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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é identificar características de fotografias publicadas no 

Instagram Stories, cuja intencionalidade primeira é o compartilhamento de imagens com 

duração pré-determinada de tempo. Essas imagens, depois de compartilhadas, existem durante 

um tempo limitado (24 horas) e, após esse período, desaparecem. Diversos são os tipos de 

fotografia existentes, cada qual com propósitos específicos. Esta dissertação tem como foco e 

objeto as chamadas fotografias vernaculares, ou seja: fotografias não-profissionais, do 

cotidiano, dos porta-retratos e álbuns de família, e também dos perfis pessoais do Instagram. 

Esse tipo de imagem foi escolhido em função da efemeridade do Instagram Stories ir de 

encontro aos propósitos de perpetuação da memória afetiva e familiar pressupostos nas fotos 

vernaculares. Nos porta-retratos e nos álbuns de família (impressos ou digitais), a fotografia 

vernacular sempre esteve diretamente atrelada à memória. A partir do momento em que esse 

tipo de imagem é feito para desaparecer, surge um novo propósito de produção e 

compartilhamento de fotografias vernaculares. Partimos da hipótese geral de que se há novas 

intencionalidades, haverá, também, novas características, que foram investigadas a partir 

desse aspecto temporal da imagem. Analisamos 6.830 fotografias publicadas no Instagram 

Stories. As observações envolveram 179 usuários do Instagram, durante um período de 30 

dias. Esse registro foi então comparado com as 4.605 fotografias publicadas por esses 

mesmos usuários na Linha do Tempo, onde as fotografias não são apagadas a não ser que o 

usuário mesmo o faça. A partir dessa análise, percebemos que o aspecto temporal das 

fotografias vernaculares efêmeras do Instagram Stories faz com que os usuários publiquem 

fotos menos preocupadas com padrões estéticos, uma vez que não ficam atreladas ao seu 

perfil para além das 24 horas. Desfoques, subexposições, superexposições são muito mais 

comuns nos Stories do que na Linha do Tempo, além do uso recorrente das ferramentas de 

desenho, filtros faciais e aplicação de emojis e stickers sobre as fotografias. 

Palavras-chave: Efemeridade, Fotografia, Fotografia Vernacular, Instagram Stories 
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ABSTRACT 

 

The aim of the present work is to identify characteristics of photographs published in 

Instagram Stories, a digital platform designed for sharing images with a predetermined (24 

hours) duration of time. These images, once shared, exist for a limited time and, after that 

span of time, disappear. There are several types of photography. The purpose of this 

dissertation is to examine the so-called vernacular photographs, i.e. the non-professional 

photographs, portraying scenes of daily life, filling not only family albums and portrait 

frames, but also personal profiles of Instagram. These images were chosen because the 

ephemeral quality of the Instagram Stories images goes against the purposes of perpetuating 

the affective and familiar memory that this type of photography usually presupposes. In 

domestic picture frames and family albums (printed or digital), vernacular photography has 

always been directly linked to memory. From the moment this type of image is created to 

disappear, a new purpose arises in the production and sharing of vernacular photographs. We 

start from the general hypothesis that if there are new purposes, there will be, also, new 

characteristics. We analyzed 6,830 photos published in the Instagram Stories. Observations 

involved pictures posted by 179 Instagram users during a period of 30 days. This record was 

compared to 4,605 photos posted by those same users in the Timeline, where the photos are 

not deleted unless the user does so. From this analysis, we realize that the temporal aspect of 

Instagram Stories' ephemeral vernacular photographs causes users to post photos that are less 

concerned with aesthetic standards, since they are not tied to their profile beyond 24 hours. 

Blurring, under-exposures, over-exposures are much more common in Stories than in the 

Timeline, as well as the recurrent use of drawing tools, facial filters and the application of 

emoji and stickers on photographs. 

 

Keywords: Ephemerality, Photography, Vernacular Photography, Instagram Stories 
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INTRODUÇÃO 

Quando Kossoy escreveu que “Fotografia é Memória e com ela se confunde” 

(KOSSOY, [1999] 2009, p. 132), não imaginava o rumo que a fotografia tomaria nos anos 

seguintes, após sua digitalização, sua conseguinte incorporação aos telefones celulares e a 

aplicativos de compartilhamento de imagens. É fato que, em 1999, já existiam câmeras que 

produziam imagens digitais1, porém, por serem equipamentos de alto custo, sua disseminação 

pela população em geral só veio a ocorrer na metade da década de 2000.  

O que aconteceu, desde então, foi uma mudança gradativa nos modos como 

produzimos e visualizamos imagens. Os grãos de prata do filme analógico foram substituídos 

pelo sensor (CCD – Charged-Couple Device) das câmeras digitais. O processo químico de 

revelação foi eliminado. O papel fotográfico foi perdendo espaço para os mais diversos tipos 

de tela onde as fotografias passaram a ser vistas sem custos com o suporte. O custo para se 

fazer uma foto caiu gigantescamente. Os álbuns de família foram digitalizados e hoje são 

compartilhados através da internet. As câmeras fotográficas foram incorporadas aos telefones 

celulares. Para citar apenas algumas das transformações ocorridas e em curso.  

Essas mudanças, tão radicais que fizeram com que autores cunhassem novas 

denominações para a fotografia digital2, aconteceram de modo gradual e sem que nos 

déssemos conta de como estávamos, aos poucos, mudando completamente a nossa relação 

com a fotografia. As primeiras câmeras digitais funcionavam de modo muito semelhante às 

analógicas, já que ainda não possuíam telas para visualização instantânea das imagens e os 

cartões de memória da época não tinham capacidade de armazenar muito mais do que o que 

era comum em um filme. Portanto, sem haver uma mudança súbita no meio, nossas 

motivações para fazer fotografias continuaram, durante bom tempo, praticamente as mesmas. 

Ou seja, ainda hoje utilizamos a fotografia, por exemplo, para registrar momentos de 

conquistas, que temos a intenção de guardar para lembrá-los no futuro, prática que Susan 

Sontag (2004) afirma ser o uso popular mais antigo da fotografia. A digitalização permitiu 

que fotografássemos mais sem termos que nos preocupar com custos de revelação e espaço 

para guardar as imagens produzidas, já que dispomos de um espaço de armazenamento digital 

que não para de se expandir, sejam em discos rígidos, pen drives e cartões de memória com 

capacidade cada vez maior, sejam nos espaços disponíveis para armazenamento em nuvem 

                                                           
1 De fato, a primeira fotografia digital de que se tem história data de 1952 e a primeira câmera digital, de 1975. 

Fonte: IPF – História da Fotografia Digital. Disponível em: https://www.ipf.pt/site/historia-fotografia-digital/. 

Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 
2 Ver capítulo 2. 

https://www.ipf.pt/site/historia-fotografia-digital/
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em servidores online. Portanto, não é de estranhar que ainda fotografemos com 

intencionalidade memorialística. O que não costumamos nos perguntar é se o modo como 

armazenamos essas imagens nos permitirá rememorar os momentos capturados nelas. 

Existem alguns aspectos neste sentido que devem ser considerados para pensar a 

fotografia enquanto memória no contexto atual de produção, visualização e armazenamento 

dessas imagens. Primeiramente, a digitalização da fotografia e sua conseguinte incorporação 

aos telefones celulares barateou enormemente o fazer fotográfico. Não há mais gastos com 

filme e revelação e, se utilizarmos os atuais smartphones, nem com equipamento fotográfico. 

Isso fez com que mais pessoas tivessem, em suas mãos, a capacidade de produzir fotografias, 

além de diminuir a preocupação a respeito do que se está fotografando já que fotografar, o ato 

de apertar o disparador da câmera, é um ato gratuito. 

Nowadays everybody carries a camera, and in addition the new technologies allow us to take 

as many photos as we want, see them instantly and, if we don’t like them, delete them and take 

new ones. This technological evolution and the consequences it is having on the habits of 

society today have fostered the notion of photography as capturing a moment. It is 

accentuating the need to capture everything. Everything can be photographed3 

(FONTCUBERTA, 2014, p. 27). 

O que há, portanto, é um aumento na quantidade de imagens que produzimos e, por 

conseguinte, um arquivo de fotografias cada vez maior e – em geral – mais desorganizado já 

que, a cada nova fotografia, fica mais custoso organizá-lo. Ficamos, então, com um arquivo 

gigantesco de imagens que nunca são vistas, já que se requer certo esforço para encontrá-las – 

enquanto que basta um toque na tela do celular para fazer uma nova imagem. 

Outro aspecto a ser considerado é a fragilidade do arquivo fotográfico digital. 

Obviamente também as imagens analógicas poderiam ser destruídas4, porém é muito mais 

fácil apagar uma imagem digital (OLIVEIRA, BONI, 2015). Podemos deletar (ou perder 

acidentalmente) nossas imagens em nossos arquivos imensos, com alguns toques na tela do 

celular ou alguns cliques de nossos mouses. Além disso, deve-se levar em conta a contínua 

atualização dos dispositivos de produção e armazenamento dessas imagens, que ficam 

obsoletos cada vez mais rapidamente. De fato, atualmente, fotografias guardadas apenas em 

disquete podem ser consideradas perdidas, já que cada dia fica mais difícil encontrar 

equipamentos com capacidade para ler tais dispositivos. 

                                                           
3 Hoje em dia, todo mundo carrega uma câmera e as novas tecnologias permitem que tiremos quantas fotos 

quisermos, além de podermos vê-las de modo instantâneo e, se não gostarmos, apagá-las e fazer outras fotos. 

Essa evolução tecnológica e suas consequências nos hábitos da sociedade atual têm fomentado a noção da 

fotografia como captura de um momento. Está acentuando a necessidade de capturar tudo. Tudo pode ser 

fotografável (Todas as traduções do presente trabalho foram feitas por seu autor). 
4 Ver capítulo 1. 
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Se os modos como guardamos nossas fotografias mudou, também mudou o modo 

como as visualizamos. Ao serem digitalizadas e, mais adiante, começarem a ser publicadas na 

internet, houve não só uma mudança na materialidade das imagens, que migraram do papel 

para a tela, como também no modo com que exibimos nossas fotografias. Se antes nossas 

imagens eram mostradas a amigos e familiares próximos fisicamente, hoje essas fotografias 

podem ser compartilhadas logo que são produzidas com pessoas em todas as partes do mundo 

e que não necessariamente sejam nossas conhecidas. 

A lógica da atualização constante das redes sociais da internet aliada à capacidade de 

fotografarmos o quanto quisermos e publicarmos na frequência que quisermos faz surgir uma 

avalanche de imagens sendo publicadas a todo momento. Assim, somos bombardeados 

diariamente com uma quantidade enorme de imagens – boa parte delas fotografias – 

impossível de vermos em sua totalidade. Isso faz com que a atenção que damos a essas 

imagens diminua conforme a sua quantidade aumenta, havendo até quem fale que vivemos, 

hoje, em uma sociedade cega pela saturação imagética (FONTCUBERTA, 2014; 

FONTCUBERTA, 2016; BAVCAR, 2003). Isso é percebido facilmente se pararmos para 

tentar lembrar as imagens que curtimos no Instagram nas últimas 24 horas, por exemplo. 

Vimos uma profusão de imagens, mas as que retemos na memória são pouquíssimas ou 

nenhuma.  

Esses aspectos, em seu conjunto, fizeram com que, atualmente, ocorresse uma espécie 

de distanciamento entre fotografia e memória (FONTCUBERTA, 2014). Obviamente, esse 

afastamento não ocorre de imediato e em todos os tipos de fotografia. Na fotografia 

documental, nos museus, nos casamentos, nas formaturas, entre outros, essa ligação entre 

imagem e memória ainda é bastante forte. Porém, “talvez não estejamos falando 

especialmente da fotografia realizada pelo artista, pelo repórter, pelo profissional (...), mas da 

fotografia que se lança à vida comum, da fotografia que todos nós fazemos ou vemos fazer” 

(SANZ, 2010a, p. 11). Esse tipo de fotografia foi denominado pelo historiador Geoffrey 

Batchen (2000) de “fotografia vernacular” e é essa a denominação que utilizaremos para 

caracterizar as imagens analisadas no presente trabalho. 

De acordo com o autor, as fotografias vernaculares seriam “ordinary photographs, the 

ones made or bought (or sometimes bought and then made over) by everyday folk from 1839 

until now, the photographs that preoccupy the home and the heart but rarely the museum or 

the academy”5 (BATCHEN, 2000, p. 57). Ou seja, as fotografias de que tratamos neste 

                                                           
5 (…) fotografias comuns, aquelas feitas ou compradas (ou às vezes compradas e refeitas) por pessoas comuns de 

1839 até atualmente, as fotografias que concernem ao lar e ao coração, mas raramente ao museu ou à academia.  
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trabalho são aquelas feitas por pessoas comuns, anônimas, não profissionais, sem pretensões 

lucrativas, artísticas ou jornalísticas, “desprovida de pretensões estéticas, direta e 

simplificada, (...), produzida para um consumo doméstico e que habita álbuns de família, se 

acumula em caixas de sapato e, contemporaneamente, nos computadores e sistemas de 

internet” (JUNIOR, 2013, p. 67). Ignorada por muitos dos teóricos da fotografia, o fato é que 

a maior quantidade da fotografia produzida no mundo, desde a popularização do meio, pode 

ser considerada vernacular. 

Although historical accounts of photography written in the nineteenth or early twentieth 

century tend to include an eclectic selection of photographies, throughout the late twentieth 

century, most histories tenaciously focused on the artistic ambitions of the medium, excluding 

all other genres except as they complement a formalist art-historical narrative. Vernacular 

photographies resist this kind of classification, tending to be made in vast numbers by 

anonymous, amateur, working-class, and sometimes even collective hands or, worse, by crass 

commercial profiteers6 (BATCHEN, 2000, p. 57). 

A fotografia vernacular é, portanto, a fotografia casual, do dia a dia, dos 

acontecimentos das pessoas que utilizam o meio despretensiosamente. É a foto do aniversário 

de um parente. É a imagem da feira de ciências de um filho. É a selfie na praia com os 

amigos. É a fotografia tirada ao acaso ao apertarmos sem querer a tela do smartphone. Essa 

fotografia que, à primeira vista, parece não ter tanto valor, mostra muito das características da 

sociedade, de como ela se vê e de como ela se mostra. 

Tomando como exemplo a popularização exercida pela Kodak, colocando câmeras de uso 

simplificado nas mãos das pessoas, no fim do século XIX, até o atual Instagram, temos um 

vastíssimo depósito de imagens que é capaz de dar conta dos hábitos, costumes e percursos de 

quem fala com o olho da fotografia (JUNIOR, 2013, p. 68). 

Observando esses novos hábitos e costumes, as maneiras como as pessoas estavam 

publicando, visualizando e compartilhando fotografias nas redes sociais digitais, em 2011, o 

estudante da Universidade de Stanford Evan Spiegel lançou o aplicativo de compartilhamento 

de imagens de nome Snapchat7. A proposta de Spiegel era lançar um aplicativo com o qual as 

pessoas pudessem se comunicar através de imagens, algo já possível em outros aplicativos 

como o Whatsapp, app de mensagens instantâneas. Porém, com um diferencial significativo. 

