualizar as fotografias
compartilhadas, bem como a utilização de hashtags com o objetivo de acompanhar alguma
discussão vigente na rede de usuários do aplicativo. Por outro lado, essa “habilidade” em
conseguir atenção mostrou-se como uma “carência afetiva” para aqueles que discordaram na
adoção dessas estratégias supracitadas, ou mesmo mostrou-se ser percebida como uma
incapacidade em estabelecer limites na exposição de si em redes sociais digitais. Essas críticas
apareceram muitas vezes como uma forma de justificar uma inabilidade própria dos indivíduos
para competirem em busca de reputação no ambiente. Embora reconheçam os riscos que uma
exposição além dos limites podem trazer, os usuários não demonstraram ter uma noção clara
desses limites, ou aparentaram possuir preocupação com as repercussões de certas postagens
com informações de âmbito privado; como, por exemplo, no caso das fotografias em casa, que
poderiam fornecer pistas para indivíduos mal intencionados localizarem as pessoas na cidade.
Nesse momento de grande exposição e disponibilidade dos indivíduos em suas redes, as
fotografias que retratam o dia a dia através de aplicativos presentes em dispositivos de
comunicação móvel (como o Instagram), embora possam facilitar a emergência de riscos como
a disponibilização de certas informações de foro íntimo, dão conta de responder a uma demanda
social por esse olhar do outro, conseguindo, dessa forma, assumirem um papel importante nas
interações efetivadas. Por outro lado, a relação dos usuários desse aplicativo com fotografias
produzidas em outros contextos se mostra alterada no momento em que, conforme as suas
respostas, eles separam o que seriam imagens para “se guardar” e o que seriam imagens “apenas
para compartilhar”. Sendo assim, pudemos confirmar a hipótese central da tese, a partir da
perspectiva que adotamos para o estudo do fenômeno.
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Essa maior atenção ocorre quando o usuário consegue fidelizar a sua rede de seguidores e conseguir ampliar o
alcance da sua postagem para, em um segundo momento, conseguir atrair novos seguidores.
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Em nossa pesquisa, reconhecemos a dificuldade em lidar com mais correlações dos
dados no momento em que efetivamos a análise através das duas lentes interpretativas
utilizadas. Justificamos essa possível carência pelo grande volume de pessoas que responderam
ao questionário e pelo fato das correlações não produzirem necessariamente resultados que
pudessem fazer uma relação direta com os nossos argumentos apresentados. Outra limitação
deve-se ao fato de não termos efetivado uma análise considerando as páginas com as fotografias
do Instagram não pertencentes ao aplicativo; referimo-nos aqui às páginas nas quais as
postagens foram compartilhadas 152, porém não foram passíveis de serem analisadas por uma
15F

limitação dos softwares de monitoramento de usuários que tínhamos à disposição.
Finalizada a explanação dessa tese, pontuamos que a mesma pretende contribuir no
aprofundamento das pesquisas acerca das ambiências digitais, tendo a fotografia como
promotora de práticas sociais. Procuramos dar subsídios para a reflexão de como é possível a
construção de representações individuais ou de grupos – mais especificamente, através dos
aplicativos de compartilhamento. Adotamos uma lente interpretativa que se valeu de critérios
para a interpretação do fenômeno por meio das matrizes analíticas elaboradas. Assim, para além
de criar apenas uma codificação específica na identificação de perfis de acesso, buscamos
compreender a incidência de alguns padrões de interação como estratégias utilizadas pelos
usuários em suas performances sociais. Ou seja, não tínhamos como foco produzir realidades,
mas sim observar, descrever e compreender o funcionamento das práticas sociais no e através
do Instagram. Nosso esforço, então, foi de perceber como os usuários reconhecem e fazem uso
de estratégias adotadas nas situações existentes no ambiente para obter determinados resultados
sociais.
Acrescentamos, ainda, a importância das codificações aqui realizadas, nas quais
pudemos mapear os recursos intervenientes nas práticas sociais decorrentes do
compartilhamento de fotografias através desses aplicativos em dispositivos comunicacionais
móveis. Se considerarmos o esforço de criar famílias e códigos para esses recursos, já temos,
em nossa compreensão, um material relevante para pensarmos as formas de interlocução e
manutenção de laços nessas ambiências digitais, para além da própria compreensão sobre as
performances sociais. Esse material e a forma de observar o fenômeno podem servir como
operadores de análise para novas pesquisas preocupadas em compreender aspectos sociais
relacionadas à fotografia enquanto promotora de práticas sociais na contemporaneidade.
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A exemplo do Facebook, que em nossa amostra foi compreendido como o principal site no qual as fotografias
do Instagram também são publicadas.
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Pesquisas futuras também podem se debruçar no entendimento de como essas
performances sociais ocorrem em outros ambientes de compartilhamento de fotografias,
considerando a existência de outros propósitos de exposição de si, como também a existência
de outros mecanismos que, de forma seletiva, os usuários priorizariam no exercício das suas
performances sociais, considerando o valor simbólico que esses recursos teriam para cada grupo
social. Dessa forma, essas pesquisas podem discutir sobre formas de engajamento dos usuários
desses ambientes, considerando algumas linhas de ações que podem se repetir a partir da forma
como os usuários interagem com a sua rede social.
Outras discussões futuras podem também dar conta de compreender essas formas de
compartilhar as fotografias considerando a interveniência de outros aparelhos ou de outros
cenários de interação. A exemplo de novos dispositivos móveis que tenderão a integrar câmeras,
como os relógios – em um conceito de wearable que o mercado está adotando; e a exemplo de
aplicativos como o Snapchat 153, no qual são possíveis o compartilhamento de fotografias para
152F

