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RESUMO

A pesquisa se propõe a analisar as estratégias de visualidade da produção imagética
oriunda dos aparelhos telefônicos celulares, no tocante a sua utilização enquanto prática
propulsora dos valores compartilhados por seus usuários. Reconhecendo a evolução das
funcionalidades destes, utiliza-se a mídia social Instagram como cenário de
convergência entre novas e velhas plataformas comunicacionais com o intuito de
exemplificar a imbricação entre as esferas de produção, circulação e consumo no
ambiente virtual. Para tal, a noção de cultura participativa desenvolvida por Henry
Jenkins juntamente com a noção de Branded Content na publicidade nos são caras para
delinear o Instamission enquanto uma experiência de entretenimento ancorada na
prática colaborativa fotográfica, de modo que os seus usuários sejam concebidos como
sujeitos criativos para qual o consumo adquire novas significações aportando uma
identidade de pertencimento global. Ademais, encontramos nos comentários dos
usuários das fotografias vencedoras da #Instamission38:―Fotografe o que transforma o
mundo‖ vestígios capazes de aproximarmos da instância de recepção, que nos será útil
para esclarecer a estética do engajamento promovida pelo Itaú enquanto mecanismo de
visibilidade no regime contemporâneo.

Palavras-chave: projeto fotográfico
experiências de entretenimento.

colaborativo,

marcas,

engajamento,

fãs,
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ABSTRACT

The research aims to analyze the visibility strategies of imagery production from
cellular handsets, regarding their use while driving practice of the values shared by its
users. Recognizing the evolution of these features, social media is used as Instagram
scenario of convergence between old and new communication platforms in order to
illustrate the overlap between the spheres of production, circulation and consumption in
the virtual environment. To this end, the notion of participatory culture developed by
Henry Jenkins along with the concept of Branded Content advertising in are expensive
to outline the Instamission as an entertainment experience anchored in photographic
collaborative practice, so that its members are designed as creative subjects to which the
consumer acquires new meanings contributing a global membership identity.
Furthermore, we find in the comments of users of the winning photographs of #
Instamission38: "Shoot that transforms the world" remains able to approach the
reception level, which will be useful to clarify the aesthetic engagement promoted by
Itaú as visibility mechanism in the scheme contemporary.
Keywords: collaborative photo project, brands, engagement, fans, entertainment
experiences.
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INTRODUÇÃO
O smartphone promoveu uma revolução nos modos de consumo da rede mundial
de computadores e consequentemente nos processos socializantes de nossos dias,
especificamente no que tange à apropriação de seus aplicativos prontamente alicerçados
no conceito de rede social, nos revelando agora a emergência de uma cultura específica
em que nada se assemelha as considerações deflagradas em razão do modelo tradicional
de difusão de imagens, conceitos e valores.
Desde a abertura da produção cultural à reprodutibilidade técnica, a percepção
de que as palavras e imagens se encontrariam disponíveis a produção, reprodução e
compartilhamento de qualquer um em tempo real com todo planeta nunca nos pareceu
tão incrível e também assustadora, conformando assim alterações nos modos de
sensibilidade e relacionamento com estas.
Decerto que a representação imagética através da fotografia é sintomática do
desenvolvimento de uma sociedade urbano-industrial e deste então vem ancorando as
representações do nosso tempo, a novidade é que agora não se encontram mais nos
álbuns de família, e sim pairando nas redes sociais, especialmente no Instagram, o atual
―museu de grandes novidades‖.
Reportando a estas premissas, o propósito deste trabalho perpassa a análise do
Instamission, enquanto projeto brasileiro de fotografia realizado colaborativamente via
aplicativo do Instagram. O conceito do projeto consiste em lançar semanalmente um
desafio dentro de um tema específico e deste modo encorajar os usuários do Instagram
que são seguidores do Perfil do Instamission, a realizar fotos condizentes com a
temática e compartilhá-las com as hashtags referentes às missões propostas.
Esta iniciativa poderia ser apenas mais um uso social possível da fotografia,
como um hobby, um modo de retratar o campo visual que nos cerca, no entanto,
entrelaça-se a indústria do entretenimento e a publicidade, a partir do patrocínio de
determinadas marcas que premiam as fotos eleitas com viagens, produtos e demais
recompensas.
Escolhemos a missão intitulada de #Instamission38: “Fotografe o que
transforma o mundo” patrocinada pela instituição financeira privada Itaú para
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compreensão de um novo modelo de publicidade atrelado ao conteúdo da marca, o
Branded Content, que privilegia o hibridismo forjado no pano de fundo da convergência
midiática entre as mais diversas plataformas, alçando o usuário à recente condição de
produtor e concomitantemente consumidor de conteúdo.
Fotografar via smartphones, especialmente via Instagram utilizando filtros que
operacionalizam distorções de cores, afirma não somente a subjetividade do fotógrafo,
suas relações com os objetos retratados, mas também o nostálgico como escolha
estética, e o retrô enquanto estrutura formal de estilo e parâmetro de reconhecimento
entre identidades de pertencimento juvenis. Identidades estas que contemplam uma
geração de jovens nascidos após a década de 1980 e ávidos por novas tecnologias e que
a partir delas constroem as bases para extrair visibilidades que ecoam nos modos de
vida e atitudes visuais de uma geração.
Deste modo, quando o Itaú patrocina a missão 38 #Instamission 38: “Fotografe
o que transforma o mundo” que alcançou a marca de 1.618 fotos publicadas
espontaneamente e que premiou duplamente os ganhadores através da inserção do uso
das fotografias vencedoras no vídeo institucional da empresa, como da obtenção de
câmeras analógicas Lomo, sobrepõe-se com maior clareza a singularidade dos prêmios
como fontes de transcendência do poder de participar da construção de uma narrativa
através das perspectivas de múltiplas formas de subjetividade.
O engajamento à esta prática fotográfica na qual as marcas não apenas
gerenciam, mas capitalizam sua visibilidade perante o usuário angariando filiações
espontâneas, congrega uma comunidade de pertencimento pautada na produção,
compartilhamento e consumo das imagens produzidas que remetem à valores e
imaginários difundidos pela marca.
No intento de compreender como o Itaú usa a imagem para estimular o
engajamento às missões colaborativas no #Instamission38:“Fotografe o que
transforma o mundo”, a pesquisa busca investigar a existência de estratégias de
visualidade implicitamente empregadas que promoveriam ou reforçariam à adesão a
prática fotográfica através da referida missão fotográfica. Ademais, vislumbrando ainda
a audiência como performance de consumo, qual seria o horizonte de expectativas que
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os comentários das imagens vencedoras do #Instamission38:“Fotografe o que
transforma o mundo” ensejariam?
Logo, a fim de perpassar estas questões oriundas dos diversos eixos temáticos do
universo da comunicação, da publicidade e da recepção, a pesquisa é dividida em quatro
capítulos:
O primeiro capítulo possui um teor essencialmente teórico no qual começamos
desmitificando a ideia primordial de que tecnologia e subjetividades humanas seriam
processos excludentes, para tal propomos uma reflexão a partir de uma aproximação
entre o pensamento vanguardista proposto por Marshall Mcluhan e as recentes teorias
da mídia representadas por Henry Jenkins, esta empreitada visa elucidar não apenas as
particularidades do pensamento de cada autor, mas, sobretudo realizar um elo possível
entre tecnologia e apropriação social que nos será caro para compreender o papel social
do smartphone na cultura de pós-massiva de hoje.
Após resgatar as similitudes entre estes distintos prismas analíticos, damos
prosseguimento ao capítulo discutindo ainda a noção de extensões e de que modo a rede
mundial representaria um remix profundo na trajetória das mediações técnicas que vem
organizando a vida em sociedade. Traçamos ainda os distintos estágios da rede, no qual
a web 2.0 se destaca ao proporcionar um ambiente fecundo para as trocas nas
comunicações interpessoais mediadas por computadores.
Buscamos neste mesmo subtítulo elucidar as similitudes e dessemelhanças entre
termos como redes e mídias sociais, sem esquecer de pôr em xeque a definição do que
seriam as tecnologias de distribuição e o debate acerca da ontologia dos meios de
comunicação.
No subtítulo seguinte resgatamos a trajetória dos dispositivos fotográficos
analógicos e digitais pondo em questão a importância das redes para a transformação do
fazer fotográfico enquanto um novo modelo de consumo baseado no compartilhamento
massivo de fotografias, alcançando por fim os diversos sites de compartilhamento de
fotografias em rede do nosso passado mais recente, a exemplo dos Fotologs, e do Flickr
que juntos acarretaram assimilações importantes ao Instagram, relacionando este ainda
com as redes sociais e aplicativos em voga como o Facebook e Foursquare.
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Arrematamos este primeiro capítulo com o debate a respeito dos usos e funções
da fotografia discutindo desde as motivações que levam a ver e ser visto nas redes
enquanto uma construção de memória biográfica, mas também social ao passo que
fotografar, editar, compartilhar e interagir desvela uma função agregadora entre grupos
de pertencimento, acentuamos com isto a noção de perda da identidade privada, a auto
construção social e o desenvolvimento de uma subjetividade alterdirigida pois deseja o
olhar e a validação do outro enquanto público.
Retomamos brevemente o uso social da fotografia desde sua descoberta e a sua
relação com o paradigma positivista passando pelas distintas concepções que nortearam
o ato fotográfico até o entendimento atual acerca do teor ficcional como condição
intrínseca a todas as instâncias do processo fotográfico, o que nos permitirá
compreendê-la enquanto um duplo vínculo entre o real e o virtual em que graças às
condições proporcionadas pela internet é possível consagrar o Instagram enquanto
espaço de construção ficcional nas redes.
Após este painel elucidativo do contexto comunicacional através das mídias
sociais móveis, o segundo capítulo dedica-se à análise das transformações ocorridas no
campo da publicidade e sua interface com as novas propostas da indústria do
entretenimento, tese defendida por Henry Jenkins quando nos fala acerca da
reformulação da cultura de massa a partir da apropriação das novas tecnologias da
comunicação.
Neste segmento avançamos propondo uma análise teórico-analítica com base
em uma incursão no universo do marketing e gestão das marcas a fim de conhecer seus
desafios e prerrogativas diante deste novo milênio, explicitando com isto conceitos
como User- Generated Content, Branded Love, reconhecendo o Instamission enquanto
cenário propício ao desenvolvimento de um lugar de comunicação ―marcária‖, visto que
o relacionamento deste com as missões patrocinadas, notadamente do Itaú durante a
missão38 #Instamission 38:“Fotografe o que transforma o mundo”, operacionou o
Branded Content da instituição financeira com seus públicos relativos ao ambiente
virtual do Instagram enquanto estratégia de mercado.

Realizamos uma análise entre as marcas Instagram e Instamission através do
olhar de Gilles Lipovetsky para demonstrar a existência de uma estetização dos bens de
14

consumo dotando-os de uma artisticidade típica da cultura do exagero, momento de
exacerbação dos valores caros a modernidade, a exemplo do hedonismo e da autonomia
individual que propiciam o surgimento deste consumidor produtor ávido por um jogo
lúdico em que se possa compartilhar experiências de entretenimento ancoradas na
prática colaborativa fotográfica.

Chegado ao terceiro capítulo, colocamos em movimento a análise do corpus da
pesquisa, que se dividirá em dois momentos distintos e complementares: a análise das
imagens selecionadas e posteriormente a interpretação dos comentários inscritos nas
fotografias vencedoras.
O primeiro momento é dedicado a análise da imagem, e para tal adentraremos na
teoria no intuito de compreender de que modo à imagem visual comunica, e
consequentemente, os modos de produção de sentido por elas acionados. O estatuto da
imagem será abordado através da metodologia esboçada por Martine Joly (2007) em sua
obra ―Introdução à análise da Imagem‖ onde considera a composição global a partir dos
seguintes eixos e escolhas plásticas: formas, textura, dimensões, composição, cores,
iluminação, moldura, enquadramento, ângulo do ponto de vista e escolha da objetiva.
Assim, para além da análise pautada nos aspectos linguísticos, destacaremos as
escolhas expressivas como a tipografia, e todo um universo de signos sejam eles
plásticos, icônicos ou linguísticos que orbitam uma mensagem publicitária, enfatizando
com isso aspectos historicamente negligenciados. Logo, recolheremos as 10 (dez)
fotografias vencedoras eleitas mediante a curadoria da agência Contente e com o aval
do patrocinador em questão para através destas encontrar as estratégias de visualidade
implícitas que compõem um sistema de crenças.
Já na segunda etapa novamente com o aporte de Martine Joly (2007) em sua
obra ―A imagem e sua interpretação‖ visando extrair dos comentários das fotografias
vencedoras marcas estéticas acerca da natureza desta imagem realizaremos a
complementaridade entre imagem e linguagem, através da inserção da análise dos
comentários que circundam as fotografias vencedoras. Utilizamos as palavras-chave
vinculadas pelos próprios interagentes, ou seja, as hashtags da respectiva missão
(#instamission + número da missão) para compreender implicações axiológicas e
ideológicas além dos sentidos atribuídos aos termos, deste modo através dos
15

comentários das fotografias também serão considerados o contexto de sua aparição e as
expectativas que suscitam o que nos dará uma pista acerca da relação entre a imagem e
as palavras nas estratégias de visibilidade das marcas no regime de visualidade
contemporâneo.
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1. COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS FOTOGRÁFICAS
1.1 A contribuição de Marshall Mcluhan ao panorama comunicacional
O uso instrumental dos meios de comunicação por experiências totalitárias
durante o século XX corroborou para que os esforços de compreensão do fenômeno
comunicacional estivessem inicialmente circunscritos a investigação das mensagens, e,
por conseguinte aos inevitáveis efeitos de persuasão atribuídos a estas.
Esta lente interpretativa levou a hegemonia de quadros de referência teóricos,
centrados na crítica a sociedade de massa a exemplo da Escola de Frankfurt, que
concebia o processo comunicacional como subjugado à perspectiva capitalista e,
portanto danoso e alienante às faculdades e à autonomia humana. Entretanto, no seio
dos estudos norte-americanos o embate seria demarcado por distintas afiliações,
conforme nos afirma Paulo Serra (2007):
Mais ou menos na mesma época em que, na sociologia da
comunicação americana se afirmava o ―paradigma dominante‖,
funcionalista e centrado na problemática dos ―efeitos‖ das
mensagens mediáticas, emergia, no Canadá, a chamada Escola
de Toronto que, tendo em Harold Innis e Marshall McLuhan
dois dos seus principais representantes, desloca o centro de
interesse dos estudos de comunicação das mensagens dos media
– dos seus ―conteúdos‖ e ―efeitos‖ – para os media
propriamente ditos. (SERRA, 2007, p.82).

Mestre em Língua Inglesa e Doutor em Filosofia, Marshall McLuhan
autodenominava-se como um ―outsider‖ (TRINTA, 2003, p.2) por estar afastado - seja
geográfica ou conceitualmente dos eixos intelectuais dominantes de sua época. Sua
célebre declaração de que ―O meio é a mensagem‖ adianta Braga (2012) ―seus
oneliners, aforismos curtos e mordazes, trouxeram insights desconcertantes e
formulações complexas sobre temas então incipientes, mas que se tornariam centrais na
agenda de pesquisa em comunicação 40 anos mais tarde‖ (BRAGA, 2012, p.48).
Tornando-o um dos acadêmicos mais polêmicos de seu tempo.

Para o autor canadense, o meio atua para além da mera função de canal
transmissor, pois a tecnologia nele manifesta possui a capacidade de influenciar tanto o
seu conteúdo quanto a sua forma delineando deste modo as condições e limites da
própria comunicação.
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Tomemos como exemplo o celular, dispositivo móvel de interesse em nossa
pesquisa, de acordo com uma análise inspirada em Mcluhan à relevância deste enquanto
objeto de estudo dos meios de comunicação não incide sobre a análise do conteúdo de
nenhuma ligação em seus usos particulares, e sim na potencialidade em redimensionar a
comunicação humana perante o tempo e o espaço.
A mobilidade ofertada por este aparelho ampliou o espectro das mudanças
sociais e perceptivas - em curso desde o advento do telefone fixo enquanto um
instrumento de prolongamento da voz humana - possibilitando que os indivíduos
pudessem se comunicar ao passo que se deslocam geograficamente em um mundo
globalizado.
Essa predileção em ir além do senso comum que estabelecera o meio como um
condutor neutro e transparente encontra ressonância na ampla investigação acerca das
implicações que cada inovação tecnológica conjugou ao devir perceptivo histórico.
Sobre a temática revela-nos Domingues (2010) ―A história tende a acentuar que as
rupturas fundamentais começam por ser aplicadas no processo de comunicação: a idade
mecânica foi introduzida pela imprensa, a idade eletrônica foi introduzida pelo
telégrafo‖.(DOMINGUES, 2010, p.108).
A proeminência dos processos comunicacionais nos distintos momentos
evolutivos da conformação social torna esta área pioneira na verificação das tecnologias
e suas decorrências cognitivas e sociais. Porém ao atentar para o ―primado da
mediação‖ (DOMINGUES, 2010, p.22) advogando em prol dos meios como objeto
privilegiado do estudo comunicacional cujas implicações versariam sob todos os
âmbitos da vida social Mcluhan foi sumariamente apontado como sendo um
determinista tecnológico conforme a ótica de seus detratores.
O seguinte raciocínio mostra-se debilitante se retomarmos a ideia embrionária de
que o homem é um ser de mediação técnica por constituição, e que, portanto, não há
motivos para a cisão entre entidades absolutas como ―homem versus tecnologia‖, nem
tampouco a categorização destes em posições de sujeito e objeto respectivamente.
Equivocada também seria a ideia de que as tecnologias impactariam de modo
desfavorável à vida humana, pois conforme nos mostra Levy (1997) o uso intensivo da
técnica seria característica fundante da nossa humanização, um princípio de construção
do mundo e, sobretudo de nós mesmos.
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Embora sobre certo prisma pareça imediatamente ambíguo defender as
implicações das novas tecnologias sobre a percepção humana utilizando como
argumento um inexistente impacto das mesmas sobre nós, esta tessitura reflete a
premente necessidade de superar dualismos típicos da racionalidade ocidental de viés
iluminista, a fim de que se perceba que as tecnologias são produtos de um processo
dialético entre a sociedade e sua cultura como nos reafirma Mcluhan: ―No uso da
tecnologia, o homem é perpetuamente modificado por ela, mas, em compensação,
sempre encontra novos meios de modificá-la‖. (McLuhan, 1964, p.64).
Para dar conta deste engendramento simbiótico Mcluhan conjuga a um só tempo
tecnologia e dependência humana, inter-relacionando-os organicamente sob a ideia de
extensões. Por esta razão conforme as palavras de Domingues (2010, p.106): ―cada vez
que um meio incrementa o poder e a velocidade, modifica-se a interdependência entre
as pessoas e as proporções estabelecidas entre os sentidos e origina-se uma nova
extensão‖.
Dito de outro modo, a cada avanço técnico científico maior será a
interdependência estabelecida entre os nossos sentidos e a tecnologia expressa nestes
meios, de modo que estes últimos atuam como extensões dos primeiros, auxiliando-os,
potencializando-os. Neste sentido o exemplo do celular inteligente (smartphone) se
revela ainda elucidativo, pois as atuais facilidades proporcionadas pelo dispositivo
móvel com acesso a internet – com uma multiplicidade de instrumentos como agenda,
despertador, lanterna, câmera fotográfica, sem mencionar a miríade de aplicativos que
versam sobre trabalho, saúde, sociabilidade, lazer - o tornam atributo indispensável à
existência contemporânea.
De acordo com o estudioso canadense, um meio define-se como uma extensão
proferida por nós na qual emerge uma mudança que possibilita a ampliação da nossa
capacidade expressiva. Logo, se um meio implica em uma alteração perceptiva, os
meios de comunicação, especialmente os celulares contemporâneos, comportam-se
como extensões por estabelecerem mediações pelas quais experimentamos o mundo e o
seu estado de coisas.
A fim de evitar dissonâncias sobre a definição de mediações técnicas em seu
sentido amplo e o que seriam propriamente os meios de comunicação Jenkins (2009)
nos oferece a definição elaborada pela historiadora Lisa Gitelman que ―trabalha em dois
níveis: no primeiro, um meio é uma tecnologia que permite a comunicação; no segundo,
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um meio é um conjunto de ―protocolos‖ associados ou práticas sociais e culturais que
cresceram em torno dessa tecnologia‖. (JENKINS, 2009, p.41). Logo, a singularidade
dos meios de comunicação reside em ser sistemas técnicos e concomitantemente
culturais.
Sobre a relação entre meios de comunicação e experiências perceptivas, ainda na
década de 30, Walter Benjamim dedicou atenção aos novos componentes materiais dos
fenômenos da cultura esboçando certo otimismo no poder dos meios de comunicação de
natureza mecânica em transformar os hábitos de percepção e compreensão dos
indivíduos. Como se sabe para Benjamim, a reprodutibilidade de obras artísticas em
larga escala, ocasionaria a perda de um sentido aurático tradicionalmente atrelado a
estas obras, corroborando para um avanço rumo à democratização e a politização das
artes como modo original de libertação humana frente a forte estetização da política no
período.
O diferencial do pensamento representado pela Escola de Toronto residiu em
advogar em prol do que conhecemos hoje como a materialidade de toda comunicação,
acreditando que as implicações originadas pelos meios (ou seus efeitos como
usualmente conhecemos) ―não ocorrem ao nível intelectual, das opiniões e dos
conceitos, mas ao nível mais primário dos sentidos, dos modos de sentir e percepcionar‖
(Mcluhan, 1987, p.18). Com isso parecia dizer que os meios de comunicação de cada
momento social e cultural configurariam as sensibilidades de modo particular, um
reconhecimento do que viria a pautar a atenção dos estudos de recepção no final do
século XX.
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1.2 Internet, redes sociais e convergência: a emergência dos smartphones
Mcluhan é considerado um visionário por - através da análise da relação entre
software e hardware - antever a tendência de miniaturização que daria vazão a
concretização da rede mundial de computadores, a internet: ―estamos nos aproximando
da fase final das extensões do homem: a simulação tecnológica da consciência, pela
qual o processo criativo do conhecimento se estenderá coletivo e corporativamente‖.
(MCLUHAN, 1964, p.17).
Na obra ―A galáxia de Gutenberg‖ o conceito de aldeia global surge simbolizado
pela a interligação - planetária e simultânea - de povos distantes, este cenário seria
ofertado graças ao aumento da velocidade que esvaeceria as barreiras de tempo e
espaço, favorecendo assim o florescimento de uma solidariedade em prol de objetivos
comuns, proposição otimista e um tanto inadequada à realidade de um mundo bipartido
entre forças antagônicas conforme observado pós-segunda guerra mundial.
Apesar de fazer essas afirmativas tendo em vista somente o panorama de seu
tempo, ou seja, dos meios de comunicação de massa, notadamente da televisão e do
rádio, hoje sua irreverência mostra-se pertinente como um novo olhar ao estudo das
ambiências digitais, relata com certo exagero Moreno (2003):
Como foi salientado por vários autores por altura do centenário
do seu nascimento, em 2011, embora Marshall McLuhan tenha
falecido no limiar da ―revolução do computador pessoal, que
havia de mudar o nosso mundo‖ (Levinson, 1999, p.16), muitas
das suas teses sobre comunicação parecem talhadas para
explicar o mundo de hoje. Kevin Kelly, por exemplo, é citado
na contracapa do livro de Paul Levinson afirmando que ―Toda a
gente achava que McLuhan estava a falar da televisão, mas na
verdade aquilo de que ele estava a falar era da internet
(Levinson, 1999, contracapa). (MORENO, 2003, p.61).