Entendendo o funcionamento da comunicação feita pelas pessoas através dos smartphones e 

das redes sociais da internet e percebendo o montante cada vez maior de arquivo morto nessas 

                                                           
6 Embora relatos históricos da fotografia escritos no século XIX ou no início do século XX tendam a incluir uma 

seleção eclética de fotografias, ao longo do final do século XX, a maior parte das histórias enfocou tenazmente 

as ambições artísticas do meio, excluindo todos os outros gêneros, exceto quando complementam uma narrativa 

artística-histórica formalista. Fotografias vernaculares resistem a esse tipo de classificação, tendendo a serem 

feitas em número vasto por mãos anônimas, amadoras, trabalhadoras e às vezes até coletivas ou até por criadores 

comerciais grosseiros. 
7 Fonte: G1– Conheça o fundador do Snapchat, app que destrói mensagens. Disponível em: 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/11/conheca-o-fundador-do-snapchat-app-que-destroi-

mensagens.html. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 
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redes, cujas imagens publicadas perdiam relevância de forma bastante veloz, surge o 

questionamento: por que guardar imagens que ninguém vê? Esse era, então, o diferencial 

proposto pelo Snapchat. Todas as imagens transmitidas para outras pessoas através do 

aplicativo eram apagadas depois de certo tempo. 

O funcionamento básico do Snapchat se dava, inicialmente, através de fotografias 

trocadas entre os usuários que, uma vez visualizadas pelo destinatário, eram apagadas e não 

podiam mais ser acessadas por nenhuma das partes envolvidas no ato comunicacional. Pouco 

tempo depois, o aplicativo passou a permitir a troca de vídeos curtos, de até dez segundos de 

duração, que também eram apagados depois de vistos pelo destinatário. A aceitação ocorreu 

de modo acelerado, principalmente entre o público mais jovem, e, em poucos anos, o 

Snapchat se tornou um dos aplicativos mais populares entre usuários de smartphones, 

concorrendo diretamente pela atenção do público com redes sociais digitais mais antigas, 

como o Twitter e o Facebook8. 

Essa grande aceitação de público se relaciona tanto com o âmbito tecnológico, já que 

as imagens enviadas através do Snapchat não ocupavam espaço na memória do aparelho, 

quanto com o âmbito social, uma vez que o fato de as imagens desaparecerem depois de 

visualizadas traz para o usuário uma sensação de privacidade diferente daquela vivenciada em 

outras redes sociais. Essa sensação de privacidade, inclusive, é estimulada pelo aplicativo ao 

mostrar ao remetente quando o destinatário salva a imagem enviada utilizando a ferramenta 

de captura de tela disponibilizada pelo smartphone. 

Em outubro de 2013, os desenvolvedores do aplicativo anunciaram uma nova 

funcionalidade. A partir de então, o usuário do aplicativo poderia compartilhar suas fotos e 

vídeos curtos não apenas com destinatários específicos, mas publicá-los em uma espécie de 

perfil do usuário em que essas imagens ficariam disponíveis para que todos os seus seguidores 

tivessem acesso a elas durante um período de 24 horas Após esse prazo, essas publicações 

também seriam deletadas. Esse novo tipo de publicação foi batizado como “My Story”. 

Observando a ascensão constante do Snapchat, em 2013, o Facebook tentou comprar o 

aplicativo, oferecendo a seus desenvolvedores três milhões de dólares9, oferta que não foi 

aceita e gerou uma espécie de sentimento de revanche em Mark Zuckerberg, o dono do 

Facebook. Assim, a empresa lançou dois aplicativos cujos funcionamentos eram baseados no 

                                                           
8 Fonte: G1 – Snapchat ultrapassa Twitter em número de usuários ativos por dia. Disponível em: 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/06/snapchat-ultrapassa-twitter-em-numero-de-usuarios-ativos-por-

dia.html. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 
9 Fonte: Uma breve história da briga entre Facebook e Snapchat Disponível em: 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/um-breve-historico-da-briga-entre-facebook-e-snapchat/. Acesso em: 30 de 

janeiro de 2018. 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/06/snapchat-ultrapassa-twitter-em-numero-de-usuarios-ativos-por-dia.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/06/snapchat-ultrapassa-twitter-em-numero-de-usuarios-ativos-por-dia.html
http://exame.abril.com.br/tecnologia/um-breve-historico-da-briga-entre-facebook-e-snapchat/
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compartilhamento de imagens efêmeras (Poke e Slingshot). Como os aplicativos não tiveram 

sucesso, a próxima cartada foi a incorporação da lógica de compartilhamento de imagens 

efêmeras ao seu aplicativo de compartilhamento de imagens, que já possuía um grande 

público: o Instagram. 

O Instagram foi criado em 2010 com o intuito inicial de publicação de imagens que 

emulavam aspectos estéticos de fotografias analógicas. Desenvolvido inicialmente para 

smartphones operados com sistema iOS, o funcionamento do aplicativo à época era de 

simples compartilhamento de imagens: o usuário publicava uma fotografia em seu perfil – 

acompanhada ou não de legenda – e todos os seus seguidores podiam curtir e comentar a 

imagem. Essas imagens apareciam para os usuários em ordem cronológica, da mais recente 

para a mais antiga, formando uma Linha do Tempo.  

O aplicativo foi se desenvolvendo e ganhando aceitação dos usuários na mesma época 

em que os telefones celulares passaram a aprimorar as imagens de suas câmeras acopladas e 

teve início a aceleração das velocidades de conexões de internet em dispositivos móveis. Para 

acelerar o processo de publicação, o Instagram compactava as imagens publicadas, já que elas 

seriam vistas apenas nas pequenas telas dos smartphones, trazendo uma possibilidade de 

compartilhamento de imagens feitas através do celular com qualidade e de modo cada vez 

mais instantâneo, já que, como demandava pouco gasto de internet, o usuário poderia 

facilmente publicar sua imagem segundos depois de fazê-la, com um processo de edição 

rápido e simplificado. Com o tempo, diversas outras funcionalidades foram sendo adicionadas 

para melhorar a usabilidade da rede, como a adição das hashtags para facilitar a indexação de 

fotografias com as mesmas palavras-chave, aumento na resolução das imagens, novos filtros, 

a possibilidade de compartilhamento de vídeos, ferramentas mais específicas de edição de 

imagens e, mais recentemente, em 2016, o compartilhamento de imagens que desaparecem 

depois de um período determinado de tempo: a aba do Instagram chamada de Stories. Mais à 

frente, o Facebook adicionou o formato antes característico do Snapchat em seus outros 

aplicativos: o Whatsapp, o Messenger e o próprio Facebook. 

Essa incorporação do formato característico do Snapchat aos aplicativos do Facebook 

teve consequências gigantescas para o primeiro, que vem, desde 2016, perdendo usuários 

ativos para os outros aplicativos, em especial para o Instagram, onde o formato hoje é 

amplamente utilizado por seus usuários10. Os últimos números divulgados pela Snap, 

                                                           
10 Fonte: Tecnoblog – Instagram Stories ultrapassa Snapchat em número de usuários. Disponível em: 

https://tecnoblog.net/212798/instagram-stories-snapchat-numero-usuarios-ativos/. Acesso em: 30 de janeiro de 

2018. 

https://tecnoblog.net/212798/instagram-stories-snapchat-numero-usuarios-ativos/
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companhia responsável pelo Snapchat, foram tão abaixo do esperado que as ações da empresa 

despencaram11. 

Disputas entre grandes corporações à parte, o que notamos a partir da consolidação do 

formato Stories é uma mudança gigantesca no que diz respeito à fotografia vernacular. 

Teóricos clássicos desse tipo de fotografia, como Walter Benjamin, Roland Barthes e Susan 

Sontag, falam dos álbuns de família, das fotografias guardadas de outras gerações, do ato de 

se apropriar de momentos e pessoas através da fotografia. André Bazin, em sua Ontologia da 

imagem fotográfica, chega a compará-la com o ato de embalsamamento do corpo para sua 

preservação eterna (BAZIN, 1991).  

Uma fotografia feita para desaparecer, para ser apagada e destruída, uma fotografia 

feita para ser efêmera vai de encontro a diversos dos usos clássicos da fotografia relacionados 

com a memória. Essa imagem feita de modo intencionalmente efêmero contraria a ideia 

básica da fotografia desde seus primórdios, desde os esforços iniciais, que fizeram surgir o 

meio fotográfico como uma forma de fixação das imagens da câmara escura. É óbvio que 

essas imagens podem ser salvas e guardadas tanto por quem as produz quanto por quem as 

observa. O produtor pode salvá-las através da opção de armazenamento da imagem presente 

na interface dos aplicativos que possibilitam esse tipo de publicação. O destinatário, por sua 

vez, pode salvar essas imagens através de capturas de tela, uso de aplicativos que gravam 

aquilo que aparece na tela do celular e até através do uso de um segundo aparelho para 

fotografar a tela na qual a imagem é visualizada. Porém, se uma fotografia é publicada no 

Instagram Stories em vez de na Linha do Tempo, existe uma intencionalidade por parte de 

quem fez aquela imagem de que ela desapareça. O produtor não quer que essa fotografia seja 

memória.  

Se há uma mudança tão drástica na intencionalidade desse tipo de fotografia, é de se 

esperar que haja mudanças nas características dessas imagens que possuem a efemeridade 

como intenção. É daí que surge o problema de pesquisa a ser investigado no presente 

trabalho: como essa fotografia vernacular feita para ser apagada se caracteriza e como ela se 

diferencia de formas mais permanentes de fotografias vernaculares? 

  

                                                           
11 Fonte: Olhar Digital – Snapchat atualiza número de usuários e ações da empresa despencam. Disponível em: 

https://olhardigital.com.br/pro/noticia/snapchat-atualiza-numero-de-usuarios-e-acoes-da-empresa-

despencam/68193. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 

https://olhardigital.com.br/pro/noticia/snapchat-atualiza-numero-de-usuarios-e-acoes-da-empresa-despencam/68193
https://olhardigital.com.br/pro/noticia/snapchat-atualiza-numero-de-usuarios-e-acoes-da-empresa-despencam/68193
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Objetivos 

A partir do explanado anteriormente, do problema de pesquisa proposto e de pesquisa 

exploratória feita antes da escrita deste trabalho, surgiram um objetivo geral e três específicos. 

São eles: 

a) Objetivo geral 

• Identificar características específicas de fotografias publicadas no Instagram Stories, 

com intencionalidade efêmera, de modo a diferenciá-las de outros tipos de fotografias 

publicadas na internet. 

b) Objetivos específicos 

• Entender a relação da fotografia, desde sua invenção, com a efemeridade; 

• Perceber novas temporalidades na fotografia contemporânea; 

• Problematizar o conceito de pós-fotografia. 

Hipóteses 

A partir dos objetivos propostos e pesquisa exploratória, foram desenvolvidas três 

hipóteses a serem testadas no capítulo empírico desta dissertação12. As hipóteses dizem 

respeito às características que se esperava encontrar nas imagens publicadas no Instagram 

Stories.  

A primeira hipótese se baseia principalmente na publicação dos desenvolvedores do 

Instagram em seu blog ao anunciar a incorporação do Stories ao aplicativo (INSTAGRAM, 

2016). Informou-se que, com a incorporação das imagens que ficam disponíveis apenas 

durante 24 horas, o usuário poderia publicar o quanto quisesse sem se preocupar em “poluir” 

a Linha do Tempo. Assim, por hipótese, esperava-se encontrar um volume maior de imagens 

publicadas no Instagram Stories que na Linha do Tempo. 

A segunda hipótese diz respeito à edição das imagens através da interface do 

aplicativo. O Instagram Stories conta com uma série de ferramentas de pós-produção de 

imagem, como filtros faciais, a possibilidade de colocar emojis e desenhos, além de sobrepor 

desenhos feitos pelo usuário e legendas às imagens. Além da interface convidativa à 

descontração, o fato de que tais publicações não ficariam salvas nos perfis dos usuários faria 

com que essas imagens tivessem um teor mais descontraído. A hipótese é de que se sentiriam, 

                                                           
12 Ver capítulo 3. 
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assim, à vontade para publicar imagens com conteúdo mais divertido com o uso dessas 

ferramentas. 

A terceira e última hipótese diz respeito à questão temporal dessas imagens. A partir 

do momento em que uma publicação dura apenas 24 horas e de que a interface do aplicativo 

não convida o usuário para visualizar Stories mais de uma vez, presume-se que essas imagens, 

indo de encontro a grande parte da literatura sobre fotografia existente até pouco tempo atrás, 

diriam muito mais respeito ao presente do que, necessariamente, ao passado. Essas imagens 

seriam, portanto, publicações sobre o que o usuário está fazendo naquele determinado 

momento, o local em que ele se encontra, em que momento do dia aquela imagem foi feita, 

entre outros.  

Metodologia 

Para atingirmos o objetivo principal e podermos testar as hipóteses de trabalho, 

entendemos que uma metodologia híbrida que combinasse Estudo de Caso com Análise de 

Imagens seria a mais adequada principalmente por se tratar de uma pesquisa que se debruça 

apenas sobre as imagens, tendo que, por limitações linguísticas (já que serão analisadas 

imagens de todas as partes do mundo), desconsiderar o conteúdo textual da amostra. 

De acordo com Machado e Palacios, “o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa 

amplamente utilizada que consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 

de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (MACHADO, PALACIOS, 

2010, p. 204). Essa modalidade de estudo é ideal para responder a questões de pesquisa do 

tipo ‘como’ e ‘por que’ a respeito de fenômenos contemporâneos e quando não se tem 

controle sobre os eventos estudados (YIN, 2001). Para desenvolver o Estudo de Caso, 

tomamos como base as quatro fases descritas por Magda Maria Ventura, em seu artigo O 

estudo de caso como modalidade de pesquisa (2007): “o estudo de caso não aceita um roteiro 

rígido para a sua delimitação, mas é possível definir quatro fases que mostram o seu 

delineamento: a) delimitação da unidade-caso; b) coleta de dados; c) seleção, análise e 

interpretação dos dados; d) elaboração do relatório” (VENTURA, 2007, p. 385).  

O primeiro passo foi identificar um modo de conseguir uma amostra aleatória que não 

se mostrasse viciada e que conseguisse dar conta de perfis variados de usuários do aplicativo. 

Para tal, optou-se pela utilização de hashtags para, a partir das imagens tagueadas, fosse feito 

o levantamento dos perfis a serem analisados. A hashtag escolhida para dar mais abrangência 

aos tipos de usuários selecionados foi a #love, mais utilizada no aplicativo, com mais de um 

bilhão de imagens tagueadas em agosto de 2017. 
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Foram levantados inicialmente mil perfis de usuários que utilizaram a hashtag #love 

para entrar no corpus de análise deste trabalho. Esses perfis foram divididos em duas 

categorias: pessoais e não-pessoais. Como o objetivo era identificar a influência da 

efemeridade na fotografia vernacular, todos os perfis não-pessoais (lojas, empresas, fã-clubes, 

clínicas, entre outros) foram descartados da amostra, resultando num total de 550 perfis. 

Criamos, então, um perfil no aplicativo (@pesquisainstag), através do qual todos os 550 perfis 

foram seguidos de modo a monitorarmos o que esses usuários publicariam no Stories durante 

o período de trinta dias. Durante esse período, foi feita uma coleta diária de todas as 

fotografias que esses perfis publicaram no Stories. Foram excluídos da amostra os perfis que 

não publicaram pelo menos duas vezes por semana nos Stories. Após essa primeira coleta, 

quinze dias depois, fez-se uma segunda, capturando as imagens publicadas por esses mesmos 

perfis, dessa vez na Linha do Tempo, no período analisado. A pesquisa encontrou-se com a 

amostra final de 179 perfis que publicaram 6.830 fotografias no Stories e 4.605 na Linha do 

Tempo, totalizando 11.433 imagens (Apêndice A). 

A próxima etapa foi, então, a Análise de imagem para traduzirmos a linguagem visual 

da produção dos usuários da amostra na linguagem verbal do relato desta pesquisa. Partimos 

do preceito de que “a imagem comunica e transmite mensagens” (JOLY, 2008, p. 9) para criar 

categorias que facilitassem a classificação dessas imagens. Como imagens são 

necessariamente polissêmicas, seguimos as indicações metodológicas de Coutinho (2006), 

que indica que toda análise de imagem deve passar pelas etapas de leitura, interpretação e 

síntese. 