um usuário ou para toda a rede de seguidores, porém, as imagens após um certo tempo “somem”
– impedindo assim arquivá-las em qualquer mídia, inclusive de salvá-las no próprio dispositivo
móvel.
Pontuamos, ainda, que a nossa pesquisa de campo se ateve às interações em ambientes
do Instagram gerenciados exclusivamente pelos usuários – nesse caso, as páginas de cada conta
individual. Essas interações, porém, dão início a um processo que não se finda no aplicativo,
pois uma parte dos usuários também compartilha em outras ambiências digitais. Pesquisas
futuras podem também dar conta da compreensão de interações mediadas nesses outros
ambientes nos quais se integram as postagens do Instagram; a exemplo do Facebook, que,
conforme o depoimento dos respondentes, é o mais utilizado para o gerenciamento com outras
redes sociais das postagens do aplicativo aqui estudado.
Em tempo, tendo em vista o desenvolvimento contínuo de mecanismos para a interação
nesses serviços de compartilhamento de conteúdo, é possível suscitarmos que a exploração do
Instagram pode revelar novos recursos – ou mesmo lidar com a alteração dos já existentes –
que venham a ser compreendidos como novos fatores intervenientes na constituição dos
cenários de interação. Em um ambiente onde os autorretratos denominados de selfies e as
“curtidas” mostram-se como um importante valor de troca, cabe-nos refletir sobre como as
formas de estabelecer contatos ou de obter alguma reputação nos meios digitais passaram por
153

Aplicativo voltado à conversação através do envio de fotografias, vídeos e mensagens textuais para os contatos
do indivíduo. Disponível em: <https://www.snapchat.com/>. Acesso em: janeiro de 2015.
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alterações considerando as variáveis técnicas dos ambientes e dos dispositivos móveis de
comunicação. Ou seja, o Instagram, por si só, apresenta novas maneiras de se interagir com as
fotografias e, em um nível mais complexo, com a própria forma de interação social através de
redes sociotécnicas.
Por fim, defendemos que a ênfase dada, nesta tese, ao compartilhamento dessas
fotografias enquanto promotoras de práticas sociais ocorreu por compreendermos – com base
nos referenciais teóricos escolhidos – que os indivíduos nunca fazem ações isoladas, mas sim
que são reflexos de representações de grupos sociais; dessa forma, a adoção de referenciais
identitários ocorre tanto no sentido de pertencimento a determinados interesses coletivos quanto
no sentido de auxiliar os demais envolvidos na compreensão das linhas de ações a serem
adotadas nos ambientes. A exemplo da escolha de cenas mais adequadas ou de selfies e da troca
de comentários na forma de elogios entre os seguidores e seguidos. Para além de uma mera
“netiqueta” na fachada assumida nas interações, os usuários requerem e recebem feedbacks
(preferencialmente positivos), pois também programam linhas de ações percebidas como de
valor para as suas redes.
Foi baseado nesse pressuposto que aprofundamos o estudo do fenômeno da fotografia
enquanto promotora de práticas sociais, ao refletirmos sobre a existência de performances a
serem adotados nas interações e sobre a presença de componentes de materialidade
concernentes às práticas fotográficas, dando prioridade aos desdobramentos das situações em
que se encontram os indivíduos engajados nesse compartilhamento do ordinário. Pequenas
formas de narrar o cotidiano do indivíduo, grandes alterações no processo de subjetivação da
sociedade contemporânea voltada para o autorretrato de seus performers.
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2. Material gráfico para divulgação
2.1. Banner