Deste modo, se as mediações técnicas - a exemplo do livro, da imprensa,
televisão, fotografia, cinema e rádio - mostraram-se em seu turno capazes de organizar a
vida em sociedade e com isso constituir experiências singulares em si, hoje a mediação
de nossos tempos investe no digital inclusive como um modo de prolongarmos o sentido
e a condição de nossa existência.
Um estar virtual, engendrado local e globalmente mediante as práticas da rede
mundial de computadores e a multiplicidade de estruturas que a congregam desde
portais de notícias a e-mails, games com realidade virtual, fóruns de discussão, entre
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outros chegando a perturbar o entendimento estável que se tem acerca da ontologia de
um meio de comunicação em sua concepção tradicional, afinal seria a internet apenas
mais um meio de comunicação ou o ápice destes?
Admitindo que a ambiência virtual representada pela internet reúna em si
elementos oriundos das tecnologias e linguagens comunicativas anteriores, a exemplo
da escrita, do telefone, do rádio, da televisão e do cinema, o pensamento de Mcluhan
revela-se peculiar por vislumbrá-la enquanto ―simulação tecnológica da consciência‖ e
conseguintemente a fase final das extensões. Para autores como Jenkins (2009), LaCalle
(2010) e Manovich (2008) além de agregar diferentes meios de comunicação a internet
é um meta-meio por oferecer ainda a geração infinita de novos tipos de mídia, neste
sentido, Manovich (2008) chega a percebê-lo enquanto um remix profundo das
possibilidades comunicacionais existentes e vindouras.
Neste cenário múltiplo que representa a internet Stasiak (2010) destaca a word
wide web (www) por

―ser um sistema de servidores que suportam documentos

formatados na linguagem conhecida como HTML‖ (STASIAK,2010, p.24). Esta
linguagem constitui um protocolo de transferência de informações que possibilita
representar uma informação e vinculá-la através de hiperlinks com objetividade e
rapidez. A autora revela ainda que os diferenciais da world wide web se convertem em
proporcionar através deste a interatividade, conectividade, flexibilidade, além da
formação de comunidades virtuais o que viria possibilitar a comunicação interpessoal
mediada por computador.
O debate sobre a existência de redes permeia a vasta tradição das teorias sociais,
sobre isto Freire (1987) afirma que a construção de conhecimento sempre ocorreu por
meio de relacionamentos em um processo dialógico entre os atores sociais. Castells
(2003) por sua vez ratifica que ―a formação de redes é uma prática humana muito
antiga, mas as redes ganharam vida nova em nosso tempo transformando-se em redes de
informações energizadas pela internet‖. (CASTELLS, 2003, p.7)
Ainda de acordo com o autor a revolução da tecnologia da informação
juntamente com os desdobramentos do capitalismo e o apogeu dos movimentos sociais
culturais fez emergir uma estrutura social denominada como a ―sociedade em rede, uma
nova economia, a economia informacional/global e uma nova cultura, a cultura da
virtualidade real‖. (CASTELLS, 2007, p.412).
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A rede mundial de computadores passou por estágios distintos que ressonaram
nas possibilidades interacionais de cada época, nota-se que em meados dos anos 90 os
conteúdos eram disponibilizados tendo como predomínio apenas o formato textual, no
qual apesar da vasta quantidade de informações disponíveis o usuário era mero
espectador.
Sendo a web 2.0 a responsável por ampliar as possibilidades de trocas sociais em
múltiplas conformações: texto, imagem, som, gifs animados entre outros outorgando
aos indivíduos a assumir a proeminência na produção, tratamento, circulação,
compartilhamento e consumo de suas produções em várias redes simultaneamente.
É neste segundo momento da web 2.0 que o ideário Mcluhiano de ―processo
criativo do conhecimento que se estende coletivo e corporativamente‖ torna-se tangível,
nele destacam-se sites não somente de buscas, mas a exemplo do Youtube, plataformas
de interação de conteúdos. Atualmente vislumbram-se as fronteiras e a efetividade de
um estágio posterior intitulado por web 3.0, momento no qual um número maior de
softwares inteligentes organiza e interpreta as preferências dos usuários, ajudando-os
nos processos de decisão da vida prática transmutando os limites da interação virtual
entre os seres.
A web 2.0 destacou-se nos anos 2000 pelo surgimento das redes sociais online,
de acordo com Boyd e Ellison (2008) estas são sistemas que permitem respectivamente:
a construção de uma persona através de um perfil público, a interação através do recurso
de comentários e a exposição pública da rede social de cada ator social. Recuero (2009)
as reconhece também como um software social ou ainda ―uma metáfora para observar
os padrões de conexão de um grupo social a partir das conexões estabelecidas entre os
diversos atores‖. (RECUERO, 2009, p.24)
No entanto, uma importante distinção entre os termos ―redes sociais‖ e ―mídias
sociais‖ merece a atenção, pois para Goulart (2014) apesar de ambos serem sistemas
computacionais construídos para conectar as pessoas, somente as redes sociais online
agrupam os atores a partir de seus interesses mútuos, ou seja, há uma arquitetura
subjacente baseada em algoritmos matemáticos que se refere a aspectos próprios à
estrutura física e à lógica das redes a exemplo da geometria das ligações entre os nós,
entre outros elementos como a densidade, distribuição, extensão e acessibilidade.
Em termos práticos significa que o Facebook, o Google+ e o Myspace são
exemplos de redes sociais online ou social network, pois com base nas pessoas e temas
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que você mais interage, comenta e curte a rede induzirá suas futuras conexões sugerindo
conexões compatíveis, este modus operandi provoca um efeito de percepção similar a
uma ―bolha‖ na qual as postagens das pessoas com as quais mais interagimos serão
automaticamente privilegiadas em nosso feed de notícias ocasionando em contrapartida
a invisibilidade de temas e conteúdos de grupos preteridos nas interações.
Embora as redes sociais existissem antes mesmo do advento da internet sendo
então representadas tradicionalmente pelo grupo da escola, igreja e do clube, agora
vislumbram no universo online uma potencialização desses efeitos de agrupamento por
interesses mútuos em tempo real e escala global.
Em contrapartida, as mídias sociais online são conformações recentes oriundas
do conjunto de dinâmicas da rede focadas, no entanto, na divulgação de conteúdos
apesar de permitirem algum grau de interação, assim, Blogs, o microblogging Twitter,
o Instagram, o Snapchat seriam exemplos de mídias sociais. De modo similar Kaplan e
Haenlein (2010) acreditam que a peculiaridade das mídias sociais é por relevo no
intercâmbio de conteúdos gerados pelos usuários assim ―mídias sociais são um grupo de
aplicativos baseados na internet construídos a partir das fundações ideológicas e
tecnológicas da web 2.0, e que permitem a criação e intercâmbio de conteúdo gerado
pelo usuário‖. (KAPLAN, HAENLEIN, 2010, p.61)
Assim, redes sociais baseiam-se na existência de algoritmos que permearão todo
o espectro das interações influenciando desde sugestões de amigos para seguir, até
mesmo o tipo de publicidade a que somos mais suscetíveis; enquanto que o Instagram e
o Twitter são propriamente mídias sociais por se tratarem de dinâmicas que engajam a
participação, conversação, conectividade através da facilidade de uso de seus recursos,
mas, no entanto, não engendram sistemas complexos de análises de dados a partir das
interações estabelecidas tampouco estas análises virão a influenciar decisivamente
futuras conexões.
Em tempo: após a aquisição do Instagram pelo grupo detentor do Facebook,
houve uma monetização da mídia através da venda de publicidade paga, neste sentido as
imagens e temas que o usuário mais aprecia e interage guiará a disposição da
publicidade paga que aparece no feed de noticias, ainda sim o Instagram continua sendo
uma mídia social e não uma rede.
Porém, esta constatação para defini-la enquanto mídia não se revela estável, pois
recentemente o Instagram anunciou a inserção de algoritmos, que possibilitarão ―ver
momentos que você se preocupa primeiro‖ o que acarretará mudanças no modo de
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interação com a plataforma, pois os algoritmos são capazes de filtrar e selecionar o
conteúdo, logo invés de mostrar as fotografias em ordem cronológica tornarão
disponíveis apenas aquelas que o algoritmo avalia que serão do gosto do usuário. A
medida já é recorrente na rede social Facebook, ultimamente foi adotada no Twitter
gerando reclamação dos usuários desta mídia, e agora ao ser anunciada pelo Instagram
divide opiniões, pois assim como filtrará ―as fotos mais relevantes‖ para cada usuário
possui também o objetivo comercial de tornar a mídia um lugar mais atraente à
publicidade, aguardaremos então o desenrolar dos fatos que nos possibilitará afirmar se
o Instagram continua ou não sendo apenas uma mídia social.
É importante salientar que por parte de alguns autores, o uso do termo ―mídias
sociais‖ é ainda utilizado como sinônimo do termo ―meios de comunicação‖,
contribuindo para certa confusão, a exemplo do próprio Jenkins (2009) e de Beth Saad
(2003) que na obra ―Estratégias da Comunicação Digital‖ ao explicar o surgimento dos
novos meios utiliza-os em paridade: ―Mas as novas mídias não surgem de forma
espontânea e independente, mas sim, de uma metamorfose das velhas mídias, que por
sua vez, não morrem, mas evoluem e se adaptam as transformações‖. (SAAD, 2003,
p.56).
Com relação a outro recorrente equívoco que consiste em associar o termo mídia
às tecnologias de distribuição, Jenkins (2009) estabelece alguns eixos balizadores:
o que morre são apenas as ferramentas que usamos para acessar
seu conteúdo – a fita cassete, betacam. São o que estudiosos dos
meios de comunicação chamam de tecnologias de distribuição
(delivery technologies). [...] As tecnologias de distribuição
tornam-se obsoletas e são substituídas: cds, arquivos mp3 e fitas
cassetes são tecnologias de distribuição. (JENKINS, 2009,
p.41).

Arremata que pendrives, cds, não constituem verdadeiramente mídias pois
―tecnologias de distribuição vêm e vão o tempo todo, mas os meios de comunicação
persistem como camadas dentro de um estrato de entretenimento e informação cada vez
mais complicado.‖(JENKINS, 2009, p.41). Assim, enquanto as tecnologias de
distribuição mostram-se obsoletas sendo descartáveis ao longo do tempo, as redes
sociais, a exemplo do extinto Orkut, podem até desaparecer em razão das ondas
migratórias típicas do consumo identitário online, porém influenciam e criam bases para
as próximas configurações que virão.
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É patente que a miríade de conexões estabelecidas virtualmente seja através das
redes ou das mídias sociais equaciona novos problemas e características ao processo
comunicacional. Segundo Palácios (2010) ―O mundo passou a fluir não apenas de modo
continuado, mas também em forma multilinear e personalizável, nas muitas telas que
compõem o nosso contemporâneo de mídias convergentes, múltiplas interfaces e
plurivocalidades‖. (PALÁCIOS 2010, p. 43).
Essas novas possibilidades de interação nas quais os consumidores se apropriam
dos dispositivos técnicos para produzir e partilhar informação, não se revelam
exatamente pioneiras, antes reverberam ao advento da fotografia, enquanto instrumento
de potencial democratizante por instaurar um novo nível de produção, concepção e
recepção das obras ofertado pela então incipiente reprodutibilidade técnico cientifica.
Destarte, sob a ótica de Mcluhan a convergência é um processo gradual na ecologia das
mídias e ―existe há bastante tempo, mas, com o processo de informatização da
sociedade ganhou dimensões ainda mais notórias.‖ (MOREIRA, 2012, p.199).
Relacionar Mcluhan e Jenkins, dois autores que a princípio podem parecer
antagônicos, é conciliar duas vertentes teóricas posicionando-as lado a lado,
reconhecendo tanto a relevância do dispositivo smartphone como meio e condição física
básica para a concretização da experiência ao passo que através do pensamento de
Jenkins conseguimos pôr relevo nas praticas socioculturais que continuam florescendo
diante das apropriações da tecnologia pelas marcas e seus usuários.
Portanto, não fazemos coro aos excessos cometidos pela ideologia tecnicista na
qual a internet aparece simplesmente como antídoto definitivo e imediato para todas as
desigualdades envolvidas no processo comunicacional, e sim percebemos-a enquanto
como uma ambiência envolta por ambiguidades de toda ordem, porém capaz de
arregimentar determinados esforços em prol de uma maior e relativa democratização
dos novos meios e modos de comunicação. Do mesmo modo com o qual
compreendemos que nem o aumento de sistemas tecnológicos tampouco o maior grau
de poder conferido ao usuário não se traduzem inevitavelmente na garantia de um
processo de comunicação pleno, visto que toda comunicação perpassa sistemas políticos
e demais embates acerca do acesso.

Em Jenkins descobrimos uma faceta insólita aos sistemas técnicos: que a
proclamada convergência é antes de tudo um fenômeno cultural, pois antes de expressar
uma mudança tecnológica no que tange a - multiplicidade de funções, a interação e
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fluidez entre as mídias -, refere-se a uma transformação mais profunda no modo de
pensar e agir dos consumidores contemporâneos que agora se apropriam dos
dispositivos técnicos para produzir e partilhar sentidos. É justamente essa ênfase nas
relações entre produtores e usuários de mídia que não só autoriza o seu livro a tratar
verdadeiramente de uma Cultura da Convergência e não de uma ―Tecnologia da
Convergência‖ (caso o foco de seu interesse realmente fosse a tecnologia como
protagonista) como também nos permite associá-lo ao posicionamento defendido por
este trabalho.
A noção de convergência do autor trata-se de um conceito abrangente, dizendo
respeito seja a evolução de aparelhos tecnológicos capazes de realizar diferentes
funções, a exemplo dos smartphones, passando pelo fluxo de conteúdos especializados
que circulam agora em múltiplos suportes midiáticos como o computador, celular,
tablets, histórias em quadrinhos, entre muitos outros aspectos inerentes a questão. Nas
palavras Jenkins (2006):
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de
múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos
mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos
públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer
parte em busca das experiências de entretenimento que desejam.
Convergência é uma palavra que consegue definir
transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e
sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam
estar falando. (JENKINS, 2006, p.29)

É notório que o atual nível de desenvolvimento técnico científico conclame o
individuo a assumir (não sem limites e empecilhos) uma relativa proeminência nos
processos de produção, circulação e repercussão de suas produções imagéticas,
possibilizando ainda sim a emergência de uma maior pluralidade no que tange aos
formatos, linguagens e experiências estéticas até o momento praticado.
A fluidez destes conteúdos colaborativamente produzidos e que perpassam
diferentes plataformas faz menção a dois eixos complementares: a noção de inteligência
coletiva e de cultura participativa. Para o teórico Pierre Lévy (2000) a premissa da
inteligência coletiva é promover múltiplos modos de conhecimento tornando-os
disponíveis e compartilháveis a todos os indivíduos percebidos aqui enquanto ―nós‖ que
constroem, sustentam e retroalimentam uma comunidade global de conhecimento,
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embora saibamos que este proposito ainda revele fragilidades quanto sua a
aplicabilidade.
De acordo com Jenkins (2006) a cultura participativa surge de uma intersecção
entre os velhos e novos meios de comunicação:
O público, que ganhou poder com as novas tecnologias vem
ocupando um espaço na intersecção entre os velhos e os novos
meios de comunicação, está exigindo o direito de participar
intimamente da cultura. Produtores que não conseguirem fazer
as pazes com a nova cultura participativa enfrentarão uma
clientela declinante e a diminuição dos lucros. As contendas e
as conciliações resultantes irão redefinir a cultura pública do
futuro. (JENKINS, 2006, p,53).