Para analisar essas imagens, foi criada uma tabela com alguns critérios de análise 

divididos em três grandes aspectos (Apêndice B). Primeiro, eram identificados elementos que 

apareciam nas próprias fotografias no momento de sua gênese, ou seja, elementos para os 

quais o fotógrafo apontou a câmera de seu smartphone. Em seguida, foram analisados os 

aspectos técnicos de cada imagem e, por fim, identificamos intervenções de pós-produção na 

imagem, através das ferramentas do próprio Instagram Stories. A análise dessas imagens 

serviu para embasar o Estudo de Caso desta dissertação. Essas imagens e todos os aspectos 

analisados foram contabilizados e descritos minuciosamente nos itens 3.1 e 3.213 deste 

trabalho. 

Justificativa 

                                                           
13 Ver capítulo 3. 
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O sucesso repentino do Snapchat fez surgir, nos últimos anos, uma série de trabalhos 

que tratam dos mais diversos aspectos que as relações sociais feitas através do 

compartilhamento de imagens intencionalmente efêmeras. Encontramos, em nossa pesquisa, 

artigos que relacionam o aplicativo a diversos assuntos e linhas de pesquisa. Alguns tratam de 

questões relacionadas à identidade, sexualidade e comportamento dos jovens usuários do 

aplicativo (CHARTERIS et al, 2014; POLTASH, 2013; VATERLAUS et al, 2016). 

Deparamo-nos, também, com um artigo a respeito das características do Snapchat enquanto 

rede social na internet (KANNENBERG, 2016) e um artigo escrito por este autor ligando o 

Jornalismo à efemeridade do Snachat (VASCONCELOS, 2017). Além desses, vimos também 

artigos mais próximos do presente trabalho, que abordam a fotografia feita no aplicativo 

(BRAGA et al, 2017; BARROS, 2017), entre outros. 

Essa gama crescente de trabalhos que envolvem o aplicativo tem relevância tanto no 

que se refere ao aspecto tecnológico quanto no que diz respeito ao aspecto social, já que são 

diversas as questões que esse processo recente de comunicação levanta. É interessante 

notarmos que, quando da escrita do projeto do presente trabalho, em 2015, foram encontrados 

apenas os trabalhos de Charteris et al (2014), sobre selfie e identidade no Snapchat, e o de 

Poltash (2013) sobre adolescentes e o hábito de trocar imagens com apelo sexual no 

aplicativo, o chamado sexting. O aumento na quantidade de trabalhos e variedade de temas 

relacionados ao aplicativo, durante o breve período de realização de nosso estudo, mostra que 

o formato do aplicativo, as publicações de imagens com intencionalidade efêmera, estão se 

consolidando na sociedade em geral e produzindo interrogações e discussões na comunidade 

acadêmica. 

Além disso, o Snapchat, ao “destruir” as imagens criadas por seus usuários momentos 

depois de serem capturadas, faz surgir uma fotografia bastante diferente dos propósitos 

anteriores da fotografia. Isso porque, como já foi assinalado, desde as primeiras tentativas de 

fixação das imagens feitas pela câmara escura, a ideia central era a permanência de uma 

imagem que inscrevia a si mesma (TALBOT, 1844). No âmbito da fotografia vernacular, a 

maioria de seus usos sempre se relacionou com a preservação da memória, seja nos álbuns, 

nos quadros ou nos porta-retratos. Ao serem incorporadas à lógica do Snapchat, essa 

preservação da memória se distancia definitivamente da fotografia vernacular, fazendo surgir 

imagens com novas características e motivações. Pesquisas que investiguem esse tipo de 

imagem são essenciais para conseguirmos entender esse novo tipo de fotografia, suas 

características e motivações. 
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Porém, como visto no ano de 2017, o Snapchat perdeu um público significativo para 

seus concorrentes, principalmente o Instagram, que copiaram o modelo de fotografia 

inaugurado pelo aplicativo da Snap. É notável que trabalhos mais recentes a respeito desse 

tipo de publicação alteraram o objeto de estudo para o Instagram, justamente por conta desse 

sucesso de público. De fato, a dissertação de Barros, defendida em 2017, mostra justamente 

esse momento de mudança de foco do público. A pesquisadora entrevistou diversos usuários 

do Snapchat e, durante os intervalos entre as várias entrevistas feitas com eles, percebeu-se a 

migração dos usuários de um aplicativo para o outro, o que acarretou na incorporação do 

Instagram ao seu trabalho sobre narrativas do cotidiano nesses aplicativos. Da mesma forma, 

este trabalho surgiu com o intuito de pesquisar características das fotografias publicadas no 

Snapchat e acabou migrando para o Instagram Stories, acompanhando a migração do público 

de um aplicativo para o outro. 

Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está dividida em três capítulos, dois de cunho teórico e histórico e o 

terceiro, empírico, além desta introdução e uma conclusão.  

No primeiro capítulo, estabelecemos a ligação entre a fotografia e o efêmero. Para 

isso, tomamos como ponto de partida o livro de Kossoy (20007), intitulado Os tempos da 

fotografia: o efêmero e o perpétuo, e a tese de doutoramento de Cláudia Linhares Sanz 

(2010b), intitulada Fotografia e tempo: vertigem e paradoxo. Os dois trabalhos falam de 

temporalidades da fotografia e caracterizam o tempo da gênese da fotografia, as frações de 

segundo necessárias para a captura da imagem, como efêmero e o de sua existência enquanto 

imagem, pós-gênese, de perpétuo e eterno, respectivamente. No capítulo, discutimos esses 

dois tempos, argumentando que grande parte da fotografia analógica se perdia por falta de 

cuidados em sua conservação e grande parte da fotografia digital se perde por problemas 

relacionados ao arquivo digital: ser facilmente apagável, suscetível a tornar-se obsoleto, além 

de, com a grande quantidade de imagens publicada atualmente, poder se perder facilmente no 

montante dos arquivos pessoais. Propomos, ainda neste capítulo, a palavra “duradouro” como 

palavra para caracterizar a fotografia feita sem a intencionalidade efêmera dos Stories. E, por 

fim, debatemos as novas temporalidades da fotografia contemporânea. 

No segundo capítulo, a partir da percepção de respondentes do trabalho de Barros 

(2017), que afirmavam que as fotografias publicadas com intencionalidade efêmera não 

seriam fotos “de verdade”, investigamos nomenclaturas dadas às fotografias contemporâneas, 

como a Pós-fotografia (TOMAS, 1996; SONESSON, 1999; FONTCUBERTA, 2014; 
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FONTCUBERTA, 2016), a fotografia-expressão (ROUILLÉ, 2009) e a fotografia líquida 

(REID, 2008). Por perspectivas distintas, as três nomenclaturas possuem um propósito em 

comum: caracterizar um meio em mutação constante desde sua digitalização e que, aos 

poucos, vai se afastando de suas características iniciais sem que nos demos conta disso. Entre 

as características descritas pelos autores, uma delas seria o declínio de sua ligação com a 

memória e a ascensão de sua capacidade comunicativa, característica vista de forma clara nas 

imagens do Instagram Stories. 

Por fim, no terceiro e último capítulo desta dissertação, debruçamo-nos sobre mais de 

11 mil fotografias vernaculares publicadas no Instagram, sendo quase sete mil delas no 

Stories e pouco mais de quatro mil na Linha do Tempo, durante o período de trinta dias. Foi 

feito, no capítulo, o Estudo de Caso alinhado com Análise de imagens proposto na 

metodologia descrita nesta Introdução de modo a testarmos as hipóteses propostas e 

atingirmos o objetivo principal desta dissertação. As três hipóteses descritas foram 

confirmadas e apontam para características gerais dessas imagens, porém, ressaltou-se a 

necessidade de outras pesquisas mais à frente para aprofundamento e matização dos 

resultados obtidos, já que a amostra desta dissertação, apesar de ser extensa, corresponde a um 

percentual pequeno do montante total publicado no Instagram. 
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1. O EFÊMERO E A FOTOGRAFIA 

No capítulo que intitula seu livro Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo 

(2007), o fotógrafo e historiador Boris Kossoy fala que a fotografia se liga à temporalidade 

em dois momentos distintos com características específicas.  

Uma única fotografia e dois tempos: o tempo da criação, o da primeira realidade, 

instante único da tomada do registro no passado, num determinado lugar e época, 

quando ocorre a gênese da fotografia; e o tempo da representação, o da segunda 

realidade, onde o elo imagético, codificado formal e culturalmente, persiste em sua 

trajetória na longa duração. (KOSSOY, 2007, p. 133). 

O primeiro, o tempo da gênese da imagem, as frações de segundo necessárias para 

inscrever o referencial no negativo ou no sensor da câmera, aquele momento específico, 

único, que não mais pode ser recuperado a não ser pelo registro da câmera, o autor caracteriza 

como efêmero. O segundo, o da duração da imagem, da fotografia devidamente revelada, que 

dura e passa de geração em geração nas famílias através dos álbuns e quadros; que é impressa 

nos livros de história e nos mostra, na contemporaneidade, como era a vida um século atrás; 

tempo esse que o autor chamou de perpétuo. Porém, o próprio Kossoy faz uma ressalva 

quanto a esse segundo tempo dizendo que ele é “perpétuo [...] em termos” (KOSSOY, 2007, 

p. 133). 

A fotografia nunca foi perpétua. Na época analógica, ela podia ser queimada e rasgada 

de modo a deixar de existir enquanto imagem fotográfica. Além disso, independente da ação 

humana, a temporalidade age sobre o papel onde a imagem está inscrita fazendo com que, aos 

poucos, essa imagem vá se deteriorando. De acordo com Mustardo e Kennedy (2001), além 

da ação humana, que é a maior causadora de deterioração das imagens fotográficas, as 

fotografias também estão sujeitas a ataques biológicos (fungos, insetos e roedores), falhas de 

processamento e características intrínsecas de deterioração e exposição (o próprio material de 

que é feita a fotografia possui características capazes de deteriorar a imagem que carrega). 

Talvez o exemplo mais evidente de defeito inerente seja o conhecido problema dos 

negativos de nitrato. Enquanto primeiro suporte flexível de plástico viável para 

imagens fotográficas, os negativos de nitrato estiveram em uso da década de 1880 até 

a década de 1920. O nitrato de celulose como material de suporte primário continuou 

a ser usado na indústria cinematográfica até o início dos anos 50. Após sua introdução, 

porém, um problema singular logo tornou-se aparente: os filmes de nitrato eram 

altamente inflamáveis Devido às altas temperaturas geradas pelas primeiras lâmpadas 

de projeção e à precariedade de armazenamento a que os filmes estavam sempre 

sujeitos, muitas perdas significativas de filmes de nitrato ocorreram em consequência 

de incêndios. Deve ser observado que uma vez que o fogo tenha começado, torna-se 

praticamente impossível extingui-lo, pois os filmes de nitrato geram seu próprio 

oxigênio, abastecendo, portanto, sua própria combustão (MUSTARDO; KENNEDY, 

2001, pp. 14 e 15). 
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Ou seja, para que uma fotografia seja, de fato, perpétua, deve ser tomada uma série de 

providências de modo a garantir sua conservação. “Mais sensíveis que a maioria dos 

documentos em papel, as fotografias têm uma química complexa que deve ser levada em 

consideração, caso se pretenda preservá-las para o futuro” (MUSTARDO; KENNEDY, 2001, 

p. 7).  De acordo com Mustardo e Kennedy (2001), para que uma fotografia seja conservada a 

longo prazo, é necessário um grande controle de temperatura, umidade e materiais que entram 

em contato com a imagem, que torna essa conservação dispendiosa e trabalhosa. Por conta 

disso, são poucas as fotografias que realmente podem ser consideradas “perpétuas”, 

escolhidas a dedo por curadores de museu.  

Ao ser digitalizada, por sua vez, a fotografia pode possuir a capacidade de se tornar 

perpétua, já que o arquivo digital não sofre ação direta dos atores descritos no manual de 

conservação de fotografias de Mustardo e Kennedy. Porém, esse tipo de imagem é, em muitos 

sentidos, ainda mais frágil, já que “basta um clique descuidado, um problema técnico ou 

ataque do sistema informático por um vírus para que os arquivos se corrompam ou sejam 

deletados permanentemente” (OLIVEIRA, BONI, 2015, p. 53). Além disso, o arquivo digital 

está em constante mudança e atualização, sendo passível de obsolescência. Uma imagem 

gravada em um disquete, por exemplo, pelo menos para os computadores da população em 

geral, não existe mais, já que não há como ser acessada. “A maior desvantagem dessa 

tecnologia é a rapidez de seu desenvolvimento. As frequentes mudanças na fabricação do 

hardware podem tornar os documentos digitalizados para leitura por máquina inacessíveis 

dentro de um curto período de tempo” (MUSTARDO; KENNEDY, 2001, p. 19). 

Esse tempo dito perpétuo da duração da imagem, portanto, é bastante questionável. 

Porém, é inegável que há uma diferença considerável entre a fração de segundo em que o 

obturador da câmera fica aberto deixando que a luz entre e deixe sua marca no filme ou no 

CCD da câmera digital e os anos em que uma fotografia fica disponível para ser vista, 

durando, muitas vezes, mais do que a vida humana, já que não é raro vermos, emolduradas, 

em álbuns ou outros suportes pela casa fotos de pessoas que já não se encontram mais entre os 

vivos. Assim, surge o questionamento: como caracterizar esse segundo tempo da fotografia 

descrito por Kossoy? Se ele também for considerado efêmero, como diferenciar esses dois 

tempos? Existiriam níveis ou graus de efemeridade? Ou, se não é efêmero, como caracterizar 

esse tempo? 
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1.1. O tempo e a humanidade 

De acordo com sua etimologia, a palavra “efêmero” vem do grego ephémeros e 

significa “literalmente: o que dura um dia” (PUENTE, 2010, p. 13). O filósofo Fernando Rey 

Puente, em seu livro Ensaios sobre o tempo na Filosofia antiga, afirma que o adjetivo em 

questão era muitas vezes utilizado pelos antigos gregos para “caracterizar a brevidade e a 

fragilidade intrínsecas à vida humana” (IBID, 2010, p. 13). De acordo com os dicionários 

Aurélio (2010), Michaellis (2010) e Soares Amora (2014), o efêmero pode ser definido tanto 

como algo de curta duração quanto como algo passageiro.  

É notável que, na época da Grécia antiga, quando o efêmero era o adjetivo designado 

para caracterizar a brevidade da vida humana, era raro ela se estendesse para além dos 

quarenta ou cinquenta anos. Apesar de alguns pensadores, como Pitágoras, Hipócrates, 

Demócrito e Arquimedes, terem vivido mais de 80 anos, a expectativa de vida na Grécia 

Antiga era de cerca de 30 anos (TIMO-IARIA, 2003). Desde então, a expectativa de vida, em 

muitos países, mais que dobrou. De acordo com Bauman, “(...) o corpo mortal é agora talvez a 

mais longeva entidade à vista (de fato, a única entidade cuja expectativa de vida tende a 

crescer ao longo do tempo)” (BAUMAN, 2001, p. 210). 

Vivemos, hoje, inclusive, quase que literalmente um embate contra a morte, havendo 

pessoas cujo objetivo de vida maior é combatê-la14. “(...) uma minoria crescente de cientistas 

e pensadores (...) declara que a principal empreitada da ciência moderna é derrotar a morte e 

garantir aos humanos a juventude eterna” (HARARI, 2016, p. 33). Assim, uma quantidade 

cada dia maior de investimento é feita em pesquisas que encaram a morte como um “erro de 

sistema” e buscam burlá-la a qualquer custo. Há cientistas que já dão, inclusive, estimativas 

de quando venceremos a morte e nos tornaremos “amortais” (IBID, 2016). 