2.2. Cabeçalho
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3. Textos de divulgação
3.1. E-mail
Olá,
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre o uso do Instagram por jovens
na faixa etária de 18 a 29 anos. Este levantamento faz parte de uma pesquisa de doutorado em
Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação
do professor doutor José Carlos Ribeiro, e visa investigar as formas de utilização do aplicativo
e as compreensões sobre a fotografia e as tecnologias digitais móveis nas relações sociais. Nesse
sentido, buscamos saber sua opinião pessoal frente a este assunto.
Os dados gerados por este levantamento serão analisados preservando o anonimato de todos os
participantes. Para participar da pesquisa você deve possuir o aplicativo e estar na faixa etária
que compreende a pesquisa - 18 a 29 anos.
Acesse gitsufba.net/pesquisainstagram e responda ao questionário, não leva mais do que 15
minutos. Você também pode colaborar divulgando com seus contatos. Segue anexo uma
imagem para compartilhamento.
Desde já, agradecemos a sua participação.
Atenciosamente,
Vitor Braga
Professor da Universidade Federal de Sergipe
Doutorando em comunicação pela Universidade Federal da Bahia
Participante do Grupo de Pesquisa em Interações, Tecnologias Digitais e Sociedade (GITS)
vitorbragamg@gmail.com
@vitorbragamg

3.2. Redes sociais
Convidamos os jovens de 18 a 29 anos a responder um questionário sobre o uso do Instagram
e da fotografia. O mesmo faz parte da pesquisa de doutorado em Comunicação pela UFBA de
Vitor Braga, sob orientação de Jose Carlos Ribeiro, e visa investigar as formas de utilização do
aplicativo e as compreensões sobre a fotografia e as tecnologias digitais móveis nas relações
sociais. Os dados gerados serão analisados preservando o anonimato de todos os participantes.
Se você está nessa faixa etária, acesse gitsufba.net/pesquisainstagram e responda ao
questionário; não leva mais do que 15 minutos. Ajude também divulgando para a sua rede
social.
3.3. Microblogs
Se você tem entre 18 e 29 anos acesse http://gitsufba.net/pesquisainstagram … e responda ao
questionário sobre o seu uso do Instagram. Divulgue também!
3.4. Release
Nas próximas semanas, estaremos disponibilizando o questionário abaixo sobre o uso do
Instagram por jovens na faixa etária de 18 a 29 anos. Este faz parte de minha pesquisa de
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doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, sob
a orientação do professor doutor José Carlos Ribeiro, e visa investigar as formas de utilização
do aplicativo e as compreensões sobre a fotografia e as tecnologias digitais móveis nas relações
sociais. Nesse sentido, buscamos saber sua opinião pessoal frente a este assunto.
Se você possui o Instagram e está na faixa etária que compreende a pesquisa, responda ao
questionário abaixo; não leva mais do que 15 minutos. Os dados gerados por este levantamento
serão analisados preservando o anonimato de todos os participantes.
Além de respondê-lo, você pode também colaborar na pesquisa divulgando a página:
www.gitsufba.net/pesquisainstagram .

VII

4. Questionário
Pesquisa - Instagram e Fotografia
Você está sendo convidado a participar de um levantamento sobre o uso do Instagram por
jovens na faixa etária de 18 a 29 anos. Este levantamento faz parte de uma pesquisa de
doutorado em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, sob
a orientação do professor doutor José Carlos Ribeiro, e visa investigar as formas de utilização
do aplicativo e as compreensões sobre a fotografia e as tecnologias digitais móveis nas relações
sociais. Nesse sentido, buscamos saber sua opinião pessoal frente a este assunto.
Os dados gerados por este levantamento serão analisados preservando o anonimato de todos
os participantes. A resposta ao formulário é compreendida como sua concordância com a
participação nesta pesquisa.
Para participar da pesquisa você deve possuir o aplicativo e estar na faixa etária que
compreende a pesquisa - 18 a 29 anos.
Desde já, agradecemos a sua participação.
Atenciosamente,
Vitor Braga
Professor da Universidade Federal de Sergipe
Doutorando em comunicação pela Universidade Federal da Bahia
Participante do Grupo de Pesquisa em Interações, Tecnologias Digitais e Sociedade (GITS)
vitorbragamg@gmail.com
@vitorbragamg

*Obrigatório
1. Você costuma postar/compartilhar fotos no Instagram com que frequência? *
Escolha apenas uma opção
o