Segundo Lemos (2007) o cerne da questão recai sobre o atual protagonismo do
usuário que representa agora o centro do próprio processo comunicativo alterando a
constituição, as dinâmicas e as rotinas dos meios de comunicação tradicionais então
fortemente centralizados. O autor defende que as mídias desse novo momento deveriam
ser denominadas de pós-massivas justamente pelo modo com que ao permitirem a
comunicação de ―muitos para muitos‖ atuariam via nichos conforme explicitado pela
hipótese da cauda longa (termo popularizado por Chris Anderson e que diz respeito à
segmentação do público e a possibilidade de vendas expressivas de produtos dirigidos a
um determinado grupo de interesses específicos) que vem alterando drasticamente a
lógica dos meios de comunicação.
Decerto, enquanto os meios tradicionais analógicos estavam alicerçados perante
a lógica do broadcasting no qual ―um produz para muitos‖, o atual modelo representado
pelo neocasting é capaz de delinear novas experiências de entretenimento e
consequentemente novos paradigmas aos mercados midiáticos por representar as mídias
contemporâneas que incorporadas aos nichos oferecem uma pluralidade de opções de
consumo.
O sociólogo francês Dominique Wolton (2010) complementa que a discussão
antes de ser meramente técnica é, sobretudo ideológica e não se limita a questão se o
meio de comunicação é velho ou novo, mas trata-se de visões distintas acerca de
políticas de comunicação: na qual os velhos meios representariam um discurso único e
totalizante ao passo que os novos propõem uma maior heterogeneidade no direito ao
espaço de fala.
Se desde o final do século XX os modos de interação social face a face
espraiam-se para o mundo online, atualmente são as mídias sociais móveis que se
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revelam cenário premente aos estudos comunicacionais, em detrimento daquelas
primeiras redes sociais online surgidas ao limiar nos anos 2000 e dependentes da
materialidade do desktop ou computador de mesa. As redes e mídias sociais de agora se
notabilizam por além de possibilitarem a interação entre atores via perfis, acrescentarem
um novo elemento informativo: a referida mobilidade oriunda dos aparelhos celulares e
com isso a capacidade de sua geolocalização.
A ausência de cabos possibilita a existência de aparelho celular conectado à
internet de qualquer lugar do mundo e capaz de interagir a qualquer instante, marcando
a temporalidade da comunicação ubíqua, este novo cenário segundo Lemos e Santaella
(2010) revela a existência da rede 3.0 ―que traz um deslocamento temporal radical em
direção à experiência midiática de um presente continuo; na era da mídia always on, o
passado importa pouco, o futuro chega rápido e o presente é onipresente.‖ (LEMOS, R.,
SANTAELLA, L., 2010, p.61). Deste modo, paralelamente a história da evolução da
web em momentos 1.0; 2.0 e 3.0 assiste-se a evolução da própria rede de conexão que
ocasiona uma alteração da percepção temporal.
Esta nova ambiência ofertada pela comunicação digital em rede traz consigo
uma fragilização do modelo baseado em polaridades de emissão e recepção, encarnando
a ideia contemporânea de prosumer, neologismo criado pelo americano Alvin Toffler
(1980) e que simboliza a junção dos termos produtor e consumidor, problematizando a
noção de espectador enquanto sinônimo de passividade e por isto incongruente com a
realidade das trocas das redes de informação.
Neste cenário os telefones celulares de hoje estão sob os holofotes por
representarem não apenas aparelhos de telecomunicação, mais equivalerem a versões
eletrônicas dos canivetes suíços acoplando câmera fotográfica e de vídeo, acesso a
internet, mp3 player e games entre outros, e para Jenkins (2006) o fato de não
conseguirmos mais obter versões de celulares que realizem apenas ligações representa
―uma poderosa demonstração de como os celulares se tornaram fundamentais no
processo de convergência das mídias‖. (JENKINS, 2006, p.31).
Apesar de ser o longínquo o 7º meio de comunicação, segundo pesquisa de
Tellería (2015), o celular consegue ser o primeiro em termos de comunicação pessoal,
pois ―está com o indivíduo de forma permanente, está sempre ligado, tem um
mecanismo de pagamento interno, está disponível no ponto de inspiração criativa, tem
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medição de audiências mais precisas, capta o contexto social do consumo dos media e
oferece uma interface digital para o mundo real‖. (TELLERÍA, 2015, p.166)
Dada à centralidade da internet e seus processos socializantes em nossos dias,
investigar os usos do celular smartphone, e especificamente a apropriação de suas
mídias sociais, o Instagram através do conceito de fotografia colaborativa do
Instamission nos revela a emergência de uma cultura especifica em que nada se
assemelha as considerações deflagradas em razão do modelo tradicional de difusão de
imagens, conceitos e valores.
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1.3 Instagram: Aproximações entre o Fotolog, Flickr, Facebook e Foursquare
Embora o surgimento no final dos anos 1980 do primeiro modelo de câmera
fotográfica digital - a Mavica, proveniente da corrida espacial entre as potências bélicas
EUA e a URSS – e posteriormente a crise vivida pelo modelo de negócio da Kodak
tenha representado o avivamento das profecias apocalípticas sobre o aniquilamento da
fotografia em face do digital, o desenvolvimento e popularização das máquinas
cibershots nos anos 2000 transformaram as dinâmicas do fazer fotográfico
potencializando-as de modo pungente enquanto narrativas imagéticas do cotidiano,
conforme Cruz (2003):
Dentre as novas possibilidades das câmeras digitais, lidamos
com uma maior facilidade para uma produção contínua, já que o
digital possibilita um armazenamento volumoso de imagens e a
oportunidade de uma avaliação instantânea da mesma alcançada
pelos seus agentes, podendo ser apagada e refeita ou
multiplicada por possibilidades semelhantes. Desta forma, o
digital traz a prática fotográfica para o registro constante da
vida cotidiana: qualquer um pode fotografar, a qualquer
momento. (CRUZ, 2003, p.268)

Enquanto a fotografia analógica vinculava-se fortemente ao valor de culto por
ser objeto de rememoração de momentos célebres da vida afetiva familiar - a exemplo
do batizado, casamento, as férias no campo e demais momentos singularmente
escolhidos em razão da logística de produção e consumo que dependia do longo
processo - que ia de obter um filme com determinada quantidade de poses e
sensibilidade, esperar esgotar todas as poses, para então levá-lo a um laboratório de
revelação e torcer para que não tenham sido inutilizadas no percurso – é com a
emergência das fotografias digitais que assistimos ao deslocamento efetivo da fotografia
e seus usos em direção a um maior valor de exposição assumindo como consequência
imediata um consumo imagético cada vez mais onipresente.
Com o progredir deste novo século a popularização de câmeras fotográficas
acopladas a celulares conectados a internet, permitiu um novo modelo de consumo: o
compartilhamento virtual massivo de fotografias como modo de expressão, a exemplo
do Instagram, mídia social onde não é tão necessário dizer o que está pensando e sim
mostrar através de fotografias o que se está fazendo, sentindo ou percebendo. Estes
avanços denotam a convergência de funções entre as distintas plataformas tecnológicas
- expressas no celular que agora comunica seja ao falar, digitar e fotografar -
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acarretando consigo a renovação dos preceitos da fotografia enquanto prática social.
Acerca das diferenças entre fotografar com câmeras instantâneas digitais no final do
século e com os smartphones nos dias de hoje, nos aponta Albuquerque (2015):
Hoje, a diferença entre a câmera instantânea e os smartphones
ou tablets com câmaras integradas é feita de tempo, qualidade e
possibilidade de transformação e divulgação – às quais se
acrescentam as funcionalidades de edição e opções de partilha.
Associadas à imagem instantânea estão às redes sociais.
(ALBUQUERQUE, 2015, p. 90)

A expansão da lógica das redes e a mudança do comportamento do consumidor
outorgou a este a possibilidade de produzir, tratar suas imagens, inclusive compartilhálas em tempo real no Facebook e concomitantemente com outras mídias sociais como o
Twitter, Foursquare e Tumbrl graças a um sistema de integração entre estas. Gunthert
(2009) em seu estudo a respeito de como a internet modificou a economia das imagens
revela a importância da conjunção da fotografia digital com as condições especificas
oriundas da web 2.0 para manutenção da mesma:
A mola fundamental das plataformas visuais, percebemos daqui
em diante, foi um princípio de coletivização de conteúdos.
Deste princípio resulta um novo estado da imagem como
propriedade comum, que transformou fundamentalmente os
usos. Hoje, o verdadeiro valor de uma imagem é o de ser
compartilhável. A realização colaborativa do mais importante
arquivo visual é a consequência direta disso – e um dos
resultados mais concretos dos usos da web 2.0.(GUNTHERT,
2009, p.52)

Em 2010 Kevin Systrom e Mike Krieger pareciam captar o espírito do seu tempo
ao criar um aplicativo que conjugava a ideia de rede social às funcionalidades técnicas
de câmeras fotográficas inerentes a dispositivos móveis como os smartphones, telefones
celulares com as funcionalidades de um assistente pessoal digital (PDA). O projeto
inicialmente nomeado como Burbn tão logo foi rebatizado para Instagram - uma
combinação das palavras instantâneo e telegrama - apreendendo a essência do que os
usuários estavam fotografando num determinado instante.
Em abril de 2012 o Instagram deixou de ser uma exclusividade dos portadores
do Iphone e foi disponibilizado também para o sistema operacional Android, segundo a
empresa, este posicionamento representou uma guinada essencial rumo à popularização,
visto que, dos 100 milhões de usuários ativos em todo o mundo naquele ano, 50 milhões
deles tratavam-se de usuários do sistema Android. Apesar de manter a produção de
fotografias restritas ao uso do dispositivo móvel, as publicações e o feed de fotografias
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também foram disponibilizados no site www.instagram.com para interação dos usuários
através de computadores de mesa.

Figura 1: Protótipo inspirado no Polaroid (1); Logotipo do Instagram (2); Aplicativo
para download no Play Store (3).

Em 2013 o aplicativo foi adquirido por 1 bilhão de dólares pelo Facebook, a
aquisição revelou a relevância comercial e sobretudo a repercussão social da nova mídia
social que congrega mais de 1 bilhão de fotos, sendo 55 milhões de fotos postadas por
dia ou 58 por segundo. Neste mesmo ano foi disponibilizada a funcionalidade de
produzir não só fotografias, mas também vídeos curtos de até 15 segundos, ampliando o
escopo audiovisual desta mídia.
Através do sistema touchscreen dos celulares é possível a partir de um toque
instalar o aplicativo, realizar uma conta gratuita, fotografar ou filmar, editar e publicar
imagens que se destacam pela possibilidade de emular efeitos de vazamento de luz,
distorção de cores, o que na prática proporciona ao usuário uma variedade de filtros prédefinidos com cores esmaecidas conferindo um ar vintage ao objeto retratado, além da
referida possibilidade de compartilhamento na rede mundial em tempo real, até então
inédita em mídias do gênero, a exemplo do Hipstamatic, o percussor do Instagram
enquanto aplicativo digital de fotografia para dispositivos móveis. Desde agosto de
2015, o Instagram permite realizar fotografias em diferentes orientações: retrato e
paisagem, ou seja, vertical e horizontal.

Figura 2: Diversos exemplos de filtros para imagem do Instagram.
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Segundo Silva Jr (2012) essa aquisição comercial redimensiona o Instagram
para além de um mero divertimento, para o autor o Instagram retrataria o ―modelo
operacional do regime visual do começo do século XXI‖ (SILVA JR, 2012, p. 2)
exatamente por tratar-se de ―um conceito de fotografia em redes, instantâneo, de
circulação mundial e que cabe no bolso‖ (SILVA JR, 2012, p.3). É possível inferir que
mediante as facilidades de manuseio retratar o visível deixou de ser uma seara para
profissionais entendedores de luz, ângulos, filmes, para abrir-se a amadores que em
posse de seus celulares se experimentam como pseudo artistas com efeitos imagéticos
dignos de experts.
Mas, representaria o Instagram o declínio da fotografia analógica enquanto
prática social? Para elucidar a questão retomemos Mcluhan no tocante a dinâmica de
surgimento de novos meios, neste caso notadamente de comunicação. Na visão do autor
é patente que os novos meios surgem tendo em vista a diferenciação com os meios já
existentes e, portanto já hegemônicos. Porém apesar de apostar em novos padrões de
associação, articulando novas formas de conhecimento e visando, sobretudo gerar novos
centros de poder, em termos práticos, o surgimento de novos meios não significam o
total aniquilamento dos anteriores.
Sobre persistência de certos posicionamentos apocalípticos conta-nos Jenkins
(2009) sobre o insucesso dos preceitos apregoados pela Revolução Digital durante o
início dos anos 90:
Nos anos 1990, a retórica da revolução digital continha uma
suposição implícita, e às vezes explícita, de que os novos meios
de comunicação eliminariam os antigos, que a Internet
substituiria a radiodifusão e que tudo isso permitiria aos
consumidores acessar mais facilmente o conteúdo que mais lhes
interessasse [...](JENKINS, 2009, p.31-32).

Neste ponto sob a ótica de McLuhan, um novo meio de comunicação tanto não
se assimila perfeitamente ao anterior, como também não o renega; em realidade ele
nunca cessa de oprimir os velhos meios, até que encontre neles novas configurações e
posições. Dito de outro modo, podemos afirmar que os meios não se sucederiam técnica
e cronologicamente, mas, sobretudo complexificam-se perante a ramificada trama
técnico social de modo que ―o conteúdo de todo meio é sempre outro meio: o conteúdo
do cinema é a fotografia, o da novela é a escrita, etc.‖ (SERRA, 2007, p. 8),
estabelecendo assim uma ecologia das mídias, outro aforismo do filosofo canadense.
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Desse modo, os meios representariam um sistema, no qual novas necessidades
surgem da adoção de técnicas já existentes, logo: ―nem um meio tem sua existência seu
significado por si só, estando na dependência na constante inter-relação com os outros
meios.‖ (MCLUHAN, 1964, p.42). O Instagram não representa a morte da prática
fotografia analógica, visto que remete concomitantemente à Polaroid por ofertar
imagens com formato quadrado (3:2), assim como assimila a estética preconizada pelas
câmeras Lomo, cuja prática emergiu na última década do século XX, curiosamente
período ápice da popularização das câmeras digitais. Esta mídia social fotográfica torna
a fotografia um pouco mais democrática ao passo que reduz seus os custos, traz de volta
o gostinho de ver o resultado da fotografia na hora e multiplica as possibilidades de
edição, compartilhamento e interação na rede.
Sobre seu caráter inovador, enquanto ambiência digital o que podemos creditar
ao Instagram como sendo propriamente uma inovação? Diante de tal expediente é
preciso compreender a trajetória e peculiaridades das primeiras mídias sociais
relacionadas à fotografia disponíveis nos anos 2000, sendo elas o Fotolog e o Flickr,
recorremos então a Recuero (2009) na obra ―Redes Sociais na Internet‖ onde explica
que apesar de ambas permitirem a publicação de fotos e o recurso de comentários, havia
disparidades importantes que serão esquematizadas mediante tabela comparativa
(produção nossa):

Tabela 1: Tabela Comparativa entre Fotolog e Flickr.
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Deste modo, destacamos algumas reminiscências oriundas destes dois projetos e
que se tornaram relevantes posteriormente para a concepção do Instagram: a primeira
diz respeito ao Fotolog e a ideia dos diários fotográficos que devido a limitação técnica
da época só permitiam no máximo até 6 uploads de fotos oriundas de câmeras digitais
por dia, além de que o acesso ao Fotolog dependia da escrita correta do endereço
particularizado da página exemplo: www.fotolog.net/larixiiinha, lembrando que
vivíamos na égide do computador pessoal de mesa (desktop) e da ―internet off-line‖ a
qual precisávamos ―entrar‖ através longas e falhas conexões discadas.
Enquanto que no Instagram a ideia de diário particular é ampliada pela ideia de
―momentos compartilhados‖, primeiro pela facilidade de realizar fotografias usando o
próprio celular como dispositivo aliado à facilidade de conexão (inclusive wifi) dos
dispositivos móveis o que nos dá a impressão de estarmos continuadamente conectados
à internet, essa percepção é reforçada ainda graças ao recurso de ―feeds‖, onde as nossas
fotos e as de quem seguimos são atualizadas constantemente, proporcionando a
sensação de que estamos a captar registros cotidianos a todo o momento em um fluxo
contínuo de produção de sentido.
No Flickr percebemos o uso de tags como modo de organizar hierarquicamente
fotografias a partir de palavras chaves, neste cenário o Flickr se destacou por ser o
primeiro sistema de fotografia colaborativa online no qual a coordenação das imagens
era proveniente dos usuários, dispensando assim a existência de uma curadoria
especializada, se diferenciou ainda por se tratar de um ambiente de divulgação artística,
inclusive por manter o sentido de direito autoral destes profissionais usuários da rede.
Ao passo que no Instagram ao realizar uma conta estamos a priori concordando
em conceder ao mesmo uma licença global de uso de conteúdo. Observa-se ainda não o
uso de tags, mas de #hashtags que em termos práticos, não somente etiquetam as
fotografias de acordo com palavras chaves, mas são fundamentais para aumentar o
alcance das fotografias, pois possibilita a interação dinâmica do conteúdo com os outros
integrantes da rede interessados no mesmo assunto, ou seja, funcionando como uma
espécie de hiperlink torna este conteúdo acessível para qualquer pessoa que use a
mesma #hashtag, o que pode garantir que esta fotografia seja vista por multidões além
de servir inclusive para fins de monitoração e rastreamento de temas, visibilidade,
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popularidade, rejeição e reputação na rede, sem mencionar ainda seus usos com fins
publicitários. No Instagram são permitidas até 30 #hashtags por fotografia ou vídeo.
Em tempo: atualmente, o Flickr está disponível no Google Play para ser
acessado a partir de dispositivos móveis, seu lema também mudou, agora é: ―Flickr. O
melhor lugar para todas as suas fotos‖ seguido de: ―Faça upload, acesse, organize, edite
e compartilhe suas fotos de qualquer aparelho, de qualquer lugar do mundo‖.
Este foi um conjunto de considerações que revelam como os meios não apenas
se sucedem, mas se complexificam, visto que o Instagram além das funções atribuídas
acima possui desde seu surgimento algumas características similares àquelas
empregadas pela rede social Facebook como: perfis pessoais, rede de amigos, além do
sistema de avaliação e também métrico para medir a popularidade (likes no Instagram
correspondem a corações), possibilidade de seguir e ser seguido, além do sistema de
posicionamento geográfico (GPS) característico de mídias locativas como o Foursquare
o que o torna um dos mais populares sistemas de sensoriamento participativo.
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1.4