O desenvolvimento vertiginoso de campos como a engenharia genética, a medicina 

regenerativa e a nanotecnologia estimulam profecias (...) otimistas. Alguns 

especialistas acreditam que os homens vão vencer a morte por volta de 2200; outros 

anunciam que isso acontecerá em 2100 (IBID, 2016, p. 34). 

 Com o avanço da ciência e esse aumento na expectativa de vida humana, seria de se 

pensar que superamos a efemeridade da duração da vida ou pelo menos estamos a todo custo 

superá-la, tentando estender ao máximo a nossa permanência. Por outro lado, o efêmero 

também denota algo passageiro. E, sob este aspecto, apesar dos esforços citados por Harari 

                                                           
14 Em 2013, a Google anunciou o lançamento de uma nova companhia médica cujo objetivo é, literalmente, o 

combate ao envelhecimento e resolver a questão da morte. Fonte: CNN – How Google's Calico aims to fight 

aging and 'solve death' Disponível em: http://edition.cnn.com/2013/10/03/tech/innovation/google-calico-aging-

death/index.html. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 

http://edition.cnn.com/2013/10/03/tech/innovation/google-calico-aging-death/index.html
http://edition.cnn.com/2013/10/03/tech/innovation/google-calico-aging-death/index.html
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em seu livro Homo Deus, ainda não superamos a morte. Ainda sucumbimos diante dela. 

Ainda somos efêmeros, mesmo que duremos mais.  

 Outro aspecto a ser considerado ao analisarmos a questão do efêmero é de como nos 

relacionamos com o tempo. Se o efêmero é aquilo que dura pouco, a nossa percepção da 

pouca duração de alguma coisa pode mudar a depender de como entendemos a questão do 

tempo. A relação contemporânea com o tempo e sua passagem é bastante diferente da relação 

das pessoas da antiguidade. 

 O tempo, como o encaramos hoje, nem sempre existiu. “No pensamento cosmológico 

grego, o padrão cíclico de tempo era um aspecto comum” (COVENEY, HIGHFIELD, 1993, 

p. 21). A partir da observação da repetição dos movimentos solares e lunares e das estações 

do ano, durante muito tempo, uma ideia de tempo circular, sem fim, de eterno retorno, foi a 

mais aceita por muitos pensadores.  

(...) existe um círculo em todas as outras coisas que têm um movimento natural, 

passando a existir e a morrer. Isso acontece porque todas as outras coisas são 

discriminadas pelo tempo e começam e acabam como se percorressem um círculo; o 

fato é que até o próprio tempo em si é considerado um círculo (ARISTÓTELES, apud 

COVENEY, HIGHFIELD, 1993, p. 21). 

 A partir dessa perspectiva de tempo circular, “os eventos (...) eram repetições, 

reencarnações do já conhecido; as expectativas de futuro deveriam manter tal monotonia, em 

uma visão futura inteiramente sustentada pela experiência dos antepassados, em uma espécie 

de transição contínua” (SANZ, 2010b, p. 27). Assim, numa visão de tempo em eterna 

repetição, sem opções para transformá-lo ou moldá-lo, a duração da vida humana poderia ser 

considerada efêmera já que, em comparação com o tempo eterno, circular, sua duração seria 

ínfima. O tempo era eterno e circular. A vida humana, não.  

 Considerando a estreita ligação da ideia de efêmero com a de tempo, a partir do 

momento em que a relação da humanidade com o tempo muda, o que consideramos efêmero 

também é mudado. De acordo com Coveney e Highfield, o tempo linear, direcional e 

irreversível, como é visto ainda hoje, principalmente nas sociedades ocidentais foi 

estabelecido na História pela tradição judaico-cristã. 

O tempo irreversível influenciou profundamente o pensamento ocidental. Preparou a 

mente humana para a ideia de progresso, para o conceito de ‘tempo profundo’, para a 

surpreendente descoberta dos geólogos de que a evolução humana é apenas um 

episódio recente e curto na história da Terra. Preparou o caminho para a teoria da 

evolução de Darwin, que fala da nossa união com criaturas mais primitivas através dos 

tempos. Em resumo, o advento da ideia do tempo linear e da evolução intelectual 

desencadeada por essa ideia corroborou a ciência moderna e a promessa de melhoria 

da vida na Terra (COVENEY, HIGHFIELD, 1993, p. 22). 

 Assim, de acordo com Sanz (2010b), “Na história da cristandade (...), pelo menos até o 

século XVI – quando o futuro pertencia ao juízo final–, o presente pouco se movia, 
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desenhando uma estrutura temporal estática, perceptível como tradição” (SANZ, 2010b, p. 

27). De acordo com Koselleck, a partir do momento em que a sociedade vai se tornando cada 

vez mais secularizada, já em meados dos séculos XV e XVI, o que se vê é uma aceleração 

cada vez maior no progresso humano, que vai mudando gradativamente nossa relação com o 

tempo.   

(...) en el seno de una cronología fundable en la naturaleza, los progresos en la 

ciencia y la cultura, así como su difusión, se producen cada vez más deprisa. Aunque 

el tiempo de la naturaleza permanezca igual a sí mismo, el contenido creado por los 

hombres se realiza de manera acelerada15 (KOSELLECK, 2003, pp. 39 e 40). 

O aumento gradual de realizações de progresso humano, de acordo com o autor, já é 

visto no século XV, com o início das grandes navegações, quando países europeus, em busca 

de novas rotas de comércio, exploraram boa parte do planeta. Porém, esse aumento só teria 

deixado de ser uma sensação de aceleração do progresso para se tornar um fato entre os 

séculos XVII e XVIII, com o Iluminismo e, principalmente, a Revolução Francesa. 

(…) en el curso de la Revolución Francesa – en el trayecto que va de la monarquía, a 

través de la monarquía constitucional, a la constitución republicana con su impronta 

despótica y terrorista, y luego, tras la constitución burguesa elitista, hasta la 

dictadura napoleónica – habrían sido recorridas apresuradamente, en un decenio, 

todas las posibles formas de organización humana16 (IBID, p. 64). 

Com o Iluminismo e a mudança de pensamento ocidental, passando a tratar não mais 

os deuses como alicerce do mundo, mas o próprio homem, há, então, uma guinada no que diz 

respeito à relação da humanidade com o tempo. “Produzir ações efetivas capazes de 

transformar o tempo e a história só foi possível quando o homem passou a ser sujeito do 

conhecimento” (SANZ, 2010b, p. 32). Avanços que, em outros tempos levariam mais de mil 

anos para acontecer, agora eram realizados em um ano (KOSELLECK, 2003). São diversos 

os acontecimentos citados pelo autor que acarretam a percepção da aceleração do progresso 

humano mesmo antes da introdução de máquinas no sistema produtivo. O autor cita fatos 

como a melhoria nas estradas, que otimizou o tempo de transporte das charretes, a canalização 

de cursos d´água, que possibilitou o aumento o fluxo de navegações fluviais, o correio, que 

acelerou a transmissão de informação, entre outros. 

Assim, já nessa época, o que se vê é que “há uma alteração dos ritmos temporais da 

experiência: cada vez mais o presente se distingue do passado” (SANZ, 2010b, p. 43). Essa 

alteração de ritmos vai se intensificando até culminar, primeiramente, na Revolução 

                                                           
15 (…) dentro de uma cronologia baseada na natureza, os progressos em ciência e cultura, assim como sua 

difusão, acontecem cada vez mais depressa. Embora o tempo da natureza permaneça o mesmo, o conteúdo 

criado pelos homens é realizado de forma acelerada. 
16 (…) no curso da Revolução Francesa – no trajeto que vai da monarquia, através da monarquia constitucional, 

até a constituição republicana com sua marca despótica e terrorista, e depois, após a elitista constituição 

burguesa, até a ditadura napoleônica – todas as formas de organização humana teriam sido percorridas 

apressadamente em uma década. 
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Industrial, que alterou o ritmo da vida humana de modo irreversível, reduzindo distâncias e 

acelerando tarefas que antes demoravam muito mais tempo para serem concluídas. 

Com o aumento das velocidades dos transportes verifica-se uma expressiva 

diminuição no tempo das viagens que, entre 1770 e 1830, caiu pela metade entre as 

mais importantes cidades europeias. As novas relações entre espaço e tempo 

produzem uma nova geografia, agora baseada na condição da velocidade (SANZ, 

2010b, p. 70). 

Essa constante aceleração do progresso, coincide, de acordo com Bauman, com a 

própria definição de Modernidade, que o autor caracteriza como sendo “a compulsiva e 

obsessiva, contínua, irrefreável e sempre incompleta modernização” (BAUMAN, 2001, p. 

36).  

 Além disso, “a estandardização do horário mundial, as escalas de trens, a comunicação 

por telégrafos, a proliferação de relógios de pulso fazem do tempo uma matéria controlável e 

palpável” (SANZ, 2010b, p. 80). Esse tempo, agora capaz de ser medido precisamente, mostra 

como a relação humana com o tempo mudou durante a história e continua a mudar até hoje.  

Se, no século XV, os relógios adquiriram ponteiros de minutos e, um século depois, 

ponteiros de segundo, só em 1850 os instrumentos puderam reconhecer grandezas 

inferiores aos segundos e, uma vez capazes, tiveram impacto relevante na ciência e na 

sociedade moderna (IBID, 2010, p. 80). 

Toda a nossa rotina, hoje, é medida e calculada em função do tempo. Temos 

momentos específicos para acordar, para comer, para trabalhar. Há nutricionistas que 

prescrevem alimentação de três em três horas17. Estudiosos do sono possuem escalas de 

duração para uma boa noite de sono, que varia entre sete e dez horas18. Essas regulação e 

apreensão do tempo foram de significativa importância para o surgimento da fotografia. Esse 

possivelmente foi um dos fatores pelos quais a fotografia não foi inventada antes, já que as 

informações técnicas, tanto relativas à física quanto à química, de acordo com Sanz, já 

estavam disponíveis séculos antes de sua invenção (IBID, 2010b). 

 

1.2.Fotografia e tempo 

Em The Pencil of Nature (1844), Henry Fox Talbot, um dos pioneiros da fotografia, 

relata como surgiu sua ideia de começar a pesquisar modos de fazer com que a imagem 

projetada pela luz dentro da câmara escura inscrevesse a si mesma na superfície em que era 

projetada. O cientista narra que estava na Itália, à beira do lago de Como, em 1833, tentando 

reproduzir a paisagem com a qual se deparava a partir de uma câmara escura portátil (SANZ, 

                                                           
17 Fonte: O Globo – Jejum intermitente, alimentação a cada três horas ou três refeições diárias? Disponível em: 

 https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/jejum-intermitente-alimentacao-cada-tres-horas-ou-tres-refeicoes-

diarias-21488097. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 
18 Fonte: BBC – Confira quantas horas você precisa dormir de acordo com sua idade. Disponível em:  

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/02/150210_sono_idade_lgb. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/jejum-intermitente-alimentacao-cada-tres-horas-ou-tres-refeicoes-diarias-21488097
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/jejum-intermitente-alimentacao-cada-tres-horas-ou-tres-refeicoes-diarias-21488097
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/02/150210_sono_idade_lgb
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2010b), chamada de Camera Lucida, e, depois de algumas tentativas frustradas, Talbot 

chegou à conclusão de que, para conseguir levar uma imagem da paisagem que tanto o 

encantava para casa, ele precisaria, antes de tudo, de um conhecimento prévio de desenho, 

que ele afirmava não ter. 

It was during these thoughts that the idea occurred to me…how charming it would be 

if it were possible to cause these natural images to imprint themselves durably, and 

remain fixed upon the paper! And why should it not be possible? I asked myself19 

(TALBOT, 1844, p. 4). 

 A partir de então, e percebendo como a luz possui a capacidade de agir sobre 

determinados materiais, Talbot toma para si o objetivo de conseguir fixar as imagens voláteis 

da câmara escura, primeiramente tentando dosar reações químicas mais e menos reagentes à 

luz, em seguida, investigando o tempo necessário de exposição à luz para que a imagem 

surgisse no papel para, então, ser fixada. Entre suas descobertas, Talbot percebeu que o 

cloreto de prata era sensível à luz, mas o iodeto de prata, não. E que o primeiro poderia ser 

convertido no segundo a partir de uma imersão em iodeto de potássio (IBID, 1844). Assim, 

mesmo que muitas vezes precariamente, Talbot conseguiu fixar suas primeiras imagens. 

 É notável, no entanto, que a fotografia não foi uma invenção que se deu unicamente 

pelos estudos de Talbot. Ela foi descoberta quase que simultaneamente por outros estudiosos 

que tinham sua mesma obsessão; “homens que, trabalhando independentemente, visavam ao 

mesmo objetivo: fixar as imagens na câmera obscura” (BENJAMIN, [1931] 2012, p. 97). 

Louis-Jacques-Mandé Daguerre, físico francês, no início do século XIX, já fazia 

experimentos nesse sentido. 

Madame Daguerre, muito preocupada com o marido, teria um dia, em 1827, 

procurado o famoso químico francês J.B. Dumas, desejando saber se, a julgar pelo 

conhecimento do cientista, seria possível realizar tal empreendimento de fixar as 

imagens obtidas pela câmera obscura: “Ele está sempre pensando no assunto, não 

consegue dormir à noite. Temo que ele tenha perdido a razão; como homem da 

ciência, o senhor acredita que isto possa algum dia ser feito, ou ele está louco?”. No 

atual estágio do conhecimento”, explicou Dumas, “não pode ser feito, mas não posso 

dizer que permaneça sempre impossível, nem considerar louco o homem que procura 

fazê-lo” (SANZ, 2010b, p. 60). 

 Do mesmo modo e na mesma época, o também francês Joseph Nicéphore Niépce, 

fazia diversos experimentos com exposições à luz e contabilizava o tempo em que fazia tais 

exposições. Diferentemente de Talbot, que fez experimentos com prata, Niépce utilizava 

placas de estanho como superfícies sensíveis à luz, o que acabou gerando, em 1826, numa 

exposição de oito horas de duração, a primeira fotografia de que se tem história (Figura 1): 

uma imagem em preto e branco que mostra a vista da janela do quarto de Niépce. “A janela de 

                                                           
19 Foi durantes tais pensamentos que uma ideia me ocorreu... como seria encantador se fosse possível fazer com 

que essas imagens imprimissem a si mesmas de forma duradoura e permanecessem fixadas no papel! E por que 

isso não poderia ser possível, eu me perguntei. 
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Niépce ficava aberta à espera ‘da ação espontânea da luz’. Como se, por ali, o tempo tivesse 

tido a oportunidade de se infiltrar durando, como se o presente pudesse ter tido a ocasião de se 

fazer presença indivisivelmente, na imagem fotográfica” (IBID, 2010, p. 61). 

 

 

Figura 1: "View from the window at Le Gras", de Joseph Nicéphore Niépce, a primeira fotografia da história (Fonte: 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2012/12/primeira-fotografia-da-historia-e-exposta-na-alemanha.html) 

 Pesquisas mais recentes mostram também um outro pesquisador, dessa vez fora da 

Europa, que também fez esse tipo de experimentação de modo a fixar as imagens da câmara 

escura. Morando no Brasil desde 1824, o francês Hércules Florence, entre 1830 e 1862, 

utilizava chapas de vidro como matriz e fazia impressões utilizando goma arábica20 no 

processo que denominou de poligrafia, que permitiu uma impressão de gravuras em diversas 

cores. A partir de seus experimentos com a poligrafia, Florence decidiu utilizar a câmara 

escura para obter novos resultados, muito similares, já, ao processo da fotografia.  