Diariamente

o

Algumas vezes na semana

o

Uma vez na semana

o

Algumas vezes por mês

o

Raramente

2. Quais lugares ou situações você acha importante para se postar/compartilhar no
Instagram? *
Pode marcar mais de uma opção
o

Viagens

o

Idas para bares e restaurantes

o

Passeios em praças e parques
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o

Dias na praia

o

Idas ao shopping

o

Sempre que der vontade de fazer algum selfie

o

Em casa, nos momentos de lazer

o

Nas atividades físicas (academia, pilates, corridas etc.)

o

Outro:

3. Para quem se destinam as suas imagens do Instagram? *
Escolha apenas uma opção
o

Apenas para mim

o

Apenas para os meus amigos mais próximos

o

Para todos os meus amigos e parentes

o

Para todas as pessoas que conheço

o

Para qualquer interessado

o

Outro:

4. Você conhece aplicativos que gerenciam a sua conta no Instagram? Faz uso? Por quê?
*
Ex.: Instafollow, Friend or Follower etc.

5. Com que frequência você costuma postar/compartilhar as imagens antigas, da época
de quando você era mais novo? *
Pode marcar mais de uma opção
o

Em datas comemorativas (dia das crianças, festxas juninas, dia das mães, dia do
amigo etc.)

o

Algumas vezes no mês, quando acesso meus arquivos antigos

o

Algumas vezes no ano, quando acesso meus arquivos antigos

o

Nunca posto as imagens antigas

o

Outro:

6. Você utiliza de alguma estratégia para aumentar o número de curtidas/likes ou de
comentários das imagens postadas/compartilhadas no Instagram? Por quê? *

IX

7. Com que freqência você: *
Escolha apenas uma opção de cada quesito
Nunca

Posta imagens
Acessa o
Instagram para
ver as fotos dos
seus contatos
Acessa o
Instagram para
procurar novos
contatos
Acessa o item
explorar, com o
intuito de ver
sugestões de
pessoas e
fotografias
Comenta
fotografias de
seus contatos
Comenta
fotografia de
estranhos
Curte fotografias
de seus contatos

Raramente

Algumas

Algumas

vezes durante

vezes durante

a semana

o dia

Constantemente
/ O dia inteiro

X

Nunca

Raramente

Algumas

Algumas

vezes durante

vezes durante

a semana

o dia

Constantemente
/ O dia inteiro

Curte fotografias
de estranhos

8. Existe alguma preferência por horário para postar/compartilhar imagens no
Instagram? Por quê? *

9. Ao tirar fotos, você costuma postar/compartilhar as imagens no Instagram em quanto
tempo? *
Escolha apenas uma opção
o

No mesmo momento

o

Espero para fazer em algum outro momento do dia

o

Algum tempo depois, após a aprovação dos meus amigos

o

Algum tempo depois, após uma seleção das que postarei

o

Faço postagens em alguns dias da semana

o

Outro:

10. Você costuma postar selfies no Instagram? Por quê? *

11. Como você usa as legendas das imagens no Instagram? *
Pode marcar mais de uma opção
o

Colocando hashtags #

o

Mencionando os amigos

o

Utilizando trechos de citações / poemas / músicas

o

Descrevendo a imagem

o

Não uso

o

Outro:

XI

12. Das fotos no seu celular, marque quais você posta/compartilha no Instagram e quais
você apenas tira e guarda. *
Escolha apenas uma opção de cada quesito
Apenas tiro e guardo

Posto / Compartilho

Não faço esse tipo de
uso

Fotos de si - Selfies
Selfies em grupo
Selfies com o(a)
namorado (a)
Fotografias mais
ínitmas

13. Qual(is) tipo(s) de foto(s) você não postaria/compartilharia no Instagram? *

14. Qual tipo de receio você tem em relação às imagens postadas/compartilhadas no
Instagram? *
Pode marcar mais de uma opção
o

De perder todas as imagens

o

De alguém fazer um uso indevido

o

Do Instagram bloquear o meu acesso

o

De trocar de aparelho e não recuperar as imagens salvas no aparelho antigo

o

Não tenho receio

o

Outro:

15. Em poucas palavras, descreva qual a importância do aplicativo Instagram para você.
*

16. Você procura se especializar em fotografia? Se sim, de que maneira? *
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17. Com que frequência você acessa sites, livros ou publicações especializadas em
fotografia? *
Escolha apenas uma opção
o

Diariamente

o

Duas a três vezes por semana

o

Uma vez por semana

o

Algumas vezes no mês

o

Raramente acesso

o

Não acesso

18. Que equipamentos você usa para tirar fotos para o Instagram? *
Pode marcar mais de uma opção
o

Smartphone / Celular

o

Tablet

o

Câmera compacta / amadora

o

Câmera reflex / DSLR / profissional

o

Outro:

19. Qual o tipo de rede você costuma usar para acessar o Instagram? *
Escolha apenas uma opção para cada quesito
O dia inteiro

Wi-fi
4G
3G
Tecnologias
anterioes
(TDMA, 2G
etc.)