Usos e funções sociais da fotografia digital online
Embora o termo selfie, abreviação de self portrait photograph ou simplesmente

autorretrato fotográfico, constasse desde o ano de 2004 como tag (palavra chave)
disponível no site de compartilhamento de fotografias Flickr, foi somente com a
disseminação das mídias sociais móveis, a exemplo do Instagram, que seu uso se
popularizou centralizando desde então a atenção midiática.
Sua prática não se encontra restrita a determinado grupo social ou etário e
tampouco se limita a retratar somente momentos de lazer ou descontração, mas fazem
parte do repertório imagético de nosso tempo quer pelo uso incessante por celebridades,
autoridades e até mesmo líderes mundiais que compartilham suas rotinas desafiando
com isso o rigor dos protocolos oficiais.
Para além da infinidade de contextos possíveis para sua produção, as fotos que
circulam nas redes e mídias sociais possuem como eixo balizador a exposição de toda e
qualquer atividade usualmente documentadas através de hashtags a exemplo de: #partiu
#carpediem #deleve #divando #semfiltro #osmelhores #fdsincrivel #taruimnao. Mas que
tipo de motivações movem esse uso da fotografia digital nas redes sociais?
É necessário salientar que antes da fotografia circular mediante redes sociais
online, o hobby de compartilhar e celebrá-las remonta a existência dos fotoclubes,
associações fotográficas sem fins lucrativos cujo objetivo central reside em difundir e
aperfeiçoar a prática da fotografia.
É notório que o surgimento destas primeiras entidades no final do século XIX
em países como a França e Inglaterra, nos revele o pujante desígnio das sociedades
industriais em representar-se imageticamente por meio da então nova arte mecânica.
Desde então, ―A fotografia – considerada como a gramática do ver e do ser visto –
torna-se a linguagem primordial para se viver socialmente, representando não apenas
uma construção de memória, mas uma autoconstrução social.‖ (CRUZ, 2013, p.270271).
Em meados dos anos 2000 Recuero (2009) em sua investigação do sistema de
compartilhamento de fotografias próprio dos Fotologs (photosharing) já havia
percebido a emergência destes como espaço de expressão pessoal e, sobretudo de
construção de narrativas biográficas, fazendo alusão à existência de um sujeito
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fragmentado que busca construir referenciais identitários não mais por via da posição
política ou religiosa, entretanto a partir de suas práticas e hábitos de consumo.
Miranda (2005) retoma o estudo pioneiro de Pierre Bourdieu acerca do uso
social das câmeras fotográficas analógicas - ainda na década de 60 por parte da classe
trabalhadora – para chegar à conclusão de que a fotografia realizada naquela ocasião
além de ser um hobby ou prática de aperfeiçoamento possuía em seus usos uma função
socializante uma vez que sua significação seguia vinculada à estrutura de classe de
determinado grupo de pertencimento: ―A fotografia é predisposta a servir às funções
sociais do grupo, porque seus usos sociais se apresentam como uma seleção sistemática,
coerente e compreensível entre os usos e objetivos possíveis‖ (Miranda, 2005, p. 47).
Em outras palavras, o que se fotografa e se compartilha; o que se interdita; com
o que; e de que modo se fotografa, não dizem respeito apenas a uma subjetividade
peculiar, mas revelam uma série escolhas que remetem as condições específicas dos
estilos de vida compartilhados pelos seus pares.
Decerto, essa constatação se mostra válida ao nosso trabalho ao percebemos que
fotografar via Instagram em seus primórdios enquanto serviço de fotografia em rede
exclusivo para IOS representou uma experiência de consumo ―diferenciada‖,
envolvendo o reconhecimento e certo grau de prestígio existente entre os portadores de
Iphone.
Portanto, ter o dispositivo é tanto desfrutar de um capital simbólico perante um
determinado ciclo social como também a oportunidade de construir-se enquanto sujeito
contemporâneo. Bauman (2008) por sua vez credita a utilização deste aparelho como
sendo um reflexo atual da nossa própria apreensão do mundo, o autor chega a comparar
os celulares a ―confessionários eletrônicos portáteis‖ por acreditar que os adolescentes
em posse destes são ―apenas aprendizes treinando e treinados na arte de viver numa
sociedade confessional, uma sociedade notória por eliminar a fronteira que antes
separava o privado e o público‖. (BAUMAN, 2008, p.9).
Pessimismos a parte, o próprio Mcluhan já atribuía o enfraquecimento do
sentido de identidade privada à chegada da mídia eletrônica, conforme expresso em 27
de junho de 1977 durante uma entrevista ao Monday Conference na televisão australiana
ABC: ―O principal evento da mídia eletrônica é a perda da identidade privada‖. É fato
que a perda da privacidade norteia hoje todas as redes e mídias sociais indiferentemente,
ressalta Carvalheiro (2015):
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Nos sites de redes sociais o apelo à revelação é neste sentido
constante, o estímulo à exposição do eu, à partilha: ―Como te
sentes hoje?‖, perguntava o Facebook, ―Em que estás a
pensar?‖, questiona hoje; ―O que está a acontecer?‖, interroga o
Twitter; ―Põe o teu mundo a falar com fotografias, partilha a tua
vida...‖ refere a página inicial do Fotolog; ―Partilha a tua vida
com os amigos através de fotos‖ incita o Instagram na sua
apresentação. (CARVALHEIRO, 2015, p.17).

O que seria então um inocente ―direito a publicidade‖ de expor ao mundo seu
cotidiano converte-se nas palavras de Boyd e Ellison (2008) em um ―imperativo da
visibilidade‖, visto que as conexões estabelecidas entre os indivíduos nesta sociedade
conclamam, coparticipam e comemoram a exposição da vida pessoal, de tal forma que
os relatos de si consistem na agenda principal das redes sociais.
Assim, o Instagram supre uma demanda de visibilidade deste sujeito exposto
que é ao mesmo tempo autor, narrador, personagem e espectador, para Feldman (2013)
fotografar através das dinâmicas das redes e mídias sociais vai além de produzir
conteúdo, registrá-lo e compartilhá-lo, mas tratar-se-ia de produzir uma intimidade
―forçada‖ que visa o olhar do outro, o que denominará enquanto uma extimidade, para
simbolizá-la como sendo um processo diametralmente oposto ao da intimidade.
Nesta direção Sibilia (2008) alega que ―as telas – sejam do computador da
televisão, do celular, da câmera de fotos ou da mídia que for – expandem o campo de
visibilidade, esse espaço onde cada um pode se construir como uma subjetividade
alterdirigida‖. (SIBILIA, 2008, p. 111). Para autora neste cenário a imagem pessoal
assume a forma de um capital relevante na ―economia da atenção‖, pois deve congregar
em si elementos para a encenação de um personagem atraente.
Este gerenciamento (agora digital) das impressões nos faz retomar aos preceitos
de Goffman (1985) para quem os atores sociais hoje encarnariam papéis distintos em
seus perfis em mídias e redes sociais, tornando a vida diária uma encenação virtual se
aproximando de uma performance.
Esta ênfase da validação social pelo olhar do outro é materializada não só na
esperança de receber um comentário positivo na fotografia postada conforme sinalizado
por Bopp e Gonzalez (2012), mas, também ocorre ao ver e ser visto, curtir e ser curtido,
seguir e ser seguido, de modo que nesta mídia social quanto maior a validação maior
será o retorno em divulgação o que consequentemente alimentará uma maior validação,
assim quanto mais likes (ícone de coração) recebidos maiores as chances da fotografia
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realizada aparecer na galeria das imagens mais populares de todo o Instagram e tornarse ainda mais referendada pela rede.
Embora possibilite a reprodutibilidade técnica através da ação indireta do
homem, o ato fotográfico em seu advento foi percebido imediatamente como uma
tradução perfeita do real, assim a recepção deste novo meio de reprodução imagética
esteve centrada em uma suposta transparência do aparelho e, por conseguinte em sua
função estritamente documental.
No século XIX sua aplicação se notabilizou nas ciências (sejam elas naturais,
exatas e humanas) por alicerçar os objetivos do discurso científico da época, com isso
suas funcionalidades foram condicionadas aos valores apregoados pela lógica
determinista mecanicista.

Percebe-se como pano de fundo para este panorama a

existência de um regime de verdade complacente à concepção positivista e pragmática
em vigor na referida sociedade, que acabou por subjugar as potencialidades artísticas da
fotografia, encarando-a como uma ferramenta meramente utilitária.

Rouillé (2009) definiu a fotografia deste momento histórico sob o termo
fotografia-documento por acentuar a automaticidade do registro em uma receptividade
passiva, indigna de autoria e artisticidade, estabelecendo então o palco de disputas
simbólicas entre o domínio da arte e da fotografia enquanto técnica mecânica industrial
e por isto também menor:
A distribuição, portanto é clara: à fotografia, a função
documental, a referência, o concreto, o conteúdo; à pintura, a
busca formal, a arte, o imaginário. Esta dipartição recobre
claramente uma oposição entre técnica, por um lado, e a
atividade humana, por outro. Nessa perspectiva, a fotografia
seria o resultado objetivo da neutralidade de um aparelho,
enquanto a pintura seria o produto subjetivo da sensibilidade de
um artista e de sua habilidade. (DUBOIS, 1994, p.32).

Alterado o papel de mediação, até então centrado na figura do artista enquanto
gênio criador, os modos tradicionais de representação – a exemplo da pintura - que
encontravam no respaldo da arte seu ethos legitimado enquanto instituição norteadora
dos valores do belo, do ideal e, portanto capaz de representar o mundo e educar o olhar,
se viram ameaçados diante da hegemonia da nova técnica.
Dubois (1994) nos relata a crítica realizada por Baudelaire a respeito da
fotografia: ―Estou convencido de que os progressos mal aplicados da fotografia
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contribuíram muito, como, aliás, todos os progressos puramente materiais, para o
empobrecimento do gênio artístico francês, já tão raro (...)‖. Essa visão representou
uma relação maniqueísta sobre o ato fotográfico opondo-o ao artístico, eximindo-se da
compreensão de que ambos fazem parte de uma hábil construção expressa mediante
determinadas espécies de convenções, explicado por Bourdieu:
Em outras palavras, a fotografia é um sistema convencional que
exprime o espaço de acordo com as leis da perspectiva (seria
necessário dizer, de uma perspectiva) e os volumes e as cores
por intermédio de dégradés do preto e do branco. Se a
fotografia é considerada um registro perfeitamente realista e
objetivo do mundo visível é porque lhe foram designados
(desde a origem) usos sociais considerados ―realistas‖ e
―objetivos‖. (BOURDIEU, 1965, p.108-109).

No entanto, Fabris (1991) nos revela que Flaubert já se distinguia dos seus
contemporâneos ao analisar a fotografia enquanto modalidade artística capaz de
articular concomitantemente duas dimensões, a da realidade e a da imaginação, ou em
suas palavras, a categoria histórica e a categoria ficcional (destacando-se dentre elas o
gênero romance).
O artista advogava que ao captar a sensação de luz e revelar no papel as
impressões da materialidade percebida, a fotografia cumpriria sua função histórica de
documentar o fatídico, ao passo que ao realizar as operações de escolha, montagem,
seleção, aproximar-se-ia também do artístico ao permitir a idealização dos retratados,
incluindo neste expediente o uso de retoques, artifícios como poses, cenários e demais
ferramentas de embelezamento, já amplamente realizados pela pintura.

Estes recursos estéticos exerceram fascínio ao corresponder de modo eficiente,
acessível e relativamente rápido aos anseios de representação - e, sobretudo de controle
desta representação – pleiteado pela emergente classe burguesa alijada aos modos
tradicionais como a pintura, processo exaustivo, custoso e de difícil acesso.

Diante deste duplo vínculo entre real e virtual, Fabris (1991) credita ao retrato
fotográfico os pilares da percepção de que as identidades são construídas e selecionadas
trazendo a baila noção crise de representação enquanto crise da modernidade vivida
contemporaneamente, afirma: ―O retrato fotográfico é uma afirmação pessoal, moldada
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pelo processo social no qual o indivíduo está inserido e do qual derivam as diferentes
modalidades de representação‖.
Não por acaso Rouillé (2009) segue a tônica e atribui ao retrato o marco
transitório da fotografia enquanto documento e simultaneamente expressão, denotando a
relação entre realidade concreta versus realidade fabricada, possível apenas pela
emergência de um novo pensamento, deflagrado pelo cenário pós-moderno que
possibilitará tecer aproximações conceituais entre o fazer artístico e o fazer fotográfico,
traçando assim os contornos de uma concepção de fotografia, menos arraigada de
objetividade, sendo assim uma fotografia-expressão:
A fotografia-documento beneficiou-se de dois grandes trunfos:
sua proximidade com o mundo e suas relações com a
modernidade. Ora, no fim do milênio, tais trunfos se
depreciaram consideravelmente. As crenças modernas
revelaram seus limites, e o mundo tornou-se muito complexo,
para que, também com ele, a fotografia-documento pudesse
estabelecer um elo pertinente. Mas, sobretudo, o regime de
verdade mudou. A verdade do documento não é a verdade da
expressão. (ROUILLÉ, 2009, p.139).

Este novo horizonte conceitual propiciou o entendimento de que a fotografia está
além do ato fotográfico momentâneo, constituindo-se enquanto um processo, sendo, por
conseguinte, um encontro, um evento singular entre as escolhas estéticas e subjetividade
do fotógrafo, com as coisas do mundo e sua percepção ou ideologia perante as
estruturas sociais, Hall (1999) trata de considerá-la parte também de um processo
cultural.
Por conseguinte, a abertura da produção artística ante o processo industrial
possibilitou grandes alterações na percepção daquelas, sendo a substituição do valor de
culto para o valor de exposição um dos pilares para a existência do que conhecemos
hoje como cultura pop entre outros estilos, modos de sensibilidade e relacionamento
com as imagens.
Esta concepção libertou a fotografia para novos estatutos da imagem, de modo
que se verifica uma relação de contato que acarreta assimilações entre esta e a arte
embora não resulte em uma interpenetração dos referidos campos.
Cessada a querela entre a fotografia e a arte, o uso indiscriminado de
ferramentas digitais para edição de fotografias - sejam elas declaradamente com fins
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publicitários ou não - fez e faz surgir uma recorrente celeuma nos ambientes de troca
sociais levando a recepção das imagens de nosso tempo já sob o signo da suspeita,
expresso muitas vezes em tom jocoso: ―Tudo photoshop‖! Ou no caso do Instagram: ―O
que um filtro legalzinho não faz, hein?‖. Estes posicionamentos demonstram o quanto a
fotografia ainda é vista como representação irrevogável da verdade, ocasionando a
crença de que todo e qualquer grau de manipulação invalidasse ou ferisse uma
―pretensa‖ pureza da imagem fotográfica.
Acerca da temática Soulages (2010) em ―A Estética da Fotografia‖ propõe que
se reconheça a fotografia enquanto desvinculada das noções já superadas de prova ―isso
assim é‖ e de vestígio ―assim aconteceu‖ para então vislumbrá-la enquanto uma
narrativa fabricada e por isto cada vez mais íntima da noção de encenação, ―assim foi
encenado‖ cuja representação do retratado não se confunde – e nem deveria sê-lo– à
noção de semelhança.
Neste sentido, o enfraquecimento da noção de verossimilhança será o
responsável por abrir caminhos para que o teor ficcional revele-se como condição
intrínseca a todas as instâncias do processo fotográfico. Logo, esta concepção
possibilitará que o viés imaginativo sob o qual a fotografia constantemente flerta em
suas escolhas relativas à esfera da produção, captura e montagem, diga respeito também
à recepção das imagens, isto porque o sujeito que as experimenta não apenas a atualiza
ou traduz, mas a reconstrói mediante parâmetros oriundos também de suas fabulações
particulares e sociais.
De acordo com Gumbrecth (1998) a internet revela-se como um espaço menos
hostil para esta construção ficcional devido a três elementos fundantes: a
destemporalização (representado pelo colapso entre o tempo presente com o tempo
futuro), a destotalização (em que os conteúdos, imagens, textos jamais alcançam um
esgotamento) e a desreferencialização (no que tange à ausência de territórios).
Aplicando estas premissas ao nosso objeto de estudo, a mídia social Instagram,
percebemos que ao dispor as fotografias sem categorizá-las em álbuns específicos
(distinguindo-as apenas pela contagem de semanas); acumulando-as na rede em um
fluxo eterno e as removendo de seu contexto inicial através do uso desterritorializado
das hastags, o Instagram possui pleno potencial para constituir-se enquanto espaço de
ficção nas redes.
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DAS ESTRATÉGIAS DAS MARCAS ITAÚ, INSTAGRAM E INSTAMISSION

2.1 O Branded Content na Publicidade

Embora pertença à promoção e a manutenção da esfera do consumo, a atividade
publicitária não se restringe ao âmbito meramente mercantil, pois é também um
processo genuinamente comunicativo (SANTOS, 2014) e, por conseguinte dotado de
uma poética que perpassa os modos simbólicos de construção e expressão que
caracterizam o fazer artístico.
Isto porque ao captar a cena cotidiana e apropriá-la mediante um estilo narrativo
atrativo ao consumo, a publicidade não se exime da função de modelo de apreensão
estética do mundo:
A eficácia dessa comunicação não ocorre com base no
argumento, mas numa retórica que, postulando realidades, opera
de modo performativo. Com isso, a operação publicitária
realiza-se esteticamente: dirige-se à recepção sensorial e
relaciona-se, simultaneamente com a experiência do belo.
(ALVES, 2013, p.205)

Cabe então à publicidade conjugar discurso persuasivo e viés estético tendo
como premissa convencer, persuadir enquanto informa, diverte, distraí e encanta. Esta
preocupação remonta a relação com os primeiros veículos de comunicação de massa,
entre eles o rádio, no qual segundo Santos (2014) a diluição de mensagens
promocionais em conteúdos de interesse público mostrou-se uma estratégia eficaz para
combater o incômodo às mensagens de venda direta, inaugurando assim o primeiro
modelo de conteúdos patrocinados.

Em pouco mais de meio século, a inserção de fragmentos publicitários, sejam
eles oriundos da mídia escrita ou televisionada, implicou em um entrelaçamento dos
meios ao campo publicitário, de modo que as dinâmicas e especificidades de cada um
incidiram nas lógicas e limites da produção publicitária, do mesmo modo como o
modelo de negócio daqueles veículos, arquitetou-se em prol da compra e venda de
espaços publicitários para seus anunciantes, tendo como exemplo a criação dos spots
televisivos ou dos banners impressos em jornais.
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Contudo, este arranjo corporativo vê-se ameaçado pelos novos tempos e suas
promessas de interatividade e personalização em múltiplas telas - embora saibamos que
a posse do controle remoto e o hábito de zapear entre os inúmeros canais televisivos,
sejam eles abertos, a cabo ou por assinatura tenham ofertado um relativo e também
coerente poder de escolha do espectador perante a programação e a tecnologia analógica
disponível em outras épocas – é patente a dificuldade dos meios tradicionais em
impactar a audiência de hoje e marcar gerações com suas narrativas como estabelecido
outrora.

De acordo com Covaleski (2010) a perda da atenção do público versa sobre a
própria estagnação de formatos publicitários baseados na intrusão e em mensagens
impessoais, com isso busca ir de encontro à ideia de que a migração e fragmentação da
audiência decorreriam unicamente do advento da internet – argumento incompleto,
basta recordarmos que as primeiras incursões da publicidade na web repetiam
justamente os padrões da estrutura tradicional intrusiva levando a criação de
instrumentos inconvenientes como o email-marketing, pop ups, banners e spams entre
outros – quando na realidade parecem se referir primordialmente à inaptidão dos meios
tradicionais em despertar o genuíno interesse do público.

Para o sociólogo Dominique Wolton (2010), informação não significa
comunicação, pois captar a atenção vai muito além de explorar as potencialidades de
gerar informações através de mensagens instantâneas, diz respeito a um processo
anterior que tange à essência da comunicação: o estabelecimento de relações, inclusive,
segundo o autor esta será a revolução professada pelo século XXI, a da comunicação
enquanto processo e prática que extrapola a mera produção ou distribuição da
informação por meio de tecnologias sofisticadas.

Logo, se comunicar é tornar comum, a priori é mais que informar, propagar e
publicizar, resta uma nova postura perante a um velho desafio: envolver e não mais
interromper, visto que a emergência de novas métricas oriundas da rede informacional
traz grandezas que conforme explica Gabriel (2010) ―o volume de seguidores; o
engajamento com o tema expresso mediante curtidas e comentários e até mesmo a
conversão destas às ações em vendas‖- redimensionam quantitativa e qualitativamente a
noção de audiência fazendo menção não mais a mera visualização do conteúdo, mas a
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efetiva atenção dedicada e a conversão desta em engajamento despendido pelo
espectador.
A internet e seus processos socializantes deslocou o sentido primário de
audiência como relativa a auditório, fragmentando-a e a aproximando dos círculos
pessoais das comunidades virtuais. Richard Butsch (2008) propõe que o termo
audiência se relacione a uma espécie de performance, um papel desempenhado
temporariamente correspondendo então a posições ou representações de audiência
sustentadas mediante uma estreita ligação com o discurso do consumo, ou seja, ser
audiência é dispor-se enquanto tal para as marcas e os seus produtos, o que nos faz
pressupor que toda audiência revela um produto, marca ou instituição pagante.
Neste âmbito ―estar‖ em condição de audiência diz respeito a um circuito
econômico baseado na economia de mercado, marcas e seus produtos. A esse respeito o
guru das cartilhas de Marketing, Phillip Kotler (2000) afirma que embora o
conhecimento ordinário aponte que a marca seja apenas um nome, símbolo, que
identifica um serviço ou produto, se faz necessário expandir sua conceituação, de modo
a entendê-la e posicioná-la enquanto proposta de valor inatingível, em suas palavras:
―...posicionamento não é o que você faz com o produto. É o que você faz com a mente
do cliente potencial‖. (KOTLER, 2000, p. 321).