Ele escrevia ou desenhava no vidro para poder imprimir na prancha, utilizando-se da 

luz do Sol, do cloreto de prata ou ouro, como se fossem tinta de impressão, chegando 

naturalmente a um processo que se aproxima muito ao da fotografia, principalmente 

                                                           
20 A goma arábica utilizada por Florence em sua poligrafia é também o material utilizado no processo alternativo 

de revelação fotográfica muito utilizado pelos pictorialistas chamado de “goma bicromatada”. O processo foi 

mais utilizado de 1894 até meados de 1920 e consistia na pigmentação da imagem a partir do endurecimento da 

goma arábica a partir da ação da luz.   
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quando fez uso da câmera obscura. A matriz era colocada sobre um papel 

sensibilizado por cloreto de prata ou ouro, o qual era prensado à luz do Sol, obtendo-

se como resultado uma imagem (OLIVEIRA, 2007, p. 7). 

 O questionamento que surge a partir dessa simultaneidade de pesquisas que 

objetivavam a fixação de imagens da câmara escura é o porquê de, até então, pelo menos a 

partir do que consta nos livros e artigos sobre história da fotografia, não ter havido esforços 

nesse sentido já que, pelo menos desde o século V a.C. o processo físico da câmara escura, 

utilizado para obtenção de imagens fotográficas, já existir. 

Não se sabe ao certo (...) quando a câmera obscura foi utilizada pela primeira vez. O 

conhecimento de seu princípio operacional é atribuído, por alguns historiadores, ao 

chinês Mo Tzu, no século V a.C.. Outros indicam o filósofo grego Aristóteles (384-

322 a.C.) como o responsável por seus primeiros comentários esquemáticos. Há 

também notícias de que um erudito árabe, Ibn al Haitam (965-1038), o Alhazem, 

observara o eclipse solar com a câmara escura, na corte de Constantinopla, em 

princípios do século XI. Sabe-se que Della Porta a descreve em 1558 em seu famoso 

Naturalis Magia e que, no Renascimento, ela foi utilizada como aparelho que 

permitiria ao observador concentrar-se mais num objeto particular, funcionando 

também como instrumento auxiliar para o desenho dos pintores. Já a partir do final do 

século XVI, a câmera obscura deixa de ser um dos muitos aparelhos visuais para 

tornar-se o lugar fundamental em que a visão é concebida e é representada (SANZ, 

2010b, p. 48). 

 Para poder tentar elucidar esse questionamento, antes de mais nada, é preciso notar 

que “copiar – isto é, desenhar a imagem e torná-la permanente – foi apenas um dos muitos 

usos da câmara escura” (CRARY, 2012, p. 39). De fato, os estudos que levaram ao 

surgimento da fotografia tomaram como base os processos físicos da câmara escura, porém, 

ela também foi amplamente usada para estudos científicos a respeito da visão, sendo, nos 

séculos XVII e XVIII, o modelo mais usado para explicar como esta funcionava. De acordo 

com Crary, a câmara escura era vista muito mais como instrumento ótico de representação do 

mundo, suas cores e movimentos do que como instrumento por meio do qual alguém poderia 

intervir de modo a criar uma imagem permanente, que pudesse ser guardada. “Não havia (...) 

nenhum problema de ‘fixidez’ da imagem, (...), pois tratava-se de representações que davam 

conta de similaridade e de equivalência, fundamentos da cultura da representação” (SANZ, 

2010b, p. 51). Assim, enquanto instrumento ótico de representação e similaridade da imagem 

com o mundo, a câmara escura era muito bem aceita. A questão da fixação da imagem está 

ligada, entre outros fatores, à necessidade de uma habilidade manual e conhecimento de 

técnicas de desenho e pintura, como descrito por Talbot, mas também tem conexão com a 

relação das pessoas com o tempo em si. 

 Como explanado anteriormente, a relação da humanidade com o tempo mudou 

bastante no decorrer da história. No momento em que tudo ao redor começa a ser feito de 

modo mais rápido e mecanizado, a representação do mundo em imagem também passa a ser 
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encarada dessa forma. A transposição das imagens da câmara escura para superfícies duráveis 

de modo a conservar a imagem feita por pintores passa a ser demasiado lenta para o mundo da 

Revolução Industrial, já mais acelerado. Obviamente as primeiras exposições fotográficas 

duravam horas, porém, desde as primeiras fotografias, a meta de seus pesquisadores sempre 

foi a diminuição do tempo de exposição necessário para a obtenção da imagem, de modo a 

torná-la instantânea.  

 

1.2.1. O instante fotográfico 

De acordo com Sanz (2010b), esse tempo da gênese da fotografia, descrito por Kossoy 

como efêmero (2007), só veio a se tornar instantâneo, de fato, a partir da década de 1880. 

Porém, é interessante perceber como a evolução da fotografia ocorreu de forma rápida, pelo 

menos para a época. Se a primeira fotografia da história, feita em 1826, citada anteriormente, 

teve uma exposição de oito horas de duração, doze anos depois, Daguerre logrou a primeira 

imagem em que aparece uma pessoa, em uma exposição de sete minutos de duração21 (Figura 

2).  

 

Figura 2: Primeira fotografia em que aparece uma pessoa, de Daguerre, feita em 1838. (Fonte: O Globo) 

A imagem de Daguerre, assim como a de Niépce, foi captada da sacada de sua janela. 

Porém, como o tempo de exposição da fotografia de Daguerre foi bem menor que a de 

                                                           
21 Fonte: O Globo – Conheça a primeira fotografia onde aparece um ser humano. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/conheca-primeira-fotografia-onde-aparece-um-ser-humano-

14468103. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/conheca-primeira-fotografia-onde-aparece-um-ser-humano-14468103
https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/conheca-primeira-fotografia-onde-aparece-um-ser-humano-14468103
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Niépce, ele conseguiu captar a figura de dois homens, um engraxando o sapato do outro, um 

processo que demanda algum tempo e, por isso, foi capturado em imagem. É notável, por sua 

vez, que eles são as únicas pessoas que aparecem na imagem, talvez porque a rua estivesse, de 

fato, vazia, mas também – e muito mais provavelmente – porque o longo tempo de exposição 

fez com que as pessoas em movimento, andando pela rua, desaparecessem na imagem.  

Walter Benjamin, em sua Pequena história da Fotografia ([1931] 2012), afirma que o 

desenvolvimento contínuo e acelerado da fotografia se deu por conta de uma intervenção do 

Estado Francês, que indenizou Niépce e Daguerre e colocou suas invenções no domínio 

público. Não fosse isso, talvez a fotografia não tivesse se desenvolvido e se popularizado de 

forma tão rápida, já que fazer uma imagem fotográfica demandava conhecimentos e custos 

inacessíveis à população em geral. 

Os clichês de Daguerre eram placas de prata iodadas e expostas na câmera obscura 

que precisavam ser manipuladas em vários sentidos, até que se pudesse reconhecer, 

sob uma luz favorável uma imagem cinza-pálida. Eram peças únicas; em média, o 

preço de uma placa, em 1839, era de 25 francos-ouro. Não raro, eram guardadas em 

estojos, como joias (BENJAMIN, [1931] 2012, p. 99). 

 A semelhança da imagem fotográfica com a realidade que esta reproduzia, que levou 

Talbot a chamar a fotografia de “lápis da natureza” (1844), já que esta inscrevia a si mesma 

na superfície em que incidia, fez com que cada vez mais pessoas ficassem fascinadas pela 

técnica e, assim, em pouco tempo, ela já era usada para diversos propósitos diferentes, como 

afirmar Berger: 

A câmera foi inventada por Fox Talbot em 1839. Apenas trinta anos depois de sua 

invenção como uma engenhoca para a elite, já estava sendo usada para arquivos de 

polícia, relatos de guerra, reconhecimento militar, pornografia, documentação 

enciclopédica, álbuns de família, cartões-postais, registros antropológicos (...), 

moralização sentimental, sondagens curiosas (...), efeitos estéticos, reportagens e 

retratos formais (BERGER, 2017, p. 74). 

 Assim, aos poucos, mas rapidamente, para a época, a fotografia foi se tornando mais 

barata, mais compacta e mais rápida, de modo a, cada vez mais, tornar-se instantânea. É 

interessante perceber que a palavra “instantâneo” já era utilizada para designar o momento da 

feitura da imagem fotográfica, mesmo que ela não fosse tão instantânea assim. “O próprio 

procedimento técnico levava o modelo a viver não ao sabor do instante, mas dentro dele; 

durante a longa duração da pose, eles cresciam, por assim dizer, dentro da imagem, 

constituindo assim o contraste mais definitivo do instantâneo” (BENJAMIN, [1931] 2012, pp. 

102 e 103). Como o movimento causa distorções na imagem fotográfica a depender do tempo 

de exposição e como essas distorções eram estranhas à visão humana, os fotógrafos, pelo 

menos na época em questão, tentavam ao máximo uma imagem a mais próxima possível da 

realidade. Daí surge a pose. Manter a pessoa fotografada imóvel por determinado tempo para 
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conseguir sua imagem nítida foi, durante certo tempo, uma prática tão fundamental que até 

hoje a pose ainda é uma prática consolidada, não mais pela questão da imobilidade necessária, 

mas por conta da relação intrínseca da fotografia com a permanência e a memória22. 

 Em 1886, a Kodak lança a primeira câmera portátil da história, com o famoso slogan 

“you press the button, we do the rest”23, que alterou a forma como a fotografia é feita, pelo 

menos por pessoas que não a utilizam de forma profissional, até hoje. “A empresa lançou uma 

câmera pequena, leve e simples, dispensando a utilização de chapas e manipulações 

complicadas, além de ter um custo acessível” (CÉSAR, 2007, p. 20). A partir de então, a 

fotografia foi cada vez mais se tornando popular e acessível, chegando a estar presente em 

boa parte dos lares, já que menos conhecimento e custos eram necessários para produzir-se 

uma foto. Em uma fração de segundo, uma imagem, que Niépce e Daguerre demorariam até 

horas para conseguir alguns anos antes, era formada no filme da câmera.  

O instante fotográfico, o momento de sua gênese, que antes demorava vários minutos, 

foi ficando cada vez mais instantâneo de fato. “’Instantaneidade’ significa realização 

imediata, ‘no ato’” (BAUMAN, 2001, p. 137). Essa instantaneidade do feitio de uma imagem 

fotográfica, a fotografia gerada em frações cada vez menores de segundo, à distância de um 

dedo do botão de disparo foi fazendo com que cada vez mais esse tempo necessário para se 

fazer uma imagem fosse sendo ignorado. “Quanto mais a fotografia se tornou banal, habitual 

e natural – provavelmente por seu caráter temporal – mais o tempo nela foi sendo esquecido” 

(SANZ, 2010b, p. 12). Foi esse tempo, extremamente curto, que Kossoy denominou como 

efêmero. O tempo em que o obturador ficou aberto para que a luz deixasse sua marca no filme 

e, posteriormente, no sensor da câmera digital. Esse décimo, centésimo ou até milésimo de 

segundo necessário para captar imagens que, de outra forma, seriam impossíveis de serem 

percebidas pelo olho humano. Um aperto de botão e o momento de feitio da imagem passou. 

Efêmero. 

 

1.2.2. Polaroid e instantaneidade 

Quando chegou ao mercado, em 1948, a Polaroid prometia uma nova experiência 

fotográfica a seus consumidores: a de tornar a fotografia instantânea, de fato. Se antes, em 

                                                           
22 Em A Câmara Clara ([1980] 2015), Barthes dedica boa parte de suas notas sobre fotografia à questão da pose 

e de como, a partir do noema da fotografia proposto pelo autor (isto foi), uma imagem fotográfica sempre denota 

que algo necessariamente real esteve em frente à objetiva durante certo período de tempo. Por conta dessa 

relação da fotografia com o real, que faz com que vejamos rostos de pessoas em imagem mesmo depois de anos 

de suas mortes, que teríamos a tendência de posar sempre que víssemos uma câmera: para que, mesmo depois de 

muito tempo, sejamos lembrados do jeito que gostaríamos que tivéssemos sido.  
23 Você aperta o botão, nós fazemos o resto. 
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uma fração de segundo, conseguíamos captar um momento e registrá-lo em imagem, mas 

demorávamos pelo menos algumas horas no mínimo para ver o resultado daquele disparo, a 

Polaroid modificou a ideia de instantaneidade na fotografia ao tornar instantânea também a 

sua revelação. Com uma Polaroid, o fotógrafo poderia apertar o botão de disparo de sua 

câmera, que queimava um filme já em positivo, fixado dentro da câmera mesmo e impresso 

pela própria câmera. Alguns minutos depois do disparo, o usuário já poderia ver a imagem 

que fez, acelerando e automatizando todo um processo de revelação em laboratório. 

Podemos assumir que a Polaroid e seu processo alternativo criou um novo gênero 

fotográfico, pois essa imagem instantânea expandiu as possibilidades do fazer e 

provocou o aparecimento de novas variáveis que enriqueceram e educaram nosso 

olhar, além das mudanças paradigmáticas na fotografia (FRANDOLOSO, 2014, p. 

234). 

Não é à toa que as câmeras Polaroid fossem sucesso de público e ficassem no 

imaginário da população até atualmente24. A Polaroid aproximou o tempo do instante 

fotográfico, da fração de segundo da gênese da imagem, do de sua contemplação, o da 

imagem revelada, fazendo com que a imagem fotográfica, de certa forma, passasse, pela 

primeira vez, a dizer respeito também ao presente. Por isso, instantânea.  

É interessante notar, a respeito da Polaroid, que, ao mesmo tempo em que suas 

câmeras instantâneas diminuíram consideravelmente o tempo entre a gênese e a contemplação 

da imagem fotográfica, o suporte onde tais imagens eram reveladas não possuía a 

durabilidade de uma fotografia normal, havendo quem as denominasse como efêmeras, já que, 

por exemplo, “a fotografia de um bebê de 30 anos atrás, atualmente [possivelmente] não 

existe mais, desapareceu com o tempo” (BRUNET, 2007, p. 4). Essa consideração de Brunet 

a respeito da efemeridade da fotografia instantânea feita pelas câmeras da Polaroid mostra 

como a fotografia analógica sempre foi tratada como bem durável, permanente. 

 

1.2.3. O tempo pós-gênese, dito perpétuo 

Em A Câmara Clara, Barthes narra o momento em que, pouco tempo depois da morte 

de sua mãe, decidiu organizar as fotos dela e acabou se deparando com uma foto de sua mãe 

quando criança, num jardim de inverno, que decidiu não reproduzir em suas notas sobre a 

fotografia porque, para o autor, aquela imagem só teria força para ele. Essa história contada 

por Barthes mostra como era a relação com a fotografia analógica e a memória familiar. 

                                                           
24 Alguns anos depois de decretar falência, a Polaroid retornou ao mercado em 2008 e relançou algumas de suas 

câmeras clássicas, além de novas câmeras digitais que também possuíam a capacidade de imprimir suas imagens 

logo que eram produzidas (HERNANDEZ, 2011). Além da Polaroid, no final da década de 2000, a Fuji lançou a 

câmera Instax, câmeras instantâneas automáticas de baixo custo. Essa presença de câmeras instantâneas 

analógicas no mercado contemporâneo, com câmeras digitais e aparelhos celulares com câmeras embutidas é um 

retrato de como a Polaroid ainda possui força no imaginário da sociedade.  
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A fotografia era muito antiga. Cartonada, os cantos machucados, de um sépia 

empalidecido, mal deixava ver duas crianças de pé, formando grupo, na extremidade 

de uma pequena ponte de madeira em um Jardim de Inverno com teto de vidro. Minha 

mãe tinha na ocasião cinco anos (1898), seu irmão tinha sete. Ele apoiava as costas na 

balaustrada da ponte, sobre a qual estendera o braço; ela, mais distante, menor, 

mantinha-se de frente; sentia-se que o fotógrafo lhe havia dito: “Um pouco para 

frente, para que a gente possa te ver”; ela unira as mãos, uma segurando a outra por 

um dedo, como com frequência fazem as crianças, num gesto desajeitado. O irmão e a 

irmã, unidos entre si, eu o sabia, pela desunião dos pais, que se divorciaram pouco 

tempo depois, tinham posado lado a lado, sozinhos, no espaço aberto entre as 

folhagens e palmas da estufa (tratava-se da casa em que minha mãe tinha nascido, em 

Chennevières-sur-Marne). Observei a menina e enfim reencontrei minha mãe 

(BARTHES, [1980] 2015, p.61). 