Apenas alguns

Alguns dias da

momentos do dia

semana

Nunca
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20. Em qual aparelho você costuma acessar o Instagram? *
Pode marcar mais de uma opção
o

Smartphone com câmera de boa resolução

o

Smartphone com câmera de baixa resolução

o

Tablet

o

Pelo navegador

o

Outro:

21. Você costuma se preocupar com a qualidade das imagens postadas/compartilhadas
no Instagram? Por quê? *

22. De que maneira você normalmente armazena as imagens postadas/compartilhadas
no Instagram? *
Escolha apenas uma opção
o

Deixo salvas no meu celular / tablet

o

Faço backup para o computador

o

As duas formas anteriores

o

Não armazeno

o

Outro:

23. Além da possibilidade de tirar fotos, quais seriam para você os recursos mais
importantes do Instagram? *
Pode marcar mais de uma opção
o

Curtir

o

Comentar

o

Inserir legenda

o

Inserir hashtags #

o

Marcar os amigos nas fotos

o

Enviar mensagem direta

o

Outro:

24. Quais outras redes você costuma compartilhar as imagens do Instagram? *
Pode marcar mais de uma opção
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o

Facebook

o

Twitter

o

Flickr

o

Tumblr

o

Foursquare

o

Outro:

25. O que você imagina fazer com as fotos postadas/compartilhadas do Instagram daqui
a dez anos? *

26. Como vocês costumam editar as fotos para o Instagram? *
Pode marcar mais de uma opção
o

Aplicando os filtros

o

Ajustando apenas o ângulo

o

Fazendo ajustes de brilho, contraste, saturação etc.

o

Não faço nenhuma edição

o

Aplicando o efeito "Lux" do aplicativo

o

Utilizando outros aplicativos (VSCO Cam, Snapseed, Photoshop Express etc.)

o

Outro:

27. Em uma escala de 1 a 5, marque como você costuma navegar pelo Instagram. *
Sendo 1 = improvável e 5 = muito provável. Só pode marcar uma resposta por coluna.
1
2
3
4
5
Pelas fotos mais
recentes dos meus
contatos/seguidores
Pelas fotos mais
antigas dos meus
contatos/
seguidores
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1

2

3

4

5

Vou direto nas
páginas dos perfis
dos meus
contatos/seguidores
Procurando pelas
hashtags # do meu
interesse
Deixe aqui o seu nome de usuário ou link para a sua página do Instagram para
podermos acessar o seu perfil público
Opicional. Ao deixar aqui o seu nome de usuário estaremos fazendo uso exclusivamente para
a nossa pesquisa de doutorado.
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5. Resumo das respostas – Estudo Piloto
Tempo mínimo de responder o questionário por completo: 12 minutos
Tempo médio de responder o questionário por completo: 17,5
Tempo máximo de responder o questionário por completo: 21 minutos
 Problemas encontrados pelos participantes
o 1.1: Algumas vezes está implícito com semanalmente
o 1.2: Inserir academia
o 1.9: Pode ser mais de uma opção
o 2.1: Ficou vago para entender o que se fala em especializar. A pergunta pareceu
ambígua
o Nome do Instagram: pode ser no começo?
o Deixar textos explicativos em cada questão.
 Questões
o

o
o
o

o

o

o
o
o
o



O que vocês fazem quando olham algo e querem fotografar? Qual a expressão mais
adequada?
 “Tirar foto”
O que você faz no Instagram? Compartilha ou fotografa?
 Compartilha/posta
Duas páginas de questionário é muito?
 Deixar numa página apenas. Sem numerar as perguntas.
Qual questão que falta?
 “Filtros: vocês costumam usar?”
 Questões relacionas à edição da imagem (corte)
 “Você troca likes?”
 Mencionar o Instafollow, pois o aplicativo acusa quem te segue e quem deixou
de te seguir
 Algo sobre o uso das hashtags para que as imagens alcancem outras redes
 Alguma questão relacionada a se deixar o perfil público ou privado
Vocês colocaram a conta? Por quê?
 Todos colocaram, pois não percebem a existência de maiores problemas com
isto.
“Contatos”, “estranhos”, “amigos”, “seguidores” ... Qual a melhor forma de
denominar?
 “Contatos/seguidores”
O questionário ficou longo? Ficou curto?
 Está ok!
Vocês deixam o perfil público no Instagram?
 Sim, na maioria do tempo
O que seria “se especializar em fotografia”?
 Cursos, aprender fotojornalismo, leitura, conversa com especialistas
Texto explicativo do início do questionário (o que acharam)
 Está claro, sem problemas com relação a isto