Assim, ao passo que a marca se desvincula de apelos racionais como o valor de
uso e preço, estará apta a transitar não mais no bolso do consumidor, mas na mente, no
coração, ou seja, na partilha dos valores e das experiências intrínsecas, estabelecendo
desta maneira a necessária conexão emocional que irá ancorar o desejo do consumo e,
sobretudo do envolvimento com a marca e suas narrativas.
Pereira Júnior (2015) no resgate histórico da apropriação do fenômeno de marca
pelo marketing aponta a progressiva transformação pela qual as marcas deixaram de
simbolizar apenas a alusão direta a itens de primeira necessidade (conforme ocorrido na
idade antiga) e avançaram representando no início do século XX a referência de
qualidade de determinado produto (contra a noção de pirataria representada por
produtos com funções similares).
No entanto, o autor nos mostra que foi apenas no final da Segunda Guerra
Mundial com a abundância de ofertas dos produtos industriais é que se constituiu o
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momento decisivo para que as marcas modernas se situassem perante universos de
construção de sentido (não remetendo-se obrigatoriamente nem a alusão direta,
tampouco à referência de qualidade em seus produtos), de modo que hoje dizem mais a
respeito ao campo da comunicação e seus efeitos do que propriamente da rubrica
meramente comercial, ou seja, dizem respeito muito mais a benefícios, experiências
simbólicas agregadas ao consumo do que a características técnicas inerentes ao produto.
É neste cenário do final da Segunda Guerra Mundial que a apropriação
identitária a partir dos signos das marcas adquiriu força e expressou as revoluções
comportamentais que se forjam, transmutam e se imbricam na modernidade, como
afirma Martino (2001): ―Deste modo, o indivíduo não tem seu vínculo coletivo nem sua
identidade assegurados pela tradição, mas deve construí-lo através de seu engajamento
espontâneo nas diversas formas coletivas de engajamento‖. (MARTINO, 2001, p.33).
Compreendendo que a interatividade oferecida pelas tecnologias digitais e a
convergência de múltiplas plataformas e conteúdos demandam conexões complexas e
inovadoras entre a própria indústria do entretenimento e a publicidade surge o
Advertainment. Conforme explica Santos (2014), o termo congrega tanto o conceito de
Merchandising como o de Brand Content apesar serem práticas distintas, pois enquanto
que no Merchandising há a inserção do produto patrocinado em um contexto já
previamente existente, o Branded Content se caracteriza por ser um conteúdo pensado,
elaborado e distribuído pela própria marca de modo independente.

Segundo Kotler (2000) Branding de modo geral é quando a marca torna-se a
plataforma completa para planejar, desenhar, e entregar valor (KOTLER, 2000, p.54),
ou seja, diz respeito ao gerenciamento global da marca em seus múltiplos canais
enquanto que o Branded Content refere-se à comunicação por conteúdo quando este
reflete não a preocupação imediata com o produto ou serviço, mas com os valores e
posicionamentos buscados pela marca.

Embora Kotler não eleja um canal em específico, atualmente devido ao baixo
custo de investimento e grande retorno em relacionamento e imagem dissemina-se o uso
do Digital Branded Content, que promove o encontro do consumidor usuário das redes
sociais digitais com os valores e posicionamento da marca despertando uma relação de
identificação e engajamento a partir de conteúdos produzidos por esta. Covaleski (2010)
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por sua vez, chega a associar a prática do Branded Content à experiência digital ao
afirmar que ―trata-se de uma publicidade mesclada ao conteúdo e transformada em
entretenimento e que também torna-se apta a interatividade e suscetível a ser
compartilhada‖ (COVALESKI, 2010, p. 24).
Em outros termos, acredita que o conteúdo de marca (Branded Content) só se
efetiva plenamente ao ser realizado através da experiência online, visto que conforme
Jenkins (2013) em sua mais recente obra Spreadable Media, serão as motivações
pessoais e o grau de conexão emocional estabelecido com a marca na experiência de
entretenimento virtual que irão determinar o engajamento ao conteúdo e
consequentemente a partilha da experiência vivida.
Embora saibamos que toda marca deseja atrair novos clientes, como mensurar
quando ela conquista, seduz os corações e mentes a ponto deste relacionamento com os
consumidores beirar o fanatismo? A exemplo de clientes Apple que dormem na fila para
garantir os lançamentos da marca? Este comportamento dos usuários fiéis da Apple,
conhecidos como uma comunidade de fãs, os Apple Fans, denota mais que um grau de
lealdade perante a marca, uma espécie de paixão, a este respeito, Carrol e Ahuvia
(2006) a utilizam como parâmetro para uma nova subcategoria do Branded Content: o
Branded Love: ―O branded love é definido como o grau de ligação emocional, a paixão
que um consumidor possui em relação a uma determinada marca(...). O Branded Love
está ligado a níveis superiores de lealdade à marca.‖ (CARROL E AHUVIA, 2006,
p.81)
Mas este amor às marcas não se trata de uma disposição gratuita, tampouco faz
menção ao termo Kantiano de ―amor desinteressado‖. De acordo com Ricardo
Matsumura Araújo em fala para a reportagem de Lucas Sampaio “Instagram para
Android irrita usuários e reabre debate sobre preconceito‖ publicada no site da
Folha em 17/04/2012: ―A ira dos pioneiros pode ser explicada por dois motivos: pela
mudança na forma como ele é usado a partir da entrada maciça de novos usuários e pela
perda - ainda que psicológica - de valor econômico do serviço, antes "exclusivo‖. O
estudioso reafirma ainda o forte apelo simbólico e financeiro da questão: ―Antes, o
Instagram estava restrito a usuários de iPhones que custam, no Brasil, a partir de R$
999. Apesar de o aplicativo ser gratuito, o preço de entrada era alto.‖
Assim, é previsível o teor de insatisfação dos primeiros Instagramers (usuários
do Instagram, e detentores de uma nomenclatura exclusiva para tal) composto ainda
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pelo seleto grupo de portadores do Iphone, ao perderem a exclusividade desta mídia
social então recém-disponibilizada em Android (sistema operacional do Google) afinal
na ótica desses usuários democratizar o acesso a portadores de quaisquer modelo e
sistema de smartphones ocasionaria a banalização da mídia social e a progressiva perda
de status quo do serviço de fotografia em rede que agora estaria acessível a qualquer
indivíduo com parco acesso a telefonia móvel e internet.
Compartilhar suas imagens na rede atende não somente ao princípio de
coletivização de conteúdos programados pela marca, mas vai além dos desígnios
específicos do Branded Content e trata-se, segundo Jenkins (2009), de condição sine
qua non para a existência e permanência de qualquer conteúdo na ambiência digital,
deste modo ou o conteúdo (notícias, fotos pessoais, memes e tudo mais) possui a
capacidade de ser viral ou já não faz sentido e em nada agrega a dinâmica de difusão e
circulação em redes, perdendo com isso sua funcionalidade e relevância enquanto
informação.

Neste aspecto, o Instagram adquire crescente importância, pois ao conceber a
fotografia enquanto propriedade comum vai ao encontro do comportamento social
urbano representado por 300 milhões de usuários ativos em todo o mundo, além de que
o uso de hashtags implica um tipo de engajamento no qual o indivíduo contribui
ativamente para a construção de significados e sentidos atrelados a imagem fotográfica.
Logo, esta mídia social mostra-se uma poderosa plataforma de construção de marca
devido a capacidade de aliar narrativas centradas em imagens, pessoas e histórias, e
gerar mídia espontânea em cada 1 bilhão de curtidas que são distribuídas diariamente
além de mais de mil comentários por segundo.
Percebe-se então que a publicidade na web utiliza-se do empoderamento do
consumidor-usuário como fator de envolvimento e sedução, conforme explica Figueira
(2006):
Na antiga propaganda, o consumidor era o ponto final de uma
comunicação baseada numa relação emissor versus receptor, ou
seja, as preocupações se encerravam com a assimilação da
mensagem pelo consumidor. Na propaganda moderna, essa
relação é só o começo da história. O consumidor é reconhecido
como o principal potencializador e propagador da mensagem
para outros grupos de pessoas. (FIGUEIRA, 2006, p. 58)
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Segundo Covaleski (2010) apesar de conjugar atributos essenciais como a
capacidade de persuasão e o viés entretível, esta publicidade é híbrida, pois se distância
do discurso publicitário tradicional ao trazer novos elementos como um maior nível de
interação e compartilhamento.

Embora apareça em sétima posição no ranking global de uso da internet - entre os
países em desenvolvimento ou emergentes, conforme pesquisa do órgão americano Pew
Research Center, o Brasil destaca-se como a segunda maior comunidade de usuários no
Facebook, no Twitter e também no Instagram. A relevância do país para esta mídia
social levou ao interesse de monetização do Instagram, que enfrentou percalços, visto
que em dezembro de 2012 uma alteração da política de uso que permitia a venda das
fotografias causou imediata impopularidade em todo o mundo, levando com que o
formato de anúncios publicitários disponíveis desde 2013 nos Estados Unidos fosse
implantado no Brasil somente em 2015 (ainda sim de modo acanhado através de um
restrito número de marcas).

De acordo com o grupo empresarial Facebook, detentor desta mídia social
fotográfica, os valores chave para anunciar no Instagram são a simplicidade,
criatividade e comunidade, o conteúdo patrocinado aparece devidamente sinalizado com
a palavra patrocinado na parte superior, havendo a possibilidade do usuário da rede
escondê-la ou ampliá-la, sendo então redimensionado para uma página específica fora
da mídia social fotográfica. Ademais, a oferta da publicidade é personalizada de acordo
com o acesso aos dados dos perfis dos usuários conforme já ocorre com a publicidade
do Facebook.
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2.2 Instamission: Missões Patrocinadas

Instamission é um projeto brasileiro de fotografia realizado colaborativamente
via mídia social Instagram, o conceito do projeto consiste em lançar semanalmente um
desafio dentro de um tema específico e deste modo encorajar os usuários do Instagram
que são seguidores do Perfil do Instamission, a realizar e compartilhar fotos com a
hahstag referente ao tema proposto em cada missão.

Figura 3: Logotipo do Instamission (1); Síntese de como proceder (2).

Elaborado por duas profissionais de comunicação, a jornalista Daniela Arrais e a
publicitária Luiza Voll, o projeto colaborativo Instamission nasceu em fevereiro de
2011 e a primeira missão colaborativa proposta pelo projeto foi ―Fotografe um sorriso‖
que contou com a publicação de 300 fotos. Os temas propostos são simples e podem ser
interpretados de várias maneiras para ser fotografado, o que enriquece o mosaico de
fotos que podem compor as missões.
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Figura 4: Convocação para primeira missão: Fotografe um sorriso (1). Foto realizada, missão
cumprida (2).

A partir da terceira Instamission, algumas missões passaram a dar premiação às
melhores fotos, e sua repercussão imediata motivou a criação de uma empresa, a
agência Contente, responsável por elaborar temáticas e negociar patrocínios para as
missões. Atualmente o projeto colaborativo já conta com mais de 256 missões, que
somam mais de 200 mil fotos, obtendo mais de 52 mil pessoas como seguidoras do
perfil @instamission no Instagram.
Um dos trunfos da iniciativa foi despontar quando não haviam projetos similares
tampouco uma política de publicidade definida no Instagram, conforme conta Daniela
Arrais em entrevista a Revista Online ProNews:
―Um dos grandes diferenciais deste trabalho é o fato de
que o Instagram só existia há três meses quando
criaram o projeto colaborativo, mas desde o princípio já
manteve esta faceta da cooperação que se mantém hoje
de várias formas. No nosso conhecimento, ainda não
existiam projetos como o Instamission. Isso certamente
contribuiu para que o projeto se destacasse. Fomos
pioneiras em criar um projeto dentro do Instagram e
isso acabou despertando o interesse de muita gente.
Fomos conquistando participantes organicamente e
sempre ouvimos deles o quanto o Instamission veio em
boa hora para ajudar a criar possibilidades de fotografia
dentro do Instagram. Muitas vezes a gente fica sem
inspiração para criar imagens, né? E com o Instamission
existe um convite semanal para que todo mundo
fotografe um mesmo tema‖.
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Lembrando que apesar da semelhança entre os termos Instagram e Instamission
não há nenhuma relação de dependência contratual e comercial entre ambas, ou seja, o
Instamission é um ―usuário‖ como qualquer outra conta seja com fins particulares ou
corporativos, a exemplo de uma pessoa física ou empresa.
Segundo Braga (2006) os meios adquirem um status privilegiado de dispositivos
que operam como referência junto aos processos interacionais, sob esta ótica ao ser
eleito pela revista Super Interessante como o projeto digital mais legal de 2011, o
Instamission ganharia ares de mídia emergente, se transformando em uma plataforma
comunicacional mediadora entre os participantes e marcas, especialmente entre as que
desejam realizar experimentações alternativas ao modelo publicitário tradicional
arraigado na mera difusão de produtos.
É patente aqui o intuito de não somente ampliar a visibilidade das marcas
perante a geração Y, jovens nascidos após a década de 1980, mas, sobretudo,
estabelecer novas bases para o espectro de interação das marcas com este público ávido
por inovações e antenados em novas tecnologias e produtos a fim de despertar filiações
espontâneas traçadas no pano de fundo da prática social da fotografia, seja enquanto
hobby e modo de retratar, afirmar paixões e também transformar o campo visual que os
cercam.
Embora nem todas as missões do projeto colaborativo sejam patrocinadas por
empresas, percebe-se um exponencial aumento da inserção destas a partir da terceira
missão, de modo que a maioria dos temas das missões posteriores segue vinculada ao
Branded Content, ou seja, ao posicionamento da marca patrocinadora, deste modo, a
iniciativa vem se configurando como publicidade paga - pois fotos eleitas são
reconhecidas através de prêmios, a exemplo de viagens, produtos e demais
recompensas.
Ainda sim, há, no entanto certo grau de autonomia do usuário em suas
proposições criativas visto que a marca não censura o conteúdo produzido pelos
usuários no que tange ao planejamento, diretrizes, produção e gerenciamento. Inclusive
dentre as fotos participantes do #instamissions38: fotografe o que transforma o mundo
uma iniciativa subversiva à logica de promoção positiva da marca despertou a nossa
atenção:
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Figura 5: Uma fotografia do extrato bancário onde a usuária se queixa das altas tarifas aplicadas
pelo banco.

Segundo Jenkins (2009) quando o anunciante abre espaço à participação dos
consumidores trata-se de uma autoria cooperativa, pois ainda que as marcas não
influenciem diretamente na produção e curadoria do conteúdo e nem sejam detentoras
de seus direitos autorais, podem usar o conteúdo em seus materiais de divulgação, desde
que previamente acordada a relação com o usuário que as produziu.
O Festival de Publicidade de Cannes, o Cannes Lion, denomina o conteúdo
gerado por usuário ou o User-Generated Content como uma subcategoria do Branded
Content, e a define enquanto estratégia que prevê a colaboração do usuário em sua
elaboração criativa, desde que sob diretrizes bem definidas e alinhadas com os
interesses da marca. A Internet Advertising Bureau (IAB) também afirma que o
conteúdo gerado pelo usuário (User-Generated Content) faz menção ―a qualquer
material criado e disponibilizado na internet por um não profissional de mídia.‖ (IAB,
2008, p.1).
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Os esforços em prol de uma maior flexibilização do polo emissor vem
ocasionando a progressiva substituição de estratégias convencionais nas quais
campanhas publicitárias eram imaginadas e geridas ―sob medida‖ para um público
concebido como uno embora fosse ainda diversificado (e por isto também
indeterminado, pois estava circunscrito aos meios massivos como a televisão, rádio,
jornais e outdoors) pondo em seu lugar, iniciativas que privilegiam a segmentação
mediante grupos de interesse ou demandas específicas. Esta nova geografia nas quais
pequenos grupos alcançam relevância e preponderância obedece à lógica proposta pela
a teoria da cauda longa, onde a redução dos custos de distribuição acaba por refinar
também o conceito de público alvo ou target.
Para os gestores da marca o apelo de usar a fotografia realizada nas redes e
mídias sociais para fins comerciais ou de retorno de imagem é imenso, seja pela
disponibilidade quase infinita de imagens sobre qualquer tema, o uso de estéticas
variadas que acarretam personalidade e autenticidade se convertendo em força
persuasiva para oportunidades de engajamento junto aos consumidores.