 O fato de a fotografia da mãe de Barthes, na infância, mostrar-lhe, anos depois, mesmo 

depois de sua morte, sua imagem e conseguir chegar a emocioná-lo diz muito sobre o uso da 

fotografia familiar na época, “um ressoar mais significativo e próprio do início do século: o 

desejo de uma capacidade temporal, um querer tornar a imagem, ela própria, durável” (SANZ, 

2010b, p. 59). 

 

Figura 3: Vendedora de peixes de New Haven, fotografia de David Octavius Hill (Fonte: 

http://alotofcaffeine.blogspot.com.br/2012/12/newhaven-fishwives.html) 
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André Bazin, em Ontologia da imagem fotográfica (1991), compara a fotografia com 

a mumificação, como meio de conservação da imagem de uma pessoa para que ela esteja 

presente mesmo depois de sua morte. Posição semelhante tem também Walter Benjamin ao 

citar, em sua Pequena História da Fotografia, a imagem da vendedora de peixes de New 

Haven, feita pelo fotógrafo David Octavius Hill (Figura 3): 

(...) imagens humanas anônimas e não retratos. A pintura já conhecia há muito rostos 

desse tipo. Se os quadros permaneciam no patrimônio da família, perguntava-se ainda 

volta e meia pelo retratado. Porém depois de duas ou três gerações esse interesse 

desaparecia: os quadros, em sua duração, valem apenas como testemunho do talento 

artístico daquele que os pintou. Mas na fotografia surge algo de estranho e de novo: na 

vendedora de peixes de New Haven, olhando o chão com um recato tão displicente e 

tão sedutor, preserva-se algo que não se reduz ao gênero artístico do fotógrafo Hill, 

algo que não pode ser silenciado, que reclama com insistência o nome daquela que 

viveu ali, que também aqui ainda é real (BENJAMIN, [1931] 2012, pp. 99 e 100). 

De fato, são muitas as imagens antigas às quais, ainda hoje, temos acesso e podemos 

vê-las. É a partir daí que Kossoy, em seu livro Os tempos da fotografia: o efêmero e o 

perpétuo (2007), caracteriza o tempo de duração da imagem fotográfica como sendo perpétuo. 

Como falamos anteriormente, esse tempo não é necessariamente, de fato, perpétuo, já que, 

primeiramente, a fotografia é um advento relativamente recente na História da humanidade – 

os quase dois séculos de existência da fotografia são pouquíssimo tempo se comparados com 

o resto da História humana na Terra – e, depois, são inúmeras as fotografias perdidas com o 

tempo a partir tanto da ação direta humana, ao rasgar ou queimar as imagens, quanto pela 

falta de cuidado na conservação do material fotográfico. E mesmo as imagens eleitas pelos 

museus para serem conservadas eternamente, não temos como garantir que o serão. Porém, o 

que faz com que esse tempo seja chamado de “perpétuo” por Kossoy é a intencionalidade por 

trás do fazer fotográfico, já que fazemos fotografias para guardar determinados momentos, 

que poderão ser revisitados no futuro. 

[A fotografia] é a memória coletiva nacional, preservada através da documentação 

fotográfica de seus monumentos, arquitetura, de suas vistas e paisagens urbanas, rurais 

e naturais, de suas realizações materiais, de sua gente, de seus conflitos e de suas 

misérias. É também a memória individual pessoal, gravada pelo registro fotográfico: a 

aparência do homem congelada, num dado momento de sua trajetória, o objeto-

relicário mantendo a lembrança, através dos retratos de família, de uma época 

desaparecida (KOSSOY, 2007, p. 132). 

A partir dessas considerações, podemos entender suas considerações a respeito do 

tempo de duração de uma fotografia não como sendo perpétuo ou eterno, de fato, mas como 

havendo uma intencionalidade de perpetuar o registro de determinados momentos, já que 

“fotografia é memória enquanto registro da aparência dos cenários, personagens, objetos, 

fatos; documentando vivos ou mortos, é sempre memória daquele preciso tema, num dado 

instante de sua existência/ocorrência” (KOSSOY, 2007, p. 131). 
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 Porém, ao notarmos que não podemos, de fato, classificar determinados momentos 

como tal, surgem alguns questionamentos. Como nomear o tempo de duração de uma imagem 

que não existe mais? Se uma fotografia não durar para sempre, ela não foi perpétua. Foi 

efêmera, então? Se não podemos garantir que coisa alguma dure para sempre, tudo é efêmero? 

Ou existiria uma outra denominação para o que não é efêmero? Afinal, o que não é efêmero é 

perpétuo? 

   

1.3. O que não é efêmero é perpétuo? 

É interessante que os dois maiores trabalhos utilizados aqui como referência para tratar 

da relação da fotografia com o tempo utilizem dicotomias praticamente idênticas. Kossoy 

(2007) se utiliza da dicotomia efêmero/perpétuo para falar de duração da imagem. O primeiro 

tempo seria a duração do tempo de captura (efêmero) e o segundo, o de sua duração 

(perpétuo). Sanz (2010b), por sua vez, utiliza a dicotomia efêmero/eterno para caracterizar 

primeiro o momento congelado na imagem fotográfica, aquele que é necessariamente passado 

e que não tem mais como voltar a não ser em forma de imagem, esta, então, eterna, que 

sempre poderá retornar para servir de auxílio à memória humana, seja ela pessoal ou coletiva. 

Cabe-nos aqui, então, questionar essas duas dicotomias porque, para conseguir entender o que 

é o efêmero, precisamos tentar entender também como caracterizar aquilo que não o é. 

Como dito anteriormente, o próprio Kossoy reconhece que nem todas as imagens são 

escolhidas para se tornarem, de fato, eternas. Se conseguimos, hoje, ter acesso a imagens dos 

primórdios da fotografia, precisamos pensar também na quantidade muito maior de imagens 

que se perderam pelo caminho. 

A trajetória pode ser interrompida, basta refletirmos sobre o destino final reservado às 

fotografias pessoais, do homem comum, ou mesmo às imagens históricas, registradas 

nos mais diferentes suportes, destruídas ou desaparecidas dos arquivos públicos 

(KOSSOY, 2007, p. 133). 

Se as fotografias, todas elas, não são, de fato, perpétuas ou eternas, o que faz com que 

tais imagens sejam caracterizadas de tal forma diz muito mais sobre a intencionalidade ao 

fotografarmos do que a própria duração da imagem. À parte alguns fotógrafos de arte, que já 

há algum tempo burlam as temporalidades da fotografia de modo a criar imagens não 

duráveis, às vezes sem fixá-las, por exemplo, o fazer fotográfico, pelo menos até antes da 

digitalização da imagem, tinha, em si, uma intencionalidade de perpetuação da memória, seja 

ela coletiva ou individual. “A perpetuação da memória é, de uma forma geral, o denominador 

comum das imagens fotográficas: o espaço recortado, fragmentado, o tempo paralisado; uma 

fatia de vida (re)tirada de seu constante fluir e cristalizada em forma de imagem” (KOSSOY, 
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2007, p. 133). Essa relação da fotografia com a memória existe por conta de dois fatores 

principais: o fato de ela sempre dizer respeito a um momento do passado, esse tempo efêmero 

do instante fotográfico das frações de segundo necessárias para congelar um momento em 

imagem, que não volta mais; e a relação da fotografia com a realidade e como a percebemos 

enquanto meio de representação do mundo real. 

 

1.3.1. Da verossimilhança ao índice 

A fotografia, desde seu surgimento, é dotada de um certo misticismo no que diz 

respeito à sua relação com a realidade. Por mais que saibamos que uma imagem fotográfica 

possa ser manipulada (tanto no momento da captura da imagem, ao escolhermos determinado 

ângulo para fotografar ou ao optarmos por deixar certos elementos de fora da imagem, quanto 

após essa captura; tanto na hora da revelação do negativo quanto com programas de edição de 

imagens digitais), o senso comum ainda prega que uma fotografia é prova irrefutável de que o 

que está na imagem aconteceu de fato na realidade. “A fotografia, pelo menos aos olhos da 

doxa e do senso comum, não pode mentir” (DUBOIS, 1993, p. 25). De acordo com Philippe 

Dubois, essa “invisibilidade” da manipulação fotográfica acontece pelo fato de termos a 

impressão de que a captura da imagem é apenas mecânica, sendo necessário apenas ao 

fotógrafo apontar a câmera e clicar, sem que haja influência dele no processo de fixação do 

objeto retratado na imagem. 

Existe uma espécie de consenso de princípio que pretende que o verdadeiro 

documento fotográfico “presta contas do mundo com fidelidade”. Foi-lhe atribuída 

uma credibilidade, um peso de real bem singular. E essa virtude irredutível de 

testemunho baseia-se principalmente na consciência que se tem do processo mecânico 

de produção da imagem fotográfica, em seu modo específico de constituição e 

existência: o que se chamou de automatismo de sua gênese técnica (IBID, 1993, p. 

25). 

Desde o surgimento da fotografia, muitos estudos com várias linhas de pensamento 

diferentes sobre a sua relação com a realidade foram produzidos. Não ousaremos aqui definir 

qual autor está correto (ou mais correto) quanto a isso, mas vale a pena rememorar alguns 

desses pensamentos para situarmos a realidade enquanto peça fundamental para a existência 

da imagem fotográfica. Em Da verossimilhança ao índice (1993), Philippe Dubois faz uma 

retrospectiva sobre esses estudos e os separa em três categorias diferentes, de acordo com a 

linha de pensamento de cada autor25: a fotografia como espelho do real, a fotografia como 

transformação do real e a fotografia como traço de um real. 

                                                           
25 Vale notar que quase todos os autores de cada linha estão na mesma época, o que indica que as abordagens 

sobre o assunto se modificaram não apenas porque cada autor pensava de um jeito diferente, mas porque, com o 
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A fotografia, a partir de seu surgimento, chocou a sociedade, que nunca tinha visto 

antes reprodução tão perfeita da realidade. Assim, ainda pouco familiarizados com a imagem 

fotográfica e seu feitio, os estudiosos da época consideravam a fotografia como a reprodução 

mais perfeita e fiel da realidade, como um meio de sua imitação. Obviamente, os discursos 

não eram idênticos e/ou necessariamente parecidos. Pelo contrário: muitas vezes eles eram 

conflitantes quanto à aceitação ou não da fotografia. Porém, um aspecto a maioria dos 

discursos da época tinha em comum:  

Quer seja contra, quer a favor, a fotografia nelas é considerada como a imitação mais 

perfeita da realidade. E, de acordo com os discursos da época, essa capacidade 

mimética procede de sua própria natureza técnica, de seu procedimento mecânico, que 

permite fazer aparecer uma imagem de maneira “automática”, “objetiva”, quase 

“natural” (segundo tão-somente as leis da ótica e da química), sem que a mão do 

artista intervenha diretamente (IBID, 1993, p. 27). 

 A fotografia, para os estudiosos do século XIX, então, seria totalmente independente 

da ação do fotógrafo para retratar a realidade posto que, para uma imagem ser fixada na 

emulsão fotográfica, o fotógrafo, diferentemente do pintor, não influenciava diretamente no 

resultado que iria encontrar. A imagem fotográfica seria, basicamente, fruto da ação da física 

ótica e da química resultante da reação dos sais de prata do filme com a luz. Vale notar que a 

grande discussão na época era quanto ao valor ou não da fotografia enquanto obra de arte 

(sempre em comparação com a pintura) e não a relação entre a realidade e a fotografia. Por 

isso, por mais amistosos ou pessimistas que fossem os discursos da época com relação ao 

“novo” meio de representação do real, não se questionava, na época, o que era representado 

na imagem. 

 Com o passar do tempo, os estudiosos foram se familiarizando com o meio e o fazer 

fotográficos, o que possibilitou com que se percebesse que a realidade não está imersa por 

inteira na imagem fotográfica e a ideia da fotografia mimética da realidade foi, aos poucos, 

perdendo força. “O século XX insiste mais na ideia da transformação do real pela foto” (IBID, 

1993, p. 36) do que na ideia de a fotografia ser uma reprodução extremamente fiel da 

realidade, como se acreditava no século XIX. 

 Algumas falhas nessa representação da realidade pela fotografia começaram a ser 

percebidas, como a diferença nas cores (ou a falta delas, no caso da fotografia em preto e 

branco), já que o negativo não consegue reproduzir a mesma quantidade de cores que o olho 

humano enxerga; a possibilidade de se moldar a realidade retratada através do enquadramento 

(deixando um elemento dentro ou fora do quadro fotografado); ou até a possibilidade de 

                                                                                                                                                                                     
passar do tempo, fomos ficando cada vez mais familiarizados com a fotografia e o fazer fotográfico e, com isso, 

tornou-se mais fácil questionar certos aspectos. 
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conseguir imagens estáticas que, de fato, não correspondem à realidade (como o registro 

fotográfico de um objeto em movimento, que “borra” a imagem); entre outros. “Se 

observarmos concretamente a imagem fotográfica, ela apresenta muitas outras ‘falhas’ na sua 

representação pretensamente perfeita do mundo real” (IBID, 1993, p. 38). Além de a imagem 

fotográfica, obviamente, só ser capaz de retratar o aspecto visual da realidade, limitando, 

assim, essa representação. 

 Notadas essas “falhas”, começou-se a acreditar que a fotografia, então, transformaria a 

realidade ao tentar reproduzi-la. Uma fotografia nunca seria, portanto, uma cópia perfeita da 

realidade. “A fotografia deixa de aparecer como transparente, inocente e realista por essência. 

Não é mais o veículo incontestável de uma verdade empírica” (IBID, 1993, p. 42). 

A última categoria descrita por Dubois, que tem início no século XX, acredita que a 

foto traga para quem a observa apenas um “traço” da realidade, ou seja, a fotografia apenas 

indica que o objeto retratado existe (ou existiu) de fato na realidade, mas não o representa em 

sua totalidade (como acreditavam no século XIX) nem transforma a realidade ao retratá-lo 

(como acreditavam no início do século XX). A fotografia nada faria com a realidade, apenas 

provaria que, em algum momento no passado, um objeto real estava na frente da câmera. Essa 

corrente de pensamento acredita que a fotografia apenas assegura que havia uma realidade, 

mas o objeto visto na imagem não teria, necessariamente, características semelhantes às do 

objeto na realidade. 

 A concepção da relação da realidade com a fotografia volta, assim, mais uma vez, para 

o referente, diferentemente dos estudiosos que acreditavam na transformação da realidade 

pela fotografia, que viam essa relação a partir do meio (a fotografia). Essa emanação do 

referente remete ao pensamento mimético, mas agora a fotografia se desprende da 

similaridade com a realidade, se tornando apenas prova da existência de uma realidade. “A 

foto também é levada a funcionar como testemunho: atesta a existência (mas não o sentido) de 

uma realidade” (IBID, 1993, p. 52). Ou seja, o que os estudiosos dessa categoria afirmam é 

que a imagem fotográfica é inseparável de seu referente, da coisa real necessária à fotografia. 