Sites ou aplicativos que identificam os filtros / edições
o Iconosquare
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6. Usuários selecionados – Páginas analisadas
#

Nome de usuário

Endereço

1

liviasmota

http://instagram.com/liviasmota

2

loucasmello

http://instagram.com/loucasmello

3

atoananet

http://instagram.com/atoananet

4

bitows

http://instagram.com/bitows

5

danipinheiro2013

http://instagram.com/danipinheiro2013

6

lianafurini

http://instagram.com/lianafurini

7

jehhcanez

http://instagram.com/jehhcanez

8

amandatropicana

http://instagram.com/amandatropicana

9

mateusgoncalvesrp

http://instagram.com/mateusgonçalvesrp

10

ayslanmonteiro

http://instagram.com/ayslanmonteiro

11

julianavilleroy

http://instagram.com/julianavilleroy

12

costafelipe

http://instagram.com/costafelipe

13

comarin

http://instagram.com/comarin

14

cos_cami

http://instagram.com/cos_cami

15

morganabonfadini

http://instagram.com/morganabonfadini

16

hiagobavosa

http://instagram.com/hiagobavosa

17

gabiguimaraes_

http://instagram.com/gabiguimaraes

18

myrockshow

http://instagram.com/myrockshow

19

lirahellen

http://instagram.com/lirahellen

20

mytchells

http://instagram.com/mytchells

21

jougolini

http://instagram.com/jougolini

22

flipthomaz

http://instagram.com/flipthomaz

23

caiocidrini

http://instagram.com/caiocidrini

24

isasodre05

http://instagram.com/isasodre05

25

rafael_martins_fotografia_

http://instagram.com/rafael_martins_fotografia_
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26

tp_dias

http://instagram.com/Tp_dias

27

carol_morena

http://instagram.com/carol_morena

28

tarsiorlm

http://instagram.com/tarsiorlm

29

nutpereira

http://instagram.com/nutpereira

30

psdmoura

http://instagram.com/psdmoura

31

lidia_farias

http://instagram.com/lidia_farias

32

johnferlin

http://instagram.com/johnferlin

33

camiila_ma

http://instagram.com/camiila_ma

34

bluesvi

http://instagram.com/bluesvi

35

carolneba

http://instagram.com/carolneba

36

Bmannato

http://instagram.com/Bmannato

37

marianafonte

http://instagram.com/marianafonte

38

leobetosouza

http://instagram.com/leobetosouza

39

marcos_pereiraa

http://instagram.com/marcos_pereiraa

40

pedrorevillion

http://instagram.com/pedrorevillion

41

gust4voo

http://instagram.com/gust4voo

42

caiocard

http://instagram.com/caiocard

43

Reismaysa

http://instagram.com/reismaysa

44

nichaeld_

http://instagram.com/nichaeld_

45

Nando_Eller

http://instagram.com/Nando_Eller

46

anngominho

http://instagram.com/anngominho

47

kamillamramos

http://instagram.com/kamillamramos

48

edsonvieiraedf

http://instagram.com/edsonvieiraedf

49

Bieellemoos

http://instagram.com/bieellemoos

50

michellemaria51

http://instagram.com/michellemaria51
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7. Resumo das análises
7.1. Tabelas com as codificações no Atlas.Ti
Família “Tipos de Hashtags”
Descrição

Código
1.1

Ação

Para aquelas relacionadas a alguma atividade que o indivíduo estava
fazendo no momento da produção da imagem

1.2

Contextual

Acompanha algum trending topic, alguma discussão corrente nas redes
sociais. Ex: #dilmamudamais

1.3

Estado de
espírito

Refletem um pouco o humor, como a pessoa está se sentindo no
momento que exerce sua performance social através da postagem

1.4

Estética

Quando estiver associada a algum atributo inerente da fotografia. Ex.:
formas (círculos, linhas)

1.5

Explicativa

Dicas e indícios do que a imagem pode estar representando para o
indivíduo

1.6

Localização

Informações do lugar de produção da fotografia, referente ao
estabelecimento ou à cidade