Ademais, o projeto colaborativo revela-se um novo modo de atualizar a
experiência dos concursos de fotografia, se constituindo também um modelo de
negócio, o que nos habilita a concordar com Castro (2012) quando afirma que ―a
consolidação da mass media entertainment industry e as possibilidades abertas pela
apropriação tecnológica das redes sociais digitais contribuem para desestabilizar as já
tênues fronteiras entre negócios e conteúdo cultural‖. (CASTRO, 2012, p. 195).
Um importante adendo: visando coibir ações online como ―curta a página da
empresa, compartilhe uma imagem e concorra a prêmios‖ o Ministério da Fazenda
publicou no Diário Oficial no dia 22 de julho de 2013 através da Portaria nº. 422, a
proibição da realização de sorteios ou a distribuição de brindes e prêmios via redes
sociais, exceto com a autorização prévia da Caixa Econômica Federal ou da Secretaria
de Acompanhamento Econômico (Seae).
A determinação jurídica existente desde 1971 proíbe empresas comerciais de
distribuir prêmios - exceto por meio da realização de concursos exclusivamente
culturais - a esse respeito explica a advogada Isabela Guimarães Del Monde,
especialista em Marketing Digital, a Luiza Calegari em matéria intitulada “Governo
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proíbe sorteio de prêmios em redes sociais sem autorização” publicada no site do
Uol em 26/07/2013: ―A lei brasileira sempre permitiu que concursos culturais fossem
realizados sem necessidade de autorização. Entretanto, essa permissão legal acabou
sendo utilizada de forma distorcida, e muitas empresas, até mesmo por mero
desconhecimento legal, estavam realizando promoção comercial sem a devida
autorização, apenas chamando a ação de concurso cultural‖.
Este dado novo ocasionou de imediato um empecilho à continuidade do projeto
Instamission que se viu obrigado a entrar na justiça para explicar o modelo de negócio
praticado conseguindo com isso um modelo de autorização pioneiro no setor.
Entendemos que a interferência do Estado se fez necessária para coibir excessos
e fraudes praticadas via redes sociais e, portanto será válida por proporcionar uma maior
legitimidade tanto para as marcas quanto para os usuários que desejam participar das
ações. No olhar de Luís Felipe Cota, diretor de Marketing da Agência Goomark, em fala
a mesma matéria citada: "Se há algo positivo em tirar os concursos culturais do
Facebook é que, a partir de agora, o conteúdo desenvolvido pela marca torna-se ainda
mais importante para conquistar o engajamento do fã; vai acabar aquela história de
aumentar o engajamento em troca de prêmio".
Logo, entendemos que a comunidade de pessoas reunidas no Instamission está
em busca de participação em projetos colaborativos e na obtenção de impactos
emocionais positivos do que propriamente movida pela obtenção dos prêmios em si,
aproximando-se então da noção de fã, enquanto admiradores de determinada narrativa
ou marca.
Embora a existência dos fãs se mostre mais tangível na contemporaneidade
segundo Auxílio (2012) esta já era recorrente desde a cultura de massas do século passado
responsável pela criação das condições para a formação de comunidades ativas de fãs, no
entanto, segundo a autora somente a partir do advento da internet, essa dinâmica se
transformou, tornando mais rápido, fácil e eficiente a busca por encontrar pessoas com
gostos em comum, em nível mundial e tempo real. Assim surgiram as comunidades online
de fãs. O nome dado a uma comunidade de fãs é ―fandom‖, do inglês fan kingdom (―reino
dos fãs‖). Jenkins (2009) a define como:
Fandom é um veículo para grupos subculturais
marginalizados (mulheres, jovens, gays, e além) para
abrir espaço para seus consentimentos culturais dentro
das representações dominantes; fandom é uma forma de
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apropriação de textos da mídia e relê-los de forma que
sirva a variados interesses, uma forma de transformar a
cultura de massa em cultura popular. (JENKINS, 2009,
p.40)

Embora não possamos afirmar que a comunidade reunida em torno do perfil
Instamission se trate realmente de grupos marginalizados e Silva e Gomes (2013)
alertem que ―o espectador que adere aos jogos propostos pelos advertainments pode não
se enquadrar em alguns pontos importantes do conceito de fã‖ (SILVA; GOMES, 2013,
p.78), ainda sim podemos percebê-los com um comportamento similar a tais, pois de
acordo com Lipovetsky (2015) a adesão ao lúdico preconizado por este consumidor
transestético o aproxima da figura do fã, o que é também complementado por Staiger
(1992, p.107) ao afirmar que a internet é mais que um espaço para a construção de
comunidades de fã, pois cumpre o papel de espaço de performance.
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2.3 Instagram e o Instamission
Sacar o celular do bolso, captar uma cena banal (pode ser uma flor, uma placa de
advertência, um papel amassado, um punhado de qualquer coisa) impregnando-a com
um quê de poesia através da utilização de filtros que simulam colorações dignas de
fotografias do passado, para em seguida espalhá-la na rede angariando com isto certa
distinção social entre os seus, é certamente um dos apelos imediatos da mídia social
Instagram. junto aos seus usuários, consumidores imagéticos verozes.
Para o filósofo francês Lipovetsky (2015) vivemos sob a batuta de uma
estetização do mundo intencionalmente promovida por um capitalismo que há muito
não se refere somente a um sistema econômico, mas como uma espécie de terceira fase
deste, atuaria sobre os gostos e estilos de vida globais ao preconizar a fruição emocional
nas experiências e objetos de consumo, gerindo assim todo um modo de vida através de
um novo imperativo do mercado: o princípio de qualidade estética que cobre tudo.
Entretanto, contrariamente ao que se possa imaginar o autor não qualifica este
contexto sócio politico econômico e, sobretudo cultural nos termos de uma decadência,
vilania ou deterioração como preferem aqueles que carregam as tintas no pessimismo
geral. Antagonicamente reconhece os tempos atuais como ambíguos, paradoxais e
complexos justamente por fazer coabitarem posições diametricamente díspares, típicas
do que compreende ser uma exacerbação do que foi vivido durante a modernidade, por
isto a denomina enquanto uma hipermodernidade.
Neste raciocínio os valores caros a modernidade como foram o individualismo, o
hedonismo e o consumismo acentuam-se, fazendo com que uma maior homogeneização
dos gostos e padrões ocasione justamente a maximização por uma diferenciação, uma
maior subjetivação e personalização do que é vivido e consumido.
Então, se para participar das práticas socializantes em voga é necessário possuir
um smartphone, ser mais um perfil nas redes e mídias sociais online, em especial do
Instagram, avoluma-se também a necessidade de produzir fotografias (e agora vídeos)
que revelem uma personalidade diferente, interessante, dotada de uma autonomia
individual perante o fluxo existente. Logo, no lugar de uma suposta massificação dos
gostos encontra-se uma premente necessidade de diferenciação.
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Embora na época da definição do conceito de hipermodernidade as redes sociais
engatinhassem, e não existisse sequer o Instagram, o caráter paradoxal de se fotografar
utilizando-se da tecnologia mais avançada (representada pelo smartphone) e buscando
com isso um efeito estetizante que evoca o nostálgico, já era apresentado nas palavras
de Lipovetsky (2004):
Esse retorno revigorado do passado constitui uma das facetas do
cosmo do hiperconsumo experiencial: trata-se não mais de
apenas ter acesso ao conforto material, mas sim de vender e
comprar reminiscências, emoções, que evoquem o passado,
lembranças de tempos considerados mais esplendorosos. Ao
valor de uso e ao valor de troca se junta agora o valor emotivomnêmico ligado aos sentimentos nostálgicos. Um fenômeno
indissociavelmente pós- e hipermoderno. Pós porque se volta
para o antigo. Hiper porque doravante há consumo comercial da
relação com o tempo, pois a expansão da lógica mercantil
invade o território da memória. (LIPOVETSKY, p. 89, 2004)

A tônica desta contemporaneidade não é determinar o que é in ou out, o certo ou o
errado, mas capitaneada por uma publicidade de verniz menos autoritária, ampliar a
noção de bem-estar, a busca pela auto-estima, a ideia de qualidade de vida a todos os
grupos sociais, assim o consumo perpassaria cada vez mais por obter uma experiência
agradável em seus produtos e serviços, sendo o momento da publicidade transestética.
Assim, fotografar no Instagram é colecionar e também idealizar experiências que
você viveu: o prato que comeu, o passeio que fez, a companhia em que estava, o trânsito
congestionado que pegou...é cultuar o instante presente como sendo a fuga do tédio, do
marasmo em busca de uma emoção qualquer.
De modo similar, Jenkins (2009) define este momento como sendo parte de uma
economia afetiva, na qual se ―procura entender os fundamentos emocionais da tomada
de decisão do consumidor como uma força motriz por trás das decisões de audiência e
compra‖ (JENKINS, 2009, p. 96).
Lipovetsky (2015) reconhece então que um dos princípios básicos do
Advertainment versa sobre atrair atenção ao passo que utiliza a simpatia como modo de
desbanalizar a marca, isto porque há cada vez mais uma ―busca obsessiva e lúdica‖ de
comunicação,

de

compartilhamento,

de

vínculo

por

parte

destes

usuários

hiperconsumidores, visto que os critérios tradicionais de pertencimento social se
deslocaram para os grupos de filiação.
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O que Silva define como ―os nichos de consumidores ou potenciais
consumidores, aglutinados em torno de interesses comuns nas comunidades online,
fornecem uma ―geografia‖ do ciberespaço favorável à disseminação da mensagem
publicitária‖. (SILVA, 2008, p. 97)

Torres (2009) por sua vez na obra Bíblia do Marketing Digital destaca duas
potencialidades das redes e mídias sociais online para o desenvolvimento de ações de
marketing na rede mundial: que são tanto a visibilidade quanto o relacionamento, de
modo que uma impulsiona a outra, pois os relacionamentos garantem a circulação de
conteúdo ao passo que a influência mútua entre as pessoas ocasionaria uma maior
visibilidade deste.
Deste modo, quando o perfil @Instamission promove uma espécie de ―brincadeira
digital‖ congraçando usuários e o Itaú em um espaço – na época ainda não permeado
pela publicidade em seus modos oficiais e tradicionais - o perfil põe em movimento um
jogo lúdico que proporciona para este hiperconsumidor tanto uma experiência de
produzir conteúdo o que Lipovetsky (2015) denomina como sendo ―trabalhar para
consumir‖ quanto de acionar as motivações hedonistas destes ao passo que publicam,
são legitimados, realizam uma experiência de impacto emocional positivo e ainda
podem ganhar prêmios por isso.
As marcas conquistam a visibilidade desejada, mas mais que isso: o envolvimento
destes consumidores, tanto com a produção do conteúdo quanto com os valores
apregoados pela marca, uma relação de empatia que capitaliza a marca ao passo que
fideliza e de certo modo ―empodera‖ o consumidor nesta co-produção compartilhada,
enquanto parte também criadora na dinâmica do consumo.
Embora saibamos que a noção de criação enquanto modo de participação é
problemática, pois para Jenkins (2009) nem sempre interatividade significa
participação, pois a primeira versa sobre ―tecnologias planejadas para responder ao
feedback do consumidor‖ enquanto a segunda enfatiza ―protocolos sociais e culturais
envolvidos na relação entre consumidores e conteúdos. Assim o Instamission no que se
refere à missão 38 limita as condições para uma participação plena quando a submete ao
crivo do patrocinador, neste caso da instituição financeira Itaú.
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2.4 O itaú e a #instamission38
O desafio de propor estratégias de aproximação com a audiência organizada em
comunidades pautadas em estilos de vida não se restringe as indústrias do
entretenimento. O que se vê, é uma paisagem na qual a convergência e a cultura
participativa promovem recentes rearranjos criando tensões que pairam sobre o modelo
de negócio corporativo tradicional. Neste trabalho nos deteremos especialmente nos
aspectos que tangem a comunicação e relacionamento da empresa Itaú com seus
públicos relativos ao ambiente virtual do Instagram através do projeto colaborativo de
fotografia Instamission.
Neste sentido, em meados dos anos 2000 o Itaú se destacou dentre outras
instituições financeiras pelo pioneirismo em apostar no entrelaçamento entre a inserção
digital em seus processos e a personalização no trato com os clientes, expresso então no
slogan ―banco feito para você‖ (emblemática campanha na qual o ―i‖ do Itaú se
converte em @). Em 2010 após a maturação da fusão com o Unibanco a instituição
assume uma nova identidade corporativa com um propósito de marca que se estende até
o presente momento: ser um agente de transformação.
Este posicionamento de compromisso com a transformação do mundo vem ao
encontro da ambição auto declarada - expressa no relatório anual de 2010 - de ser ―o
banco líder em performance sustentável e satisfação dos clientes‖ materializado também
através do incentivo a práticas culturais, que vão desde a disponibilização de bicicletas
com o conceito de bike sharing (bicicleta compartilhada) em todo país para que
qualquer cidadão apto (ou seja, que saiba andar de bicicleta) possa vivenciar a cidade
sob uma perspectiva pouco usual, indo à campanhas que estimulam a leitura para
crianças, entre tantas outras.
Apesar do forte viés e função mercadológicas aí inscritos, estas experiências
diversificadas associadas à marca juntamente com outras - a exemplo do Rumos Itaú
Cultural, o Espaço Itaú de Cinema, o Itaú viver Mais – reconfiguram as possibilidades
de participação e envolvimento com a marca e seus valores mostrando-se vantajosas em
termos de percepção positiva perante seus variados públicos de relacionamento.
Afinal a imagem corporativa não se refere apenas ao desempenho financeiro
satisfatório da companhia, mas principalmente as representações mentais construídas
(coletiva ou individualmente) mediante experiências reais com a marca, envolvendo
assim tanto a cognição como a afetividade.
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O valor de uma marca neste sentido é definido pelo seu Branded Equity (Aaker,
1998) onde seu valor patrimonial expressa também o investimento na gestão destes
relacionamentos com os múltiplos públicos de interesse, a esse respeito o Itaú é detentor
do título de marca mais valiosa do Brasil, há mais de 13 anos seguidos.

Deste modo, quando o Itaú patrocina a missão 38, intitulada: #Instamission
38:“Fotografe o que transforma o mundo” – alcançando a marca de 1.618 fotos
publicadas espontaneamente e premiando os ganhadores através da inserção do uso das
fotografias vencedoras no filme colaborativo exibido no Prêmio Trip Transformadores
em outubro de 2011, além de presentear com câmeras analógicas Instax Mini 35 e 5
Lomo as 5 melhores imagens - sobrepõe-se com maior clareza a singularidade destas
inciativas como modo de oferecer experiências de entretenimento alinhadas às
estratégias de visibilidade da marca no regime de visualidade contemporâneo.

Figura 6: Convocação para #instamission38: “Fotografe o que transforma o mundo”.

Importante salientar que durante a realização do #instamission38: “Fotografe o
que transforma o mundo” a mídia social Instagram ainda era acessível apenas a
usuários do Iphone, embora quem não dispusesse do smartphone da Apple pudesse
participar das missões postando suas fotos no perfil do Instamission no Facebook ou no
Twitter marcando as referidas imagens sempre com a hashtag #instamissions38.
Também não houve nem regulamento oficial nem hierarquia entre as fotos vencedoras,
o que vai ao encontro do ar despojado proposto pela ação promocional.
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A titulo de curiosidade em 2011 a instituição lançou a campanha ―O mundo
muda, o Itaú muda com você” dando segmento ao propósito de marca estabelecido, já
em março de 2013 lança a campanha nacional intitulada #issomudaomundo já
incoporando nesta a linguagem e códigos próprios da internet, fazendo então um uso
publicitário da ferramenta hashtag, o que nos leva a inferir que neste hiato a
#instamission38: “Fotografe o que transforma o mundo” realizada ainda em 2011
possivelmente tenha sido um esforço de aproximação com o público e também uma
experimentação com as linguagens e dinâmicas inerentes as redes e mídias sociais
online.
Nesta pesquisa transita-se entre duas grandes marcas, a Instamission e o Itaú,
como podemos definir a relação entre ambas na visão do marketing? Ao patrocinar
ações no Instamission o Itaú a fez ganhar notoriedade perante as agências publicitárias
fazendo com que as demais empresas vislumbrassem que projetos colaborativos
possuíam apelo para uma aproximação com os clientes.
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ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE VISUALIDADE

Nesta primeira etapa partiremos da análise das dez fotografias vencedoras da
missão #instamission38: “Fotografe o que transforma o mundo” para inspirados na
tentativa de ensaio metodológico proposto por Martine Joly (2007) durante a obra
―Introdução a Análise da Imagem‖ perceber as estratégias de visualidade implicitamente
empregadas. Em um segundo momento através dos comentários das fotografias
vencedoras nos aproximaremos da instância de recepção das mesmas o que nos dará
uma pista acerca das estratégias de visibilidade empregadas.
A onipresença do termo ―imagem‖, seja ela fabricada ou natural, real ou virtual,
fixa ou móvel, profana ou sagrada, digital ou analógica, pode levar a desdobramentos de
toda ordem, porém, há um consenso de que independentemente da sua constituição a
imagem quer falar sobre algo, comunica e se todo signo é definido como a capacidade
de representar este ente ausente, decerto à imagem como representação de um objeto
também será um signo.
Esta constatação marcou a semiologia abrindo uma chancela para diversas
vertentes de análise entre as quais destacamos as abordagens de Roland Barthes e
Charles Peirce visto que o entrelaçamento destas visões contribuiu para a sedimentação
do pensamento elaborado por Martine Joly (2007), autora destaque em nossa proposta
de metodologia.
Barthes (1990) na obra ―A retórica da imagem‖ representou o primeiro esforço
em prol da análise dos objetos da cultura de massa, notadamente da mensagem
publicitária, estabelecendo uma metodologia de análise de viés estruturalista onde a
partir dos significados atrelados à mensagem publicitária encontram-se seus
significantes, deste modo identificou na publicidade das massas Panzani três tipos de
mensagem: a linguística, a conotada ou simbólica e a denotada ou icônica, acentuando a
relação intrínseca entre esses três níveis da mensagem.
Charles Peirce (1977), por sua vez, estabelece um modelo específico de teoria
acerca dos signos, dividindo-os de acordo com a relação existente entre o significante e
o objeto representado, dando origem à tríade composta pelo: ícone, índice e símbolo, na
qual estes exemplificam consequentemente uma relação de semelhança; causa ou
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convenção, refletindo também nas relações de primeiridade, secundidade ou
terceiridade.
Joly (2007) na obra ―A introdução à análise da imagem‖ com o intuito de
investigar acerca das mensagens implícitas em uma comunicação publicitária parte da
teoria semiótica americana esboçada por Charles Peirce (1977) para juntamente com a
metodologia de análise criada por Roland Barthes destacar as escolhas expressivas
como a tipografia, as cores, e todo um universo de signos sejam eles plásticos, icônicos
ou linguísticos que orbitam a significação global de uma mensagem publicitária.
Esta lente interpretativa representou uma maior complexidade para o estudo da
imagem, pois além de reconhecer a sua heterogeneidade em múltiplos contextos
socioculturais, pôs em relevo elementos antes negligenciados a exemplo da importância
dos signos plásticos.
Seu interesse em investigar os aspectos implícitos da imagem publicitária revela
o quanto esta é percebida não mais sobre o aspecto da franqueza ou de uma
―transparência‖ conforme atribuído por Barthes (1990), ao contrário, pois apesar de
entender o viés enfático da comunicação publicitária, Joly reconhece, no entanto, a
impossibilidade de captar com fidelidade as reais intenções do autor. Assim, advoga em
prol de uma interpretação não totalizante o que em suas palavras seria verdadeiramente
uma ―pretensão incabível‖ restando a nós ―consumidores e leitores de imagens‖ uma
interpretação possível e plausível desde que apoiada na recepção e seus backgrounds.
Deste modo, seu objetivo de reconhecer o implícito, a leva executar a
metodologia operacionalizada por Roland Barthes ―às avessas‖, ou seja, começando por
descrever a superfície visual para em seguida segmentá-la conforme categorias,
trazendo a mensagem plástica como um novo nível de mensagem juntamente com a
icônica e linguística, para tal, analisou o anúncio da marca de vestuário Marlboro
Classics publicado na Revista ―Nouvel Observateur‖ de outubro de 1991.
Enquanto a mensagem icônica envolve conceitos estabelecidos por determinada
cultura, exigindo do receptor o conhecimento prévio destas convenções; para
concebermos as mensagens plásticas é necessário a priori aceitar as formas, cores,
diagramação, enquadramentos e demais escolhas expressivas enquanto signos plenos;
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no que tange às mensagens linguísticas estas retomam a tradição de ancoramento dos
elementos linguísticos enquanto complementares da linguagem visual.
Logo, diante destas constatações escolhermos nos apropriar do ensaio
metodológico proposto por Joly - ainda que saibamos que este não dê conta de um
processo total de efeito de sentido - entretanto, ao longo da feitura das análises
percebemos que a mensagem icônica ainda que amparada na mensagem linguística,
ainda não seria suficiente para abarcar o cultural e seus desdobramentos em termos de
efeito de sentido, por isto acrescentamos uma nova categoria: a simbólico-cultural
(contribuição nossa).
De acordo com a autora, a imagem em seus usos tornou-se sinônimo de
publicidade, diante disso como a marca Itaú usa a imagem para engajar? O que promove
à adesão a prática fotográfica através das missões fotográficas?
A coleta das imagens vencedoras foi realizada dia 19 de setembro de 2014,
usando a ferramenta Web.Stagram.com., sendo realizada das 14:05h compreendendo
um período entre 14:05 às 15:43 do mesmo dia.
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3.1 Estratégias de Visualidade
Ao conjugar o acolhimento sensível (e também por isso corporal) e o
acolhimento criador (teorético e logo, racional e transformador), em suma duas
instâncias distintas, complementares e simultâneas, o processo de recepção imagética
conforma-se enquanto uma estética da hibridização (Soulages, 2010) regida através da
lógica do ―ao mesmo tempo‖.
Deste modo a fotografia estabelece-se como arte do possível e se dirige para
além dos usos alicerçados na memória do que foi, ou do como foi representado, mas
enquanto sistema simbólico ficcional aberto às experimentações deste sujeito que em
nada se sujeita passivamente.
O sujeito que experimenta a imagem fotográfica e com ela mantém uma relação
de síntese estética revela-se ao mesmo tempo receptor das diversas sensações como
também doador de sentido e significação ao que observou. Essa visão que assiste ao
mesmo tempo em que também é capaz de produzir sentido é sintomática das
transformações ofertadas pelos dispositivos de visualização e seus sistemas, neste
âmbito Crary (2012) responsabilizou a câmera fotográfica pelo reposicionamento do ato
de olhar ancorando-o na corporeidade de seu observador, possibilitando com isso que a
subjetividade deste emerja através dos novos níveis de protagonismo oriundos de uma
visão corporificada.
A nomenclatura estratégias de visualidade passa pela ideia apresentada por Rocha
(2006):
[...] associa-se, portanto, a mecanismos sócio-culturais
partilhados que conferem, a determinadas imagens
visuais, a qualidade de partícipes de sistemas de crença
e de leitura visual reconhecíveis e reconhecidos. O que
é visível remete menos ao que se tornou imagem visual
e mais àquela visualidade que, via jogo societal e
estratégias comunicacionais, é reconhecida como
dotada de valor de troca simbólico e de relevância
comunicativa. Visibilidade, finalmente, apenas se
realiza e se consuma no momento do consumo, da
recepção, da codificação, da interpretação e da
tradução. É, ainda, um recorte significante particular
feito
em
um
todo
visual
múltiplo
e
abrangente‖.(ROCHA, 2006, p.10).
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Logo, deixamos claro que a mensagem simbólica cultural apresentada no
trabalho, é apenas um dos olhares e interpretações possíveis e não tem por finalidade
esgotar o tema, justamente pela compreensão de que os sujeitos são capazes de construir
e reconstruir novas significações a partir de seus backgrounds culturais.
Análise das Fotografias Vencedoras do #instamission38:”Fotografe o que
transforma o mundo”
Foto 1:

MENSAGEM PLÁSTICA
(Suporte: tela do celular)
MOLDURA:
ENQUADRAMENTO:

LIMITE FÍSICO DA IMAGEM PRESENTE – REMETE AO
CONCRETO
FECHADO – SUGERE PROXIMIDADE

ÂNGULO DE TOMADA:

NORMAL – REFORÇA A NOÇÃO DE REALIDADE

OBJETIVA:

GRANDE PROFUNDIDADE DE CAMPO – NITIDEZ

COMPOSIÇÃO:

CONSTRUÇÃO AXIAL - CARTAZ COM FRASE NO
CENTRO DA TELA

FORMAS:

LINHAS RETAS – SUGEREM DINAMISMO
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PRETO, BRANCO E VERMELHO.