E essa seria a relação da fotografia com a realidade, apenas atestar a existência dela e nada 

além disso. 

 

1.3.2. O “duradouro” 

A partir dos aspectos descritos anteriormente, tanto da relação da fotografia com o 

tempo passado e com a realidade, que se complementam, pudemos entender por que autores 

como Kossoy e Sanz consideram a eternidade como sendo uma característica temporal da 
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fotografia. Porém, falta aos autores problematizar de fato essa eternidade. Mesmo que Kossoy 

fale que esse segundo tempo da fotografia é “perpétuo em partes”, é desconsiderado que o 

volume de fotografias perdidas com o tempo é bem maior que as fotografias que duram até 

hoje e, mesmo assim, não temos garantias de que essas fotografias serão, de fato, eternas. 

Porém, não podemos categorizar esse tempo de duração da imagem da mesma forma 

que caracterizamos o tempo de sua gênese. Se esse tempo de duração, por poder ser 

“passageiro”, como afirma a definição do dicionário do termo “efêmero”, também for 

caracterizado como tal, a conclusão, no fim, seria de que não existe nada que possa ser 

categoricamente classificado como não-efêmero. Ao mesmo tempo, a classificação 

eterno/perpétuo, como sendo aquilo que dura para sempre ou que foi feito com intenção de 

durar, também é problemática, como exploramos no decorrer deste capítulo. Assim, propomos 

aqui, então, caracterizar o que não é efêmero com o adjetivo “duradouro”, ou seja, aquilo que 

dura ou é feito para durar muito tempo. 

Isso acarreta em duas perspectivas que serão exploradas mais adiante, principalmente 

no capítulo destinado à análise empírica: existem coisas mais duradouras que outras – a vida 

de um ser humano dura mais que a vida de uma mosca, um prédio de concreto dura mais que 

uma casa de madeira, entre outros; da mesma forma, existem coisas mais efêmeras que outras 

a depender da perspectiva que se analise e do ponto de referência que se toma para essa 

análise. Assim, se os gregos utilizavam o adjetivo “efêmero” para caracterizar a brevidade da 

vida humana, nomeamos, tempos depois, uma ordem de artrópodes cuja vida adulta dura um 

período bastante curto, restringido basicamente à reprodução, de ephemeroptera (MARIANO, 

FROEHLICH, 2007). Uma imagem publicada no Instagram Stories, que fica disponível 

durante 24 horas, é mais efêmera que uma imagem publicada na Linha do Tempo, disponível 

para que seja vista até que o usuário decida apagá-la e assim por diante. Essa questão da 

efemeridade e duração de uma imagem em aplicativos de redes sociais digitais será explorada 

de modo aprofundado mais adiante. 

 

1.4.  Novas temporalidades na fotografia contemporânea 

Se a câmera Polaroid automatizou a revelação fotográfica e, pela primeira vez, 

aproximou o tempo da gênese da fotografia do de sua contemplação, com a digitalização da 

fotografia, esses tempos se aproximaram ainda mais. Na Polaroid, a imagem demorava cerca 

de um minuto para aparecer no papel. O que era uma velocidade gigantesca comparada com 

outros modos de fotografar analogicamente, quando comparada com a fotografia digital, a 

diferença chega a ser bastante significativa. É só pararmos para pensar como causaria 
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incômodo se uma câmera digital, hoje em dia, demorasse esse minuto ou um pouco mais para 

mostrar a quem fez a imagem o seu resultado. 

 A fotografia veio, então, se “presentificando” cada vez mais. Mesmo que ainda 

façamos imagens com a intenção de perpetuar aspectos importantes que desejamos guardar na 

memória, essa aproximação dos dois tempos da fotografia faz com que as imagens possam, ao 

mesmo tempo, servir para a perpetuação da memória em forma de imagem e mostrar, de 

modo instantâneo, como essa imagem passará adiante.  

 Outra diferença entre a fotografia instantânea da Polaroid para a fotografia digital é o 

fato de o seu compartilhamento se tornar mais amplo, facilitado e acelerado. Para mostrarmos 

uma imagem em Polaroid para alguém, era necessário que essa pessoa estivesse presente no 

mesmo ambiente que a imagem em papel e ela só poderia ser vista, simultaneamente, por uma 

quantidade pequena de pessoas. Com a digitalização, ao fotografarmos com uma câmera 

digital, podemos, em questão de minutos, passá-la para um computador e divulgá-las na 

internet, principalmente em sites de redes sociais digitais, onde, em questão de segundos, 

diversas pessoas podem ter acesso a essa imagem. Mais adiante, com a incorporação das 

câmeras digitais aos telefones celulares, os hoje chamados smartphones, esse ato de 

compartilhar fotografias em redes sociais da internet pode ocorrer em questão de segundos. 

Os aplicativos para smartphone dessas redes já possuem uma interface de câmera dentro de 

suas funções, permitindo, assim, a aceleração desse movimento. 

 Tudo nessas novas fotografias é feito para ser rápido: tanto a sua gênese quanto o 

tempo entre a captura da imagem e sua visualização e, mais adiante, o seu compartilhamento. 

Esses aspectos, aliados ao barateamento do aparelho fotográfico com o corte dos gastos com 

filme e revelação e, mais adiante, sua incorporação aos telefones celulares, fez com que a 

quantidade de imagens feitas aumentasse exponencialmente. Hoje, são publicadas 

diariamente, na internet, inúmeras imagens. Por conta desse aumento na quantidade de 

imagens produzidas e visualizadas diariamente, de acordo com autores como Bavcar (2003) e 

Fontcuberta (2016), surge uma certa saturação da visão que faz com que dediquemos cada vez 

menos tempo à visualização de uma imagem e, além disso, não revisitemos tão 

frequentemente fotografias antigas como na era da fotografia analógica, em que os álbuns de 

família criavam narrativas imagéticas da memória das pessoas ali retratadas.  

 A partir dessa percepção e diretamente ligado à concepção de Modernidade Líquida, 

de Bauman (2001), surge, em 2011, o aplicativo de compartilhamento de imagens de nome 

Snapchat. Quando surgiu, a função principal do Snapchat era o compartilhamento de 

fotografias entre contatos, em uma espécie de serviço de mensagens instantâneas imagéticas. 
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O que diferenciava o aplicativo de outros já com a mesma função era o fato de a imagem 

poder ser vista apenas durante dez segundos pelo destinatário. Depois de vista, a imagem era 

apagada e destinatário e remetente não teriam mais acesso a ela.  

Atualmente, diversas funções no aplicativo mudaram ou foram adicionadas à sua 

interface, como a função My Story, em que o usuário deixa uma imagem disponível para 

todas as pessoas que o seguem durante um período de 24 horas antes de ser apagada. Mesmo 

com todas as alterações, essa duração por um tempo determinado antes de ser apagada da 

imagem publicada no aplicativo continua sendo sua característica principal. Hoje, apesar de 

ter perdido boa parte de seu público inicial, é inegável a influência que o formato do Snapchat 

teve sobre o surgimento de novos aplicativos e novas funções em aplicativos existentes, como 

o Instagram, aplicativo analisado no presente trabalho.  

 É necessário ressaltar que sempre foi possível burlar essa efemeridade do Snapchat, 

tanto na hora de fazer a fotografia para enviá-la (o aplicativo permite que o usuário salve a 

fotografia na galeria de imagens do celular) quanto na hora de recebê-la (além da captura de 

tela, em que o remetente era notificado no momento em que o destinatário a fazia, era 

possível utilizar aplicativos que gravam a tela do celular, além até de fotografar a tela do 

celular através de outros dispositivos). Porém, o que muda no formato do Snapchat e, mais 

adiante, dos aplicativos com função Stories, como o Instagram, Whatsapp e Facebook, é a 

intencionalidade efêmera com que essas imagens são feitas. As imagens publicadas na 

plataforma são enviadas para o aplicativo com a certeza e na intenção de que sejam apagadas 

depois de um tempo determinado. Essa característica vai de encontro a boa parte da 

intencionalidade da fotografia até então, vista como meio de conservação da memória, seja ela 

individual ou coletiva (KOSSOY, 2007).  

Isso é uma alteração tão significativa nas características da fotografia que alguns 

usuários chegam a não caracterizar a fotografia feita no Snapchat como fotografia. Em sua 

dissertação de mestrado, intitulada Narrativas efêmeras: um estudo das Stories no Snapchat e 

no Instagram (2017), Laura Santos de Barros entrevistou alguns usuários do aplicativo cujas 

respostas são curiosas neste aspecto. Ao serem questionados sobre o hábito de salvar ou não 

as imagens feitas através da interface de câmera do Snapchat, um dos respondentes deu o 

seguinte depoimento: “Eu salvo alguma foto que tá muito bonita, ou que é um momento 

importante que eu acabei fazendo só Stories, não fiz foto de verdade, mas eu salvo bastante 

assim” (BARROS, 2017). Um outro caracterizou essas imagens de forma bastante 

semelhante: 
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Ao invés de tirar uma foto eu posto direto no Snap e aí se eu não lembro de salvar eu 

perco aquele momento, porque eu não tirei nenhuma foto de verdade, eu só postei 

direto no Snap. Então normalmente é isso. Quando eu faço algum registro eu faço 

direto pela rede social e não pelo meu rolo de câmera que não vai ficar salvo em lugar 

nenhum (IBID, 2017). 

 É interessante notarmos que os dois usuários do aplicativo não consideram as 

fotografias publicadas no Snapchat, ou seja, aquelas feitas com intencionalidade efêmera, 

como “fotos de verdade”. Para torná-las fotografias de fato, é necessário que o usuário aja 

sobre elas, salvando-as, burlando o que seria a característica fundamental das imagens do 

Snapchat. Assim, elas se tornariam fotografias de verdade. Porém, se elas não são fotos de 

verdade, o que essas imagens seriam? Fontcuberta (2016) chamou essas imagens de pós-

fotografias. 

La postfotografia se agazapa detrás de la fotografía, la cual deviene entonces la 

simple fachada de un edificio cuya estructura interior se ha remodelado a fondo. Esa 

estructura interior es conceptual e ideológica. Precisamente, la sustitución de sus 

funciones germinales y sus características ontológicas es lo que origina esa condición 

postfotográfica. Sustitución que puede leerse también en clave de superación: la 

postfotografía sería lo que supera o trasciende la fotografía. Al menos la fotografía 

como la hemos entendido hasta ahora 26 (FONTCUBERTA, 2016, pp. 28 e 29). 

De fato, se analisarmos o modo como são feitas, vistas e compartilhadas fotografias 

atualmente, diversos aspectos se modificaram de modo significativo com o avanço das 

tecnologias da imagem. E, mesmo assim, não nos causa estranhamento continuarmos 

caracterizando tanto as imagens da atualidade – feitas, vistas e compartilhadas de modo 

instantâneo, digital e online – com as de outras épocas – em que demandava custo e tempo ter 

acesso a uma imagem feita com um aparelho fotográfico – com o mesmo vocábulo: 

fotografia. Se, pelo menos aos olhos do senso comum, continuamos fazendo fotografia, o que 

seria, então, essa pós-fotografia caracterizada por Fontcuberta? Esta pergunta nos leva ao 

capítulo seguinte desta dissertação. 

                                                           
26 A pós-fotografia encontra-se escondida atrás da fotografia, que então se torna a fachada simples de um edifício 

cuja estrutura interior foi completamente remodelada. Essa estrutura interna é conceitual e ideológica. 

Precisamente, a substituição de suas funções germinais e suas características ontológicas é o que origina essa 

condição pós-fotográfica. Substituição que também pode ser lida como superação: a pós-fotografia será o que 

supera ou transcende a fotografia. Pelo menos a fotografia como a entendemos até agora. 
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2. EM TORNO DO CONCEITO DE (PÓS-) FOTOGRAFIA 

Posando em frente a uma cortina, uma criança de mais ou menos dez anos usa um 

vestido que desce até o meio de suas panturrilhas e encara a câmera fotográfica com uma 

expressão deveras triste. A menina, com cabelo dividido ao meio, usa uma trança de cada 

lado. Ela apoia o cotovelo direito em uma mesa onde há dois livros. O braço esquerdo, por 

sua vez, se estende ao longo do corpo e segura um chapéu. Ela calça botas de cano curto.  

 

Figura 4: Criança da Pensilvania na época da Guerra Civil Americana. (Fonte: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/e8/82/2c/e8822c81bf79d537b024b399cacd7bec.jpg) 

 A cena descrita é de uma antiga fotografia vendida no eBay por 9,95 dólares (Figura 

4). O anunciante afirma que a imagem é da época da Guerra Civil Americana e foi feita na 

Pensilvânia pelo fotógrafo Sinclair of Erie27. Não conseguimos encontrar outras imagens 

feitas pelo fotógrafo. Autêntica ou não, a fotografia em questão provavelmente data mesmo 

do século XIX e isso é perceptível principalmente pelo braço da garota apoiado em uma mesa 

justamente da altura de seu cotovelo. A mesa não aparece na imagem apenas por estética, mas 

                                                           
27 Fonte: Ebay. Disponível em: http://www.ebay.com/itm/CIVIL-WAR-CDV-YOUNG-GIRL-BY-SINCLAIR-

OF-ERIE-PENNSYLVANIA-/162007395252. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e8/82/2c/e8822c81bf79d537b024b399cacd7bec.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e8/82/2c/e8822c81bf79d537b024b399cacd7bec.jpg
http://www.ebay.com/itm/CIVIL-WAR-CDV-YOUNG-GIRL-BY-SINCLAIR-OF-ERIE-PENNSYLVANIA-/162007395252
http://www.ebay.com/itm/CIVIL-WAR-CDV-YOUNG-GIRL-BY-SINCLAIR-OF-ERIE-PENNSYLVANIA-/162007395252
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porque, nessa época, o tempo de captura de uma fotografia era muito extenso. “(...) devido à 

longa duração da pose, os modelos precisavam ter pontos de apoio para ficarem imóveis” 

(BENJAMIN, [1931] 2012, p. 104).  

Individuals and families would sit for a photographic portrait, their heads inevitably 

supported by a standing metal device to keep them steady for the necessary seconds. 

Photography insisted that if one wanted to look lifelike in the eventual photograph, 

one first had to pose as if dead. Not surprisingly, the portraits that resulted have all 

the animation of a statue or wax effigy28 (BATCHEN, 2000 p. 62). 

 Durante a cerimônia do Oscar de 2014, a apresentadora Ellen Degeneres reuniu 

algumas celebridades para fazerem uma fotografia (Figura 5). A partir de um smartphone 

posto à distância do braço do ator Bradley Cooper, a imagem foi feita em frações de segundo, 

o tempo apenas de o ator pressionar a tela do celular. Minutos depois, a imagem tinha sido 

publicada no Twitter e acabou alcançando mais de três milhões de replicações na rede social.   

 

Figura 5: Selfie feita durante a cerimônia de entrega do Oscar de 2014. (Fonte: 

https://twitter.com/theellenshow/status/440322224407314432). 

A essa imagem em que o fotógrafo vira o aparelho com a intenção de fotografar a si 

mesmo, damos, hoje, o nome de selfie. “(…) en un giro copernicano la cámara se desapega 

del ojo, se distancia del sujeto que la regulaba y, desde la lejanía de un brazo extendido, se 

vuelve para fotografiar justamente a ese sujeto. Acabamos de inventar el selfie”29 

                                                           
28 Indivíduos e famílias posariam para um retrato fotográfico, suas cabeças inevitavelmente apoiadas em um 

dispositivo fixo de metal para os manter parados pelos segundos necessários. A fotografia insistia que, se alguém 

quisesse aparecer de modo natural na eventual fotografia, essa pessoa primeiro teria que posar como se morta. 