1.7

Promocional

Acompanha alguma ação promocional de empresa. Ex.: #copanoextra
Família “Número de hashtags”
Descrição

Código
2.1

Nenhuma

Quando não houver hashtags

2.2

De 1 a 3

Quando houver um número médio entre 1 e 3 hashtags. Baixíssimo número
de hashtags

2.3

De 4 a 7

Quando houver um número médio entre 4 e 7 hashtags. Baixo número de
hashtags

2.4

De 8 a 10

Quando houver um número médio entre 8 e 10 hashtags. Moderado número
de hashtags

2.5

De 11 a 20

Quando houver um número médio entre 11 e 20 hashtags. Alto número de
hashtags

2.6

Mais de 20

Quando houver um número médio de mais de 20 hashtags. Altíssimo número
de hashtags
Família “Tipos de comentários”

Código

Descrição

3.1

Afeto

Comentários demonstrando alguma troca de afetos entre aquele que
posta e aquele que visualiza. Um elogio, que pode vir como resposta
outro elogio

3.2

Agradecimento

Saudação ou agradecimento a algum outro comentário ou diretamente
à imagem ou legenda postada

3.3

Associado a um
tema

Relações criadas com as postagens feitas pelos usuários - o que uma
fotografia pode lembrar ou remeter para eles, por exemplo

3.4

Concordância

Quando o usuário utiliza o espaço para concordar com comentários ou
a legenda da própria fotografia
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3.5

Conversação

Diálogos travados entre dois ou mais usuários, a respeito de temas
externos ao enquadramento primário da postagem

3.6

Críticas

Alguma crítica efetivada diretamente a uma fotografia, ou a um
comentário

3.7

Depreciação

Demonstrações de humilhação, falas depreciativas, dentre outros
comentários com esse teor

3.8

Dúvida

Perguntas ou solicitações de esclarecimento decorrentes da
conversação pelos comentários ou sobre alguns aspectos inerentes à
fotografia - quem seriam as pessoas, qual o horário e onde seria o lugar,
por exemplo

3.9

Elogio

Elogios à imagem ou aos indivíduos envolvidos nos retratos

3.10

Esclarecimento

Explicação, esclarecimento a alguma dúvida surgida em comentários
anteriores

3.11

Estímulo

Formas de estimular as pessoas a alguma ação específica - como para
alguma atividade física

3.12

Inclassificável

Fora de qualquer classificação por alguns motivos: piadas internas,
utilizando de uma linguagem de difícil interpretação, dentre outros

3.13

Ironia

Comentários com um teor irônico, ou de gozação

3.14

Pedido

Pedido ou solicitação específica feito para o usuário que postou a
imagem
Família “Número de comentários”

Código

Descrição

4.1

Nenhum

Quando não houver comentários

4.2

De 1 a 3

Quando houver um número médio de 1 a 3 comentários. Baixíssimo número
de comentários

4.3

De 4 a 6

Quando houver um número médio de 4 a 6 comentários. Baixo número de
comentários

4.4

De 7 a 10

Quando houver um número médio de 7 a 10 comentários. Alto número de
comentários

4.5

Mais de 10

Quando houver um número médio de mais de 10 comentários. Altíssimo
número de comentários
Família “Tipos de Hashtags”

Código

Descrição

5.1

Alimentos

Fotos realizadas em casa, em restaurantes ou lanchonetes, com
comidas feitas pelo usuário (ou amigo) ou pelo próprio
estabelecimento comercial

5.2

Animais

Fotos relacionadas a animais de estimação e animais em geral

5.3

Arquitetura

Paisagens arquitetônicas, detalhes arquitetônicos, ambientes e
esculturas

5.4

Cotidiano

Qualquer tipo de foto que faça parte do contexto de vida do usuário. A
exemplo de fotos do livro que estão lendo, do que estão estudando
naquele momento, etc.

5.5

Curiosidades

Objetos e paisagens inusitadas, que chamaram a atenção do
indivíduo
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5.6

Natureza

Plantas, flores, frutas, árvores. Tudo o que faça uma relação com a
natureza

5.7

Paisagem

Paisagem do campo, de algum cenário de belezas naturais ou a
própria paisagem urbana

5.8

Reproduções da
web

Imagens retiradas da internet. Reproduções em geral

5.9

Retrato
acompanhado

Fotos de amigos, parentes, colegas, etc.

5.10

Retrato com
parceiro (a)

Fotos do usuário e seu parceiro (a)

5.11

Retrato em grupo

Fotos a partir de 3 pessoas

5.12

Retrato sozinho

Ou o usuário ou outra pessoa sozinha

5.13

Selfie
acompanhado

Selfie com amigos, parentes, colegas, etc.