CORES:

BAIXA – DIFUSA

ILUMINAÇÃO:

LISA

TEXTURA:

MENSAGEM ICÔNICA
SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

ICÔNICOS

1º NÍVEL

2º NÍVEL

CARTAZ

PAPEL

PEDIDO

PINCEL

TINTA

FORÇA

MENSAGEM LINGUÍSTICA
A palavra em inglês ―REVOLUTION‖ escrita em preto e que no sentido oposto
compõe a palavra também em inglês ―LOVE‖ escrita em vermelho, ambas em
maiúsculo, remetem a um grito de que a revolução não se dará a partir de armas, luta ou
guerra, (neste sentido a cor preta reforça a ideia de luto, visto que é uma cor
tradicionalmente associada ao tema no ocidente). No sentido oposto temos que a
verdadeira revolução se dará através do amor nas relações. O fato de estas palavras
estarem escritas com tinta em um cartaz remete a ideia de que serão instrumento de
comunicação em passeatas e demais manifestações que ocorrerão em breve,
possivelmente constituem palavras de ordem.
MENSAGEM SIMBÓLICO CULTURAL
A temática do amor como eixo central para as revoluções possui um passado
relativamente ―recente‖ na cultura ocidental, a revolução cultural e comportamental
realizada na década de 60\70 juntamente com movimento hippie deu o tom de
contestação e negação à sociedade de consumo por meio dos valores como a volta à
natureza, ao amor livre e a paz (encontrando inspiração também em protestos pacifistas
e no estilo de ativismo praticado por Gandhi). Atualmente esta contestação geralmente
associada à juventude adquire novos contornos que revelam não mais a recusa de um
capitalismo, mas que através deste deseja um novo modo de produzir e consumir, sob o
verniz de uma atitude solidária, humanista imbuída de empatia. Neste sentido esta
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imagem ao se propagar nos meios virtuais através do Instagram enquanto modo de
protesto reflete um novo posicionamento acerca dos cenários das lutas contemporâneas,
do asfalto para as timelines digitais.
Foto 2:

MENSAGEM PLÁSTICA
(Suporte: tela do celular)
MOLDURA:
ENQUADRAMENTO:
ÂNGULO DE TOMADA:
OBJETIVA:
COMPOSIÇÃO:
FORMAS:
CORES:
ILUMINAÇÃO:

LIMITE FISICO DA IMAGEM PRESENTE – REMETE AO
CONCRETO
FECHADO – SUGERE PROXIMIDADE
NORMAL – REFORÇA A NOÇÃO DE REALIDADE
NORMAL – PLANO AMERICANO
CONSTRUÇÃO AXIAL – MOÇA COM SANFONA NO
CENTRO DA IMAGEM
LINHAS CURVAS
MULTICOLORIDAS E EM NEON: AZUL, VERMELHO,
ROSA, AMARELO E VERDE
ALTA SATURAÇÃO DA COR
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LISA

TEXTURA:

MENSAGEM ICÔNICA
SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

ICÔNICOS

1º NÍVEL

2º NÍVEL

MULHER

EXCÊNTRICA

ARTES

OBJETOS

BAGUNÇA

DELÍRIO

MENSAGEM SIMBÓLICO CULTURAL
A utilidade da arte em sociedades industriais sempre foi alvo de polêmicas seja
louvando-a ou a criticando o papel da arte é sempre posto em xeque. Para que serve a
poesia nos tempos de hoje? A quem serve e a quem se serve? A moça da imagem é
certamente a figura mais enigmática, é uma manequim? Ou é de carne e osso? Uma
figura de mulher imersa em cores vividas, em uma paisagem de artefatos,
equipamentos, pinturas, quiçá alegorias festivas. Essa imagem parece brincar com toda
a confusão que nos causou e a retratada parece ser um suspiro aos delírios ante a
parafernalha da vida moderna, pois fita imperiosa a realidade amparada pelas lentes da
fantasia. Eis seu delicioso verniz poético transformar-se em cores e sons.
Foto 3:
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MENSAGEM PLÁSTICA
(Suporte: tela do celular)
MOLDURA:
ENQUADRAMENTO:
ÂNGULO DE TOMADA:
OBJETIVA:
COMPOSIÇÃO:
FORMAS:
CORES:
ILUMINAÇÃO:
TEXTURA:

LIMITE FISICO DA IMAGEM PRESENTE – REMETE AO
CONCRETO
FECHADO – SUGERE PROXIMIDADE
NORMAL – REFORÇA A NOÇÃO DE REALIDADE
NORMAL – PLANO COMPLETO
CONSTRUÇÃO AXIAL EM Z
RETAS VERTICAIS
FRIAS - VERDE MUSGO, PRETO, AZUL E BRANCO
ALTA SATURAÇÃO DA COR
LISA

MENSAGEM ICÔNICA
SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

ICÔNICOS

1º NÍVEL

2º NÍVEL
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TUBO DE TINTA 1

HORIZONTAL

TUBO DE TINTA 2

VERTICAL

FORMAM JUNTAS O
―T‖ DE
TRANSFORMAÇÃO

MENSAGEM SIMBÓLICO CULTURAL
A palavra transformação possui um apelo atemporal, pois a todo o momento as coisas
do mundo se transformam, porém ao final do século XX a sua popularidade cresceu
assombrosamente, de modo que além da sabida transformação da ordem do natural,
conclama-se a transformação das pessoas e a renovação de suas crenças. Nesse sentido
o título da campanha provoca o participante a ―Fotografar o que transforma o mundo‖
entre milhares de interpretações possíveis ao tema, esta imagem escolheu o singelo, mas
nem por isto menos dotado de uma carga de sentido. Transformação nesta imagem é pôr
a arte em ação, equilibrando-a em distintos hemisférios, esse movimento similar o da
vida põe o mundo em movimento através das tintas da arte.
Foto 4:

MENSAGEM PLÁSTICA
(Suporte: tela do celular)
MOLDURA:

LIMITE FISICO DA IMAGEM PRESENTE – REMETE AO
CONCRETO
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ENQUADRAMENTO:
ÂNGULO DE TOMADA:

FECHADO – SUGERE PROXIMIDADE
TRASEIRO – DESCONTROI A NOÇÃO DE REALIDADE
PLANO AMERICANO

OBJETIVA:
COMPOSIÇÃO:

EM 1º PLANO O DESENHO DO MENINO, EM 2ª PLANO A
MARCA DE TIRO E A PALAVRA ―RESISTA‖
CURVAS

FORMAS:

PRETO E BRANCO

CORES:

BAIXA SATURAÇÃO

ILUMINAÇÃO:

LISA

TEXTURA:

MENSAGEM ICÔNICA
SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

ICÔNICOS

1º NÍVEL

2º NÍVEL

MENINO

DESENHADO EM
GRAFFITI

ESPERANÇA NO
FUTURO

TIRO

PAREDE

PASSADO VIOLENTO

MENSAGEM LINGUÍSTICA
A palavra ―RESISTA‖ escrita em preto com letra de forma e em maiúsculo
simboliza um duplo ato de resistência também por ser realizada através do grafitti,
enquanto expressão urbana de contestação ao status quo.

MENSAGEM SIMBÓLICO CULTURAL
Embora o grafitti exprima com coerência os contornos da resistência em seu universo
de signos, nenhum consegue ser mais eloquente do que um signo então ausente na
imagem: a bala disparada. Enquanto a palavra registrada em um letra garrafal convoca à
luta, o vestígio da bala que após o estampido inicial poderia ser tão somente preenchido
pelo signo do silêncio, ainda ecoa profundamente na materialidade do espaço. A
transformação se fundamentará então da resistência nada silenciosa.
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Foto 5:

MENSAGEM PLÁSTICA
(Suporte: tela do celular)
MOLDURA:
ENQUADRAMENTO:

ÂNGULO DE TOMADA:

OBJETIVA:
COMPOSIÇÃO:
FORMAS:

LIMITE FISICO DA IMAGEM AUSENTE – REMETE AO
IMAGINÁRIO
FECHADO – SUGERE PROXIMIDADE
PLONGEÉ (CAMERA ALTA)- PORÉM A APROPRIAÇÃO
LEVOU A UM EFEITO NÃO NORMATIZADO POIS AO
CONTRÁRIO DO ESPERADO, NÃO DIMINUIU O OBJETO*
CLOSE UP
1º PLANO ROSTO DA CRIANÇA, 2º PLANO O LIVRO
ABERTO
RETAS

CORES:

TONS AMARELADOS

ILUMINAÇÃO:

BAIXA SATURAÇÃO

TEXTURA:

LISA

*Esta situação exemplifica a ideia de que mesmo a classificação rigorosa é capaz de
produzir efeitos estéticos não programados.
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MENSAGEM ICÔNICA
SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

ICÔNICOS

1º NÍVEL

2º NÍVEL

MENINA

ALFABETIZADA

ESPERANÇA NO
FUTURO

LIVRO

SABER

FÁBULAS

MENSAGEM SIMBÓLICO CULTURAL
Se esquivando um pouco da convenção estabelecida em que uma criança deve ler para
construir o futuro através da leitura, essa imagem desperta um certo incômodo, pois a
criança não apenas lê o livro, subentende-se a existência de uma pausa nessa leitura,
momento no qual esta criança dirige-se ao espectador através do ―olhar indagador‖,
como quem leu o livro mas quer ir além, além de aprender a cartilha ensinada, ela nos
encara como quem cobra as mudanças tão bem prognosticadas nos livros. Uma leitora
empoderada é a transformação ocorrendo no presente e não apenas a promessa de um
futuro melhor como cotidianamente associa-se à imagem das crianças.
Foto 6:

MENSAGEM PLÁSTICA
(Suporte: tela do celular)
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LIMITE FISICO DA IMAGEM AUSENTE – REMETE AO
IMAGINÁRIO

MOLDURA:
ENQUADRAMENTO:
ÂNGULO DE TOMADA:

ABERTO – SUGERE DISTÂNCIA
NORMAL – REFORÇA A NOÇÃO DE REALIDADE
PLANO CONJUNTO

OBJETIVA:
COMPOSIÇÃO:

CENTRAL: O JOVEM ERGUENDO A BICICLETA, À
ESQUERDA: SENHOR DE COSTAS PARA PASSEATA
CURVAS E RETAS

FORMAS:

QUENTES

CORES:

BAIXA SATURAÇÃO

ILUMINAÇÃO:

LISA

TEXTURA:

MENSAGEM ICÔNICA
SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

ICÔNICOS

1º NÍVEL

2º NÍVEL

SENHOR

PARADO

PASSADO /INÉRCIA

JOVEM

DE BRAÇOS ERGUIDOS

PRESENTE / ENÉRGICO

MENSAGEM SIMBÓLICO CULTURAL
Mais uma passeata, manifestações urbanas já costumeiras nos últimos anos no Brasil,
além de envolver pessoas, bandeiras, e toda sorte de palavras de ordem e conflitos de
geração, algo triunfa entre a multidão, é a bicicleta. Feita para deslizar sobre o chão aqui
é ovacionada significando que talvez seja esse o ícone de todas as transformações, a
justa bandeira dos nossos tempos.
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Foto 7:

MENSAGEM PLÁSTICA
(Suporte: tela do celular)
MOLDURA:
ENQUADRAMENTO:
ÂNGULO DE TOMADA:
OBJETIVA:
COMPOSIÇÃO:
FORMAS:
CORES:
ILUMINAÇÃO:
TEXTURA:

LIMITE FISICO DA IMAGEM PRESENTE – REMETE AO
CONCRETO
FECHADO – SUGERE PROXIMIDADE
NORMAL – REFORÇA A NOÇÃO DE REALIDADE
ÂNGULO LATERAL OU DE PERFIL
CONSTRUÇÃO AXIAL – MOÇA E CRIANÇA NO CENTRO
DA IMAGEM
CURVAS
QUENTES: VERMELHO, LARANJA, AMARELO
ALTA SATURAÇÃO
LISA
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MENSAGEM ICÔNICA
SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

ICÔNICOS

1º NÍVEL

2º NÍVEL

VESTIDAS DE
PALHAÇO

BRINCANDO,
EXERCENDO O LADO
LÚDICO DA VIDA

MOÇA
CRIANÇA

MENSAGEM SIMBÓLICO CULTURAL
Novamente temos o amor, mas desta vez ele não esta sozinho, acompanhado da alegria
o amor fraternal entre os seres expressa finalmente a paz e a leveza, nos fazendo a essa
altura da análise desconfiar que o amor sem a alegria talvez soe incompleto, incapaz de
contagiar com tamanha adesão.
Foto 8:

MENSAGEM PLÁSTICA
(Suporte: tela do celular)
MOLDURA:

LIMITE FISICO DA IMAGEM PRESENTE – REMETE AO
CONCRETO
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ENQUADRAMENTO:
ÂNGULO DE TOMADA:

ABERTO – SUGERE DISTÂNCIA
NORMAL – REFORÇA A NOÇÃO DE REALIDADE
ÂNGULO LATERAL OU DE PERFIL

OBJETIVA:
COMPOSIÇÃO:

1º PLANO CARRO CINZA À DIREITA, 2º PLANO SENHOR
NA BICICLETA AO CENTRO, 3º PLANO: PEDESTRES
CURVAS E RETAS

FORMAS:

ESMAECIDAS- LARANJA E CINZA

CORES:

BAIXA SATURAÇÃO

ILUMINAÇÃO:

LISA

TEXTURA:

MENSAGEM ICÔNICA
SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

ICÔNICOS

1º NÍVEL

2º NÍVEL
TRANSPORTE

SENHOR

ANDANDO DE
BICICLETA

DEMAIS MOTORISTAS

CARROS

IDEIAS
CONVENCIONAIS

DEMAIS PESSOAS

PEDESTRES

CIDADANIA

SUSTENTÁVEL /
NOVAS IDEIAS E
VALORES

MENSAGEM SIMBÓLICO CULTURAL
Em uma esquina de qualquer cidade de qualquer metrópole, lá esta a pauta urbana, que
há muito não se refere mais ao mero direito de ir e vir dos transeuntes, mas como ordem
do dia de uma sociedade que busca a sustentabilidade aponta para uma solução, uma
medida eficiente e eficaz: transformar os fluxos urbanos através do uso de transportes
não poluentes, opção saudável ao bolso, a mente e ao espírito de todos. Ao enfatizar a
bicicleta em um espaço tradicionalmente destinado ao uso do veiculo motor, se aposta
em modos alternativos como modo de impulsionar comportamentos inovadores.
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Foto 9:

MENSAGEM PLÁSTICA
(Suporte: tela do celular)
MOLDURA:
ENQUADRAMENTO:
ÂNGULO DE TOMADA:
OBJETIVA:
COMPOSIÇÃO:
FORMAS:
CORES:
ILUMINAÇÃO:
TEXTURA:

LIMITE FISICO DA IMAGEM PRESENTE – REMETE AO
CONCRETO
ABERTO – SUGERE DISTÂNCIA
PLONGEÉ (CAMERA ALTA)- DIMINUI O OBJETO
PLANO CONJUNTO
NITIDEZ APENAS NO CENTRO DA IMAGEM
CURVAS
PRETO E BRANCO
DIFUSA
LISA
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MENSAGEM ICÔNICA
SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

ICÔNICOS

1º NÍVEL

2º NÍVEL
ANARQUISTAS

MASCARADOS DE
JOVENS

HACKERS
GUY FAWKES
ANÔNIMOS

MENSAGEM SIMBÓLICO CULTURAL
A juventude mascarada reunida em tom de protesto erguendo um cartaz onde se lê:
―corte do salário dos professores‖ revela que há algo escandaloso que impede a
instauração de qualquer sonho de transformação, essa é a base das lutas dos hackers,
nenhuma arma apenas bits na velocidade da luz, o poder da mobilização e as facilidades
de mundo cibernético capaz de descontruir as falácias e crimes das informações escusas
em rede. O imagético oriundo do movimento Occupy Wall Street reflete o contexto, o
espírito da época, em que a internet representada pelas redes sociais, articula os
movimentos sociais.
Foto 10:
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MENSAGEM PLÁSTICA
(Suporte: tela do celular)
LIMITE FISICO DA IMAGEM PRESENTE – REMETE AO
CONCRETO

MOLDURA:
ENQUADRAMENTO:
ÂNGULO DE TOMADA:

ABERTO – SUGERE DISTÂNCIA
TRASEIRO – DESCONTROI A NOÇÃO DE REALIDADE
PLANO CONJUNTO

OBJETIVA:
COMPOSIÇÃO:

1º PLANO: HOMENS; 2º PLANO: NATUREZA
RETAS E CURTAS

FORMAS:

VERDE, AZUL E CINZA

CORES:

BAIXA SATURAÇÃO

ILUMINAÇÃO:

LISA

TEXTURA:

MENSAGEM ICÔNICA
SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

SIGNIFICANTES

ICÔNICOS

1º NÍVEL

2º NÍVEL

IDOSO A PÉ

POSICIONADO À
ESQUERDA

CARINHO DE PAI PARA
FILHO

DE BICICLETA
APOIANDO O IDOSO

NOVAS IDEIAS
CAMINHAM LADO A
LADO COM A
SABEDORIA

JOVEM

MENSAGEM SIMBÓLICO CULTURAL
Utopias de uma geração, desafios de outra, o encontro de duas gerações caminhando
lado a lado nos aponta que as transformações nunca hão de cessar restando aos homens
exercer a sabedoria oriunda da troca de vivências.
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SÍNTESE DAS MENSAGENS PLÁSTICAS
Percebe-se a predominância de determinadas características plásticas dentre as
fotografias vencedoras:


A predileção por molduras convencionais que completassem todo o objeto,
restando poucas iniciativas não conservadoras (apenas 02 fotografias entre as 10
selecionadas).



Uma ligeira preferência por enquadramentos fechados que sugerem a
proximidade com o objeto retratado (06 fotografias).