Não é surpreendente que esses retratos tenham todos a animação de uma estátua ou de uma efígie de cera. 
29 (…) em um giro corpernicano, a câmera se desprende do olho, de distância do sujeito que a regulava e, da 

distância de um braço estendido, se volta para fotografar justamente esse sujeito. Acabamos de inventar a selfie. 

https://twitter.com/theellenshow/status/440322224407314432
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(FONTCUBERTA, 2016, p. 84). A quantidade de imagens sendo feitas dessa forma, hoje, é 

tão grande que, já em 2013, o dicionário Oxford elegeu “selfie” como a palavra do ano30.  

Não fosse o fato de serem chamadas pelo mesmo nome – fotografia –, as duas imagens 

aqui descritas não possuem muitas semelhanças. Se na primeira imagem, a criança teve que se 

deslocar para um estúdio especializado para poder ser retratada; na segunda, a imagem foi 

feita pelos próprios fotografados. Enquanto a criança teve que ter o braço apoiado durante 

certo tempo em uma mesa para conseguir aparecer nitidamente na imagem; o tempo que a 

segunda imagem demorou para ser feita foi apenas o de juntar os atores e eles abrirem seus 

respectivos sorrisos. Na época da primeira imagem, as fotografias eram feitas a partir de um 

aparelho grande que precisava se sustentar em um tripé para conseguir estabilidade de 

imagem31; a selfie de Ellen Degeneres foi feita com um celular... as diferenças são várias. 

Porém, o mais gritante na comparação entre as duas fotografias provavelmente é a natureza 

das duas imagens. Enquanto a imagem da garota americana foi inscrita através da ação 

química da luz em sais de prata e fixada numa superfície física por meio de produtos 

químicos, a fotografia dos participantes da cerimônia do Oscar foi feita através de um sensor 

onde códigos binários foram agrupados de modo a reproduzir a cena em questão em telas 

digitais. “Lo que ocurre, sin embargo, es que las imágenes han cambiado de naturaleza”32 

(FONTCUBERTA, 2016, p. 7) 

Com tantas diferenças entre uma imagem e outra, não é de se estranhar que alguns 

autores considerem as duas formas de imagem como sendo práticas diferentes. Em 1997, 

quando começaram a surgir as fotografias digitais, o fotógrafo catalão Joan Fontcuberta já 

alertava para uma necessidade de distinção entre os dois formatos de imagem. “Se a fotografia 

em movimento é chamada de ‘cinema’, a fotografia cuja estrutura formativa mais íntima foi 

substituída por um suporte digital bem poderia ser chamada de outro modo” 

(FONTCUBERTA, [1997] 2010, p. 99). O fato é que a transição do meio analógico para o 

digital teve como consequência diversas mudanças tanto na fotografia em si como no fazer 

fotográfico. 

(...) digital technology has dematerialized photography, which has now become pure 

visual data, content without physical matter, an image without a body. This intangible 

condition of photography opens up magnificent prospects for diffusion and collective 

interaction, while at the same time generating uncertainties about its conservation 

                                                           
30 Fonte: G1 – Selfie é eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford. Disponível em: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/11/selfie-e-eleita-palavra-do-ano-pelo-dicionario-oxford.html. Acesso 

em: 30 de janeiro de 2018. 
31 Fonte: Photography and civil war. Disponível em: https://www.civilwar.org/learn/articles/photography-and-

civil-war. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 
32 O que ocorre, porém, é que as imagens têm mudado de natureza. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/11/selfie-e-eleita-palavra-do-ano-pelo-dicionario-oxford.html
https://www.civilwar.org/learn/articles/photography-and-civil-war
https://www.civilwar.org/learn/articles/photography-and-civil-war
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(uncertainties, that is, about the durability of the support)33 (FONTCUBERTA, 2014, 

p. 62). 

Alguns anos depois, o próprio Fonctuberta aderiu a uma nomenclatura que já vinha 

sendo utilizada por outros autores há certo tempo (BATCHEN, 2000; SONESSON, 1999; 

TOMAS, 1996): pós-fotografia. “El prefijo ‘post’ evoca (…) una despedida. Pero ¿qué 

abandonamos, en qué posteridad nos alojamos, de qué nos despedimos?”34 

(FONTCUBERTA, 2016, p. 27). Ou seja, para entendermos a pós-fotografia, é necessário, 

primeiramente, nos debruçarmos sobre a fotografia em si e tentar entender por que esses 

autores não consideram mais essas imagens como sendo fotografias, mas sim pós-fotografias. 

É sintomático que, em seu livro intitulado O que é fotografia? (1991), Claudio 

Kubrusly não chegue a responder à pergunta de seu título. De fato, dois séculos depois de a 

primeira fotografia ter sido feita, essa pergunta segue sem resposta definitiva. “(…) 

photography’s historians have a vested interest in moving as quickly as possible from the 

troubling philosophical question, ‘What is photography?’ to the safe and expository one, 

‘Where and when did photography begin?’”35 (BATCHEN, 2000, p. 3). Porém, não é de se 

espantar que não tenhamos uma resposta fechada a esse questionamento já que “em si, no 

singular, ‘a’ fotografia não existe” (ROUILLÉ, 2009, p. 18). 

 Desde seu surgimento, a fotografia foi utilizada de diversas formas diferentes, algumas 

vezes antagônicas como o fazer artístico e o fazer documental, o que dificulta uma definição 

fechada a seu respeito. Então, surge um questionamento: ora, se não sabemos, de fato, o que é 

a fotografia, como podemos afirmar que há uma prática pós-fotográfica no fazer imagético 

atual? 

 De acordo com Fontcuberta (2016), estamos imersos em uma nova ordem visual, pós-

fotográfica, marcada basicamente por três fatores, que serão aprofundados mais adiante: a 

imaterialidade e transmissibilidade das imagens; sua profusão e disponibilidade; e sua entrada 

definitiva no meio da comunicação. Para Fontcuberta, a ideia de uma pós-fotografia se 

justifica pela quantidade de mudanças ocorridas nas características fundamentais no meio 

fotográfico e em todos os atores envolvidos no processo. “No asistimos al nacimiento de una 

técnica, sino a la transmutación de unos valores fundamentales. Su carcasa se mantiene 

                                                           
33 (…) a tecnologia digital desmaterializou a fotografia, que agora tornou-se puramente dados visuais, conteúdo 

sem matéria física, uma imagem sem corpo. Essa condição intangível da fotografia abre magníficas perspectivas 

de difusão e interação coletiva, enquanto ao mesmo tempo gera incertezas sobre sua conservação (incertezas, isto 

é, sobre a durabilidade do suporte). 
34 O prefixo ‘pós’ evoca (...) uma despedida. Mas a que abandonamos, em que posteridade nos encontramos, de 

que nos despedimos?. 
35 (...) Os historiadores da fotografia têm interesse em moverem-se o mais rapidamente da questão filosófica e 

problemática ‘o que é fotografia?’ para à pergunta segura e expositiva ‘onde e quando a fotografia começou?’. 
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indemne, es su alma lo que se transforma según una suerte de metempsicosis”36 

(FONTCUBERTA, 2016, p. 28). Essa percepção vai de encontro à de André Rouillé, que não 

vê a fotografia digital como uma derivação da fotografia. “(...) de maneira alguma, a 

denominação imprópria ‘fotografia digital’ é um derivado digital da fotografia. Uma ruptura 

radical as separa: a diferença entre elas não está no grau, mas na natureza” (ROUILLÉ, 2009, 

p. 16).  De acordo com Roland Barthes, “a fotografia está no entrecruzamento de dois 

processos inteiramente distintos: um é de ordem química: trata-se da ação da luz sobre certas 

substâncias; outro é de ordem física: trata-se da formação da imagem através de um 

dispositivo óptico” (BARTHES, [1980] 2015, p. 17). Se a imagem feita atualmente não 

necessita mais de nenhum desses dois processos para existir, ela ainda é fotografia? 

 

2.1.Imaterialidade e transmissibilidade da imagem 

Apesar de Fontcuberta afirmar haver uma desmaterialização da fotografia a partir de 

sua digitalização, Pierre Lévy, em seu livro Cibercultura, afirma que não há, de fato, uma 

desmaterialização, já que a fotografia digital  “(...) não pode subsistir sem um suporte físico: 

ocupa uma porção determinada do espaço, requer um material de inscrição, todo um 

maquinário que custa e pesa, necessita de uma certa energia física para ser gravada e 

restituída” (LEVY, 2010, p. 56). Assim, não haveria uma desmaterialização da imagem, mas 

uma virtualização. Além disso, é necessário ressaltar que as formas palpáveis de visualização 

fotográfica não deixaram de existir com a virtualização do meio. Atualmente, ainda podemos 

imprimir nossas fotografias em papel e emoldurá-las ou catalogá-las em álbuns, esses usos 

ainda são bastante recorrentes, porém, não são mais necessários. Podemos imprimir uma 

fotografia em papel, mas esse suporte não é mais necessário para visualizarmos uma 

fotografia já que podemos vê-la já na tela do próprio aparelho fotográfico. A partir da 

concepção de Fontcuberta ou de Lévy, é clara uma mudança na natureza da imagem 

fotográfica, que deixa de ser um objeto palpável para se tornar um arquivo virtual. 

Começamos pegando uma fotografia de uma cerejeira florida, obtida pela captura 

ótica da imagem e da reação química com cloreto de prata. Digitalizamos a foto com a 

ajuda de um scanner. Ela encontra-se agora sob a forma de números no disco rígido do 

computador. Em um sentido, a foto foi “desmaterializada”, já que a série de números é 

uma descrição muito precisa da foto da cerejeira florida e não mais uma imagem 

bidimensional (LEVY, 2010, p. 56). 

Ou seja, a partir da digitalização, há uma mudança na natureza da imagem fotográfica, 

que deixa de ser um objeto palpável para se tornar virtual. Essa fotografia, agora virtual, 

                                                           
36 Não assistimos ao nascimento de uma técnica, mas à transmutação de valores fundamentais. Sua carcaça se 

mantem intacta, é sua alma o que se transforma segundo uma espécie de metempsicose. 
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necessita de uma tela para ser vista. Não existe mais um objeto fotografia, mas um arquivo 

fotografia, que é visto em suportes digitais. Se Barthes, em A câmara clara, dizia que o 

referente aderia à fotografia e “seja o que for que ela dê a ver e qualquer que seja a maneira, 

uma foto é sempre invisível: não é ela que vemos” (BARTHES, [1980] 2015, p. 15), hoje, 

incorporada às telas, ao não existirem mais enquanto objetos, encaramos diretamente seu 

suporte toda vez que observamos uma imagem. “A tension is proposed between the 

photograph’s function as a transparent window onto another world and its opacity as an 

object, sitting before us in the here and now. The photograph is revealed as two kinds of 

object then—as simultaneously image and thing”37 (BATCHEN, 2000, p. 114) 

Na prática e sob o olhar do senso comum, essa ruptura não é tão perceptível já que a 

fotografia digital se apropriou do modo de fazer fotografia já característico da época 

analógica: tanto na fotografia analógica quanto na digital, aponta-se um aparelho para o que 

se quer ver em imagem, aperta-se um botão e, mais adiante, vê-se o resultado. “(…) los 

usuarios no han notado el cambio y, con todo candor, siguen llamando fotografía a lo que 

hacen. Claro que reconocen avances tecnológicos (…), pero la alteración profunda ha tenido 

lugar a escondidas”38 (FONTCUBERTA, 2016, p. 28) Essa mudança está além do ato de 

apontar e disparar o obturador. A partir do momento em que a imagem deixa de ser feita 

através da física e da química para ser impressa em uma superfície física e passa a ser captada 

por censores digitais que transformam a imagem em arquivos binários, a fotografia deixa de 

ser “inscrita” e passa a ser “escrita” (FONTCUBERTA, 2014). 

(...) we form a letter, and then another, and so on until the text is finished. Writing is 

nothing other than the setting down of a sequence of linguistic signs. The digital 

image reproduces this kind of situation: once again we can act on the most basic 

components of the image, which is now structured as a grid of pixels, capable of being 

modified and combined with one another39 (FONTCUBERTA, 2014, p. 60). 

Assim, ao ser transformada em código binário, a fotografia deixa de ser um objeto 

permanente, que é sempre fotografia, para se tornar arquivo digital. A fotografia não existe 

mais de modo permanente, mas de modo efêmero, fluido, já que um arquivo por si só não é 

uma fotografia, mas uma possibilidade de imagem, que irá se atualizar quando aberto, pois a 

imagem agora é virtual. “Na filosofia escolástica, é virtual o que existe em potência e não em 

                                                           
37 Uma tensão é proposta entre a função da fotografia como uma janela transparente para outro mundo e sua 

opacidade como objeto. A fotografia é revelada, então, como dois tipos de objeto – simultaneamente imagem e 

coisa. 
38 (…) os usuários não têm notado a mudança e, com toda lisura, seguem chamando de fotografia o que fazem. 

Claro que reconhecem avanços tecnológicos (...), mas a alteração profunda acontece secretamente. 
39 (…) formamos uma letra e depois outra e assim por diante até que o texto esteja finalizado. Escrever não é 

nada além de registrar uma sequência de signos linguísticos. A imagem digital reproduz esse tipo de situação: 

mais uma vez, nós podemos agir nos componentes mais básicos da imagem, que agora é estruturada como uma 

grade de pixels capaz de serem modificados e combinados entre si. 
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ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado, no entanto, à concretização efetiva ou 

formal. A árvore está virtualmente presente na semente” (LEVY, 2011, p. 15). 

Essa imagem, virtualizada, “ocupa menos espaço e pesa menos que uma foto sobre 

papel” (LEVY, 2010, p. 56), o que facilita seu compartilhamento com familiares, amigos e 

conhecidos, parte fundamental da experiência fotográfica doméstica, já que “photos reflect 

social relationships, but they also help to construct and maintain them (...) The act of viewing 

pictures together is important in reinforcing relationships; sometimes because of the shared 

stories, sometimes simply from the shared experience”40 (VAN HOUSE et al., 2004, p. 7). 

Essa importância do ato de compartilhar imagens existe desde a popularização da fotografia, 

quando surgiram usos clássicos da fotografia vernacular, como o ato de reunir a família para 

mostrar as fotos da última viagem que fizemos, enviar fotos pelo correio para pessoas 

queridas etc. “The performative act of showing and telling is integral to the ritualized use of 

personal photography”41 (GYE, 2007, p. 281). Por conta disso, os álbuns de família, durante 

muito tempo, foram um dos principais usos da fotografia vernacular, já que, nesses álbuns, 

eram criadas verdadeiras narrativas imagéticas a respeito da vida familiar. 

Eles podiam ser encontrados nos lugares mais glaciais da casa, de preferência em 

consoles ou guéridons, na sala de visitas: grandes volumes encadernados em couro, 

com horríveis fechos de metal, e as páginas com margens douradas, com a espessura 

de um dedo, nas quais apareciam figuras totalmente vestidas ou cobertas de rendas – o 

tio Alex e a tia Riqueta, Gertrudes quando pequena, papai no primeiro semestre da 

faculdade – e, finalmente, para cúmulo da vergonha, nós mesmos: com uma fantasia 

alpina, cantando à tirolesa, agitando o chapéu contra picos nevados pintados ao fundo, 

ou como um elegante marinheiro, de pé, pernas entrecruzadas em posição de 

descanso, como convinha, recostado contra um pilar polido (BENJAMIN, [1931] 

2012, p. 104). 

 A partir do momento em que a fotografia é digitalizada e, mais adiante, incorporada à 

internet e às redes sociais digitais e aos telefones celulares, os modos de compartilhamento de 

imagens também se modificaram. Se antes reuníamos toda a família para mostrar as fotos de 

nossa última viagem, hoje temos a possibilidade de criar um álbum no Facebook. Mais que 

isso, temos