5.14

Selfie com parceiro
(a)

Selfie com namorado (a) ou parceiro de relacionamento

5.15

Selfie em grupo

Selfie a partir de 3 pessoas

5.16

Selfie sozinho

Quando o usuário faz a sua própria selfie
Família “Tipos de Legendas”
Descrição

Código
6.1

Nenhuma

Ausência de legenda nas imagens

6.2

Afetiva

Aquelas com alguma demonstração de afeto/carinho por pessoas da
foto ou situações

6.3

Agradecimentos

Agradecimento a alguma pessoa ou a algum resultado da vida do
usuário

6.4

Cotidiano

Observações feitas a imagens produzidas em situações do dia a dia,
como nos momentos de estudo ou de leitura de algo

6.5

Curiosidades

Fatos curiosos captados pelas fotografias e narrados nas legendas

6.6

Descritiva

Descrição de alguma situação vivenciada na fotografia ou a descrição
objetiva da fotografia

6.7

Elogio

Elogio a alguma pessoa

6.8

Inclassificável

Para os casos em que ficaram além do alcance de compreensão dessa
análise. Geralmente legendas com emoticons ou "piadas internas"

6.9

Irônica

Textos irônicos sobre as situações vivenciadas na fotografia

6.10

Localização

Informações do lugar da produção da imagem: cidade, local etc.

6.11

Menção de
amigos

Menção das pessoas envolvidas na fotografia postada

6.12

Pedido

Algum tipo de solicitação feito para a sua rede social do aplicativo

6.13

Poética

Frase, citação ou trecho de uma música ou poema utilizado no sentido
de passar uma atmosfera poética na postagem

6.14

Sentimento

Aquelas que possam refletir o estado de espírito da pessoa
Família “Curtidas” (likes)
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Código

Descrição

7.1

Nenhum

Quando não houver "curtidas"

7.2

Até 5

Quando houver um número médio de até 5 "curtidas". Baixíssimo número de
"curtidas"

7.3

De 6 a 10

Quando houver um número médio de 6 a 10 "curtidas". Baixo número de
"curtidas"

7.4

De 11 a 20

Quando houver um número médio de 11 a 20 "curtidas". Moderado número de
"curtidas"

7.5

De 21 a 40

Quando houver um número médio de 21 a 40 "curtidas". Alto número de
"curtidas"

7.6

Mais de 40

Quando houver um número médio de 21 a 40 "curtidas". Altíssimo número de
"curtidas"
Família “Marcações”

Código

Descrição

8.1

Nenhuma

Quando não houver marcações na fotografia

8.2

1 pessoa

Quando houver a marcação de uma pessoa na fotografia

8.3

2 pessoas

Quando houver a marcação de duas pessoas na fotografia

8.4

3 ou mais
pessoas

Quando houver a marcação de três ou mais pessoas na fotografia

7.2. Tabelas com os resultados do estudo dos meios
Resumo do estudo dos meios considerando as variáveis dos ambientes da matriz analítica.
Variáveis dos ambientes
Variável
Características
1. Sincronicidade

 Relações síncronas e assíncronas
 Disponibilidade constante

2. Amplitude

 Rede social maior: relações com vários usuários
 Rede social menor: engajamento apenas com aqueles
socialmente mais próximos

3. Frequência dos atores

 Controle das restrições de privacidade
 Exposição contínua

4. Visibilidade das interações

 Linha do tempo da página dos usuários
 Linha do tempo da página dos grupos
 Linha do tempo nas páginas das imagens postadas

5. Recursos do ambiente

 Comentários e a conversação
 Alto número de “curtidas”

6. Incentivos para a interação

 Hashtags e curtidas: agilidade
 Filtros e estéticas antigas
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Resumo do estudo dos meios considerando as variáveis dos dispositivos da matriz analítica.
Variáveis dos dispositivos
Variável
Características
1. Portabilidade

 Capacidade de portar câmeras em várias situações cotidianas
(Ubiquidade)
 Facilidade e agilidade para interagir através dos compartilhadas

2. Manuseio

 Facilidade no manuseio do equipamento fotográfico
 Facilidade no compartilhamento das imagens em vários lugares e
situações

3. Número de imagens

 Crescimento no número de fotografias compartilhadas
 Quantidade de imagens postadas por semana
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8. DVD com dados
8.1. Postagens selecionadas para a pesquisa de campo
8.2. Respostas das perguntas abertas do questionário