Os ângulos que reforçam o sentido de normalidade foram os mais utilizados (06
fotografias), a novidade foi o uso do ângulo de trás (02 fotografias) e do plongee
(02 fotografias).



Predileção pela baixa saturação da cor nas imagens (06 fotografias).
As estratégias de visualidade empregadas reforçam as escolhas estéticas

amplamente em voga: como uso o excessivo da baixa saturação da cor, ângulos que
reforçam o olhar normatizado, e enquadramentos que circunscrevem todos os limites do
objeto, embora este último seja um modelo canônico que obedece às leis da perspectiva
- ao contrário de uma estética contemporânea onde há um grau maior de indefinição na
imagem – ainda sim é possível alegar a existência de espaços offs. Logo, o uso
convencional deste não impede uma maior abstração ou uso da criatividade para
reconstruí-los.
Percebe-se ainda uma relação direta entre a mensagem solicitada pela campanha
e as imagens realizadas pelos participantes, causando muitas vezes o efeito de reiteração
das fotos, um didatismo por vezes oriundo da necessidade de clareza com a temática a
fim de evitar grandes distorções ao que foi proposto, embora mesmo aqui tenha
ocorrido a subversão do conceito de transformação solicitado - seja através de uma foto
não vencedora, mas que ficou bastante popular na rede (a imagem da cliente reclamando
das taxas exorbitantes da fatura) como também da foto (aqui descrita como de número
nove onde vemos uma passeata de sujeitos mascarados ao estilo Guy Fawkes).
Apesar de a missão propor uma aproximação com os usuários através do
despojamento do ato de fotografar mediante câmeras acopladas a celulares, nota-se que
as fotografias vencedoras não são aquelas oriundas de câmeras de baixa qualidade ou
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que possuem imagens pixeladas, pelo contrário tratam-se de imagens com certo rigor
estético seja na escolha dos objetos, enquadramento ou jogo de luz e cor. A esse
respeito, suspeitamos que as fotografias vencedoras fossem de profissionais, à titulo de
curiosidade descobrimos que das fotos selecionadas 07 eram de fotógrafos ou design
gráficos, indivíduos com estreita relação com o mundo das artes imagéticas.
No entanto, embora tenha existido um maior cuidado no que tange ao aspecto
plástico da imagem, seu conteúdo é variado indo de fotos inocentes (dois tubos de tinta
dispostos perpendicularmente conforme a foto de número 3) à fotos complexas (seria a
modelo da foto de número 2 uma mulher ou uma manequim?).
Portanto, há uma aproximação com os usuários através das missões, pela
praticidade e acessibilidade à brincadeira, porém esta adesão ao passo que engaja e
encanta nem sempre se traduz em consagração nas redes devido a considerável
exigência de qualidade do material, o que eleva o nível entre os selecionados, de todo
modo, as imagens disponibilizadas em rede com a hashtag do #instamission38:
“Fotografe o que transforma o mundo” fazem parte do escopo dos novos modos de
publicidade atrelado à experiência de entretenimento.

SÍNTESE DAS MENSAGENS ICÔNICAS

Gráfico 1: Síntese das mensagens icônicas encontradas nas imagens vencedoras.

Interessante notar que os elementos icônicos representados pelo Grupo 1: Arte,
Bicicletas e Crianças cada um com 3 aparições se relacionam intrinsicamente com as
temáticas abordadas pelo Itaú em suas iniciativas, a exemplo do Itaú Cultural que
promove inúmeras linguagens artísticas, do sistema de Bike Compartilhada e do Projeto
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Leia para uma Criança, todos em atividade.

Com 02 aparições cada uma estão os demais temas do Grupo2: Idosos, Mulheres
e Passeatas, novamente a inserção de idosos nas fotografias remetem ao programa
“Itaú Viver Mais” no qual são realizados atividades físicas e socioculturais a pessoas
acima dos 55 anos de todo o país (sejam elas correntistas do banco ou não), quanto ao
tema Mulheres este se relaciona ao programa educacional

Itaú

Mulher

Empreendedora, visto que as mulheres são a maioria das trabalhadoras autônomas do
país.
Até o momento todas as imagens icônicas (até mesmo as imagens de passeatas
aparentemente pacíficas) estavam diretamente alinhadas com o discurso praticado pela
instituição financeira em seus diversos canais de comunicação, a saber, baseados
sempre no tripé inovação, sustentabilidade e cidadania.
Porém, um olhar mais atento nos leva a crer que a Fotografia 9 destoa do
conjunto, pois escolher a imagem de uma passeata com sujeitos vestindo a máscara de
Guy Fawkes cabe interpretações que os associem a anarquistas, hackers e por que não
dizer, aos movimentos antiglobalização como o Occuppy Wall Street em 2008 e aos
Black Blocks das Jornadas de Junho de 2013, exaltando assim seus métodos e práticas.
Assim, apesar de existir a filtragem e seleção prévia de imagens percebemos a
existência de um potencial de subversão aos interesses da marca, ademais o conjunto de
imagens nos informa acerca do universo discursivo da marca e seus valores, em um
reforço institucional.

SÍNTESE DAS MENSAGENS SIMBÓLICO CULTURAL
Reconhecendo que a produção de sentido é decorrente do contexto
experienciado pelos indivíduos de modo que possui um papel decisivo na própria
construção do público (ODIN, 2004), percebe-se que a mensagem imagética proposta
pela juventude contemporânea reflete os anseios da época ao incluir o corpo, as
bicicletas, e demais signos e objetos de consumo - ainda que sustentáveis - na pauta das
reivindicações pela transformação do mundo, indo além dos ícones da revolução ligados
a uma geração analógica em que livros, bandeiras e cartazes restringiam o universo
representacional em questão.
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Neste âmbito ao atrelar à marca aos valores embutidos nestes símbolos de
juventude e inovação o Itaú associa-os a sua marca construindo uma relação estética da
marca tanto com seus produtos quanto com os seus consumidores, ademais ao acolher
este novo modelo de ativismo fortemente alicerçado em fotos e hashtags, a instituição
financeira legitima estes modos de estar mediado no mundo como modo de garantir o
engajamento necessário com seu público, pois de acordo com Wolton (2010) a
mensagem só possuirá adesão efetiva quando é capaz de gerar a interlocução ou a
―empatia‖ entre as partes envolvidas.
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3.2

Comentários das fotografias vencedoras
Tal qual fez Martine Joly (2002) em seu estudo acerca das implicações

axiológicas e ideológicas presentes nos discursos jornalísticos quanto ao sentido
atribuído ao termo ―imagem virtual/imagens virtuais‖ veiculados no Jornal Le Monde
durante o período de 6 (seis) anos, desejamos deduzir dos comentários inscritos nas
fotografias vencedoras características que remetam ao horizonte de expectativas ligados
as imagens obtidas para a #instamission38: “Fotografe o que transforma o mundo”
Contudo, enquanto a autora possui como eixo central a premissa de que seria o
jornalista e consequentemente seus escritos, reflexo ou guia para a conformação de uma
opinião pública (ao considerar que a interpretação dos espectadores se encontrava
prevista antes mesmo do acesso às mensagens visuais) em nossa pesquisa, em virtude
do foco estar centrado nos espectadores de imagens, prescindiu-se da figura do
jornalista ou profissional da crítica enquanto instância legitimadora do bom-gosto
cultural.
Deste modo, outorgam-se aos participantes do Instamission a condição de atores
sociais que investidos do empoderamento possibilitado pela ambiência da internet,
conseguem através de suas projeções coletivas alcançar um efeito estético sobre a
natureza da imagem fotográfica colaborativa via Instamission.
No intento de resgate dos comentários das fotografias vencedoras para refleti-los
enquanto marcas de recepção ao nos aproximamos dessa instância encontramos uma
dificuldade: a escassez de comentários na maioria das fotografias!
Se na era dos fotologs era mister comentar a fotografias com um breve: ―Legal‖
―Bacana‖, ― Lindo‖ ou seus similares, tudo indica que na mídia social Instagram há
uma crescente tendência dos comentários serem substituídos apenas pelo botão de
―curtir‖, o famoso coração. Um exemplo disso é que mesmo entre as fotos vencedoras,
quando não são comentários elogiosos que se restringem a ―Adorei‖, a ausência de
comentários - mesmo em fotografias populares - persiste:
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Se a não comunicação é uma impossibilidade, a ausência desta também há de
comunicar, desse modo verificamos assim como Palácios (2012) que ―tão relevante
quanto os comentários faz-se a ausência destes, o silenciamento também nos
comunica.‖ (PALÁCIOS, 2012, p.139). Logo, o emudecimento dos comentários abaixo
da fotografia pode apontar para uma mudança na economia da escrita, sintomática das
novas dinâmicas das redes, a exemplo dos 140 caracteres permitidos na mídia social
Twitter que restringiu o leque de semântico em jogo.
A importância destes comentários (ainda que possam parecer bobos, ou
excessivamente favoráveis) na circunstância em que circulando nas redes podem tanto
ser um estímulo a participação quanto representar o que Palácios (2012) intitula de
marginália, um espaço de anotação que graças as leituras sucessivas e novas
reinterpretações passíveis a múltiplas temporalidades pode apontar para um tipo
emergente de memória a ser resgatado, o que a estética da recepção reconhece como
sendo um horizonte de expectativa.
Assim essa ausência de comentários, nos possibilita traçar um paralelo com a
ideia de fotografia ausente apresentada por Joly (2002), pois a mesma havia identificado
nas fotografias ausentes o ponto de partida para a compreensão da relação entre a
imaginação das fotografias e a expectativa de cumpri-las com êxito, chegando a
conclusão de que aquelas fotografias que não correspondiam aos cânones atribuídos
pela fotografia tradicional, eram consideradas até então como fotografias falhadas,
ocasionando uma frustração entre o socialmente aprovado pelo espectador ordinário.
Logo, em realidade as fotografias eram ausentes porque sofriam uma censura
por parte de seus produtores, que graças às imagens mentais que possuíam acerca do
que seria uma boa fotografia, limavam aquelas antes mesmo de virem a público para a
apreciação das pessoas.
Percebemos que no lugar da existência de fotografias ausentes (já que graças ao
afrouxamento aos cânones fotográficos, fotografar virou uma atividade lúdica e um
tanto democrática) suspeitamos assistir agora ao momento dos comentários ausentes.
Fato um tanto curioso, pois se na pesquisa de Joly (2002), a mesma identificou as
fotografias ausentes como sendo aquelas não adequadas perante o julgamento do que
seria uma bela fotografia, hoje a existência de comentários ausentes não parece dizer
respeito a uma censura prévia, ou mesmo uma limitação espacial de caracteres (como
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ocorre no Twitter), mas refere-se a uma economia na expressividade que vai ao encontro
aos hábitos conversacionais de uma geração envolvida por emoticons, memes e demais
modos de sintetizar as emoções que são acionados constantemente perante o processo
conversacional virtual.
Não se afirma com isso que a proliferação de imagens levará ao
desaparecimento da escrita, visto que conforme explica Joly (2005) palavras e imagens
possuem uma afinidade infinita, ou em suas palavras:
Queiramo-lo ou não, as palavras e as imagens estão ligadas,
interagem, completam-se, iluminam-se com uma energia
vivificante. Longe de se excluírem, as palavras e as imagens
alimentam-se e exaltam-se mutuamente. (JOLY, 2005, p.154).

O âmbito de reflexão e diálogo acerca das imagens produzidas existe
virtualmente através da existência do espaço dos comentários, mas não se efetiva de
modo concreto nas redes visto que o comportamento social privilegia um suposto
engajamento incutido no simples hábito de apertar um botão curtir, ou seja, este
engajamento se restringe a apertar botões tanto para fotografar, editar, curtir e
expressar-se, é o avivamento da noção de ícone apregoada por Charles Peirce (1977).
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4.

CONCLUSÃO

4.1

Por uma estética do engajamento
Neste cenário de hipervalorização da imagem, a pesquisa buscou compreender

como a marca Itaú constrói o engajamento através dos efeitos estéticos proporcionados
pela singularidade da fotografia. É preciso antes compreender as próprias modificações
sofridas pelo termo engajamento que com o tempo passou do francês medieval
―engage‖ simbolizando o ato de ―dar garantia‖ para adquirir no século XX o sentido de
comprometimento com uma causa.
Assim engajar-se é antes de tudo comprometer-se, ser tocado por um sentido
maior de pertencimento, neste sentido a instituição financeira Itaú, ao solicitar o clique
de momentos, ideias, conceitos que despertam imaginários através da linguagem
fotográfica acaba por construir uma estética do engajamento na qual se fotografa para
compartilhar de um olhar transformador estimulado pela mobilização em prol de
pequenas atitudes que viabilizem o bem-estar da coletividade.
Se a história da visualidade aponta para uma visão centrada na perspectiva do
observador, Gumbrecht (2006) por sua vez defendeu que a estética do século XXI nos
fala sobre um modo específico de apropriação do mundo, especialmente focado do
cotidiano que impõe consigo cada vez mais efeitos de sentido e presença. Deste modo
não basta estar nos lugares e viver as circunstâncias, é necessário sentir e documentar
esta experiência, convertendo-a em cores, volumes, captando impressões e criando
outras tantas em fotografias.
A estética do engajamento é então programada pela instituição financeira Itaú e
funciona do ponto de vista instrumental, posto que o indivíduo energizado pelas redes
passa a ser um fiador, endossando a credibilidade da marca, neste sentido o papel da
internet se destaca visto que o contexto técnico informacional contribuirá não só para a
interação com o público, mas a construção deste.
Logo, alinhar sua campanha institucional ao conceito de ―compromisso com a
transformação do mundo‖ não é buscar nas fotografias uma historicidade compatível
com as narrativas da tradição e da memória, mas munir o olhar deste observador, para
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escrever novas histórias, novas percepções dotando-o de artisticidade, cidadania,
humanidade, valores caros neste início de milênio.
E quanto à recepção apressada da imagem fotográfica via Instagram? Essa
recepção constituída quase por uma desatenção remete a constatação realizada por
Walter Benjamim ao associar a dessacralização da imagem a uma maior recepção via a
diversão, enfim, o entretenimento como um primeiro sintoma das profundas alterações
da percepção das massas urbanas.
No entanto, assim como alertou Benjamim (1994) este despojamento intelectual
não se constitui um demérito à fruição estética. Também em Soulages (2010) torna-se
dispensável a discussão se a fotografia realizada via Instagram é superior ou inferior por
tratar-se de uma seara igualmente profícua aos amadores e profissionais, o autor por sua
vez posiciona a questão não mais sob o termo de uma superioridade ou inferioridade
artística, mas sim de especificidade, diferença e originalidade.
Através das análises empregadas percebeu-se a existência de um engajamento
que estimula a participação lúdica através da fotografia em redes móveis enquanto
instrumento de verniz democratizante (se comparada à esfera de produção dos outros
meios de comunicação), mas que privilegia e celebra as escolhas estéticas consagradas,
oriunda de um grupo seleto de produtores de conteúdo imagético.
Percebeu-se ainda a diminuição de comentários e na maioria das fotos a ausência
destes que nos leva a uma reflexão acerca da própria economia de expressividade
existente nas redes. Certamente ao fotografar com a hashtag do #instamission38:
“Fotografe o que transforma o mundo” a instituição financeira Itaú investe no
conteúdo gerado por usuário como uma estratégia de baixo investimento e grande apelo
para uma comunidade construída em torno da experiência com a marca, ao passo que
adquire um retorno de capital simbólico, um capital estetizante de lembrança junto ao
seu público. O Instamission em contrapartida firma-se enquanto espaço para o
estabelecimento de uma comunicação marcária.
Deste modo, apesar da ação do Instamission não ser essencialmente nova em sua
essência, pois debruça-se no rol das ações promocionais, espectro habitual da
publicidade, representa porém um upgrade às ações de outros tempos pois ao mudar o
ambiente e as condições faz emergir novos modos e níveis de engajamento que sinaliza
o comportamento deste consumidor em proximidade com o comportamento de fã, visto
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que segundo Santos e Gomes (2013) a adesão voluntária seria já um pressuposto
primordial para a ativação do comportamento de fã, assim como ser audiência é uma
performance de consumo, a atividade espectatorial que permite a participação como
explica Jenkins (2009) é inerente a atividade de fã.
Por fim, a instituição Itaú juntamente com o projeto colaborativo de fotografia
Instamission lança mão da estética do engajamento como modo de operacionalizar as
estratégias de visibilidade da referida marca junto aos seus consumidores, clientes e
usuários no regime de visualidade contemporâneo.
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6. ANEXOS
Anexo A - Pesquisa Documental acerca da insatisfação dos usuários do iphone com a
popularização do Instagram


Postagem intitulada “Instagram: Banalizar para quê?” disponível no Blog
Inteligência
Coletiva.
Disponível
em:<http://inteligenciacoletiva.seen.com.br/post/53518959874/instagrambanalizar-pra-qu%C3%AA >. Acesso em: 20 dez. 2015.



Matéria intitulada “Instagram para Android irrita usuários e reabre debate
sobre preconceito” de Lucas Sampaio disponível desde 17.04.2012 no Portal
Uol. Disponível em: <http://m.folha.uol.com.br/tec/2012/04/1077040-instagrampara-android-irrita-usuarios-e-reabre-debate-sobre-preconceito.shtml?mobile>.
Acesso em: 20 dez. 2015

Anexo B - Relação das fotografias vencedoras do #instamission38: “Fotografe o que
transforma o mundo”


Postagem com as fotografias selecionadas. Disponível desde 28 out. 2011.
Disponível
em:<https://www.facebook.com/instamission/posts/226777334051958>.

Anexo C – Sobre o Itaú


Nova identidade corporativa após a fusão entre Itaú e o Unibanco
http://www.itauunibanco.com.br/relatoriodesustentabilidade/ptbr/?q=panorama-e-estrategias



Visão

do

Itaú

2013:

campanha

#issomudaomundo

https://ww2.itau.com.br/hotsites/itau//revista/itau-acontece/revista-itauacontece-25.html
Anexo D – Repercussão da #Instamission38.


Postagem intitulada “Itaú ativa campanha pelo Instagram” disponível desde
19.10. 20111no Site Proxxima. Disponível
em:<http://www.proxxima.com.br/proxxima/redes_sociais/noticia/2011/10/1
9/Itau-ativa-campanha-pelo-Instagram.html>.



Postagem intitulada “Instamission “Instamission #38: Transformar”
publicada
no
Site
da
Revista
Trip.
Disponível
em
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<http://revistatrip.uol.com.br/transformadores/blogs/triptransformadores/2011/1
0/15/instamission-38-transformar.html>.


Matéria intitulada “Itaú usa Instagram em iniciativa digital”. Disponível
desde 20/10/2011 no Site Revista Exame.com. Disponível em:
<http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/itau-usa-instagram-eminiciativa-digital>.

Anexo E - História da Agência Contente


História da Agência Contente. Disponível no blog: <http://contente.vc/blog/ahistoria-da-contente-no-itau-mulher-empreendedora/>.



Entrevista das criadoras da agência contente para a Revista Online Pro News.
Disponível em :
<http://www.revistapronews.com.br/siteantigo/anteriores/detalhe/1111/comuma-missao-na-cabeca.html.>

Anexo F - Entrevista com Gilles Lipovetsky


Matéria intitulada “O brasileiro tem paixão pelo luxo”. Disponível no Site
Revista Istoé. Disponível em:
<http://www.istoe.com.br/assuntos/entrevista/detalhe/228717_O+BRASILEIR
O+TEM+PAIXAO+PELO+LUXO+>.

Anexo G – A polêmica da inserção de algoritmos no Instagram


Matéria intitulada: “O fim do Instagram como conhecemos”. Disponível em:
<https://medium.com/vantage/the-end-of-instagram-as-we-know-itdc35fe01b9f8#.xg0yg112r.>
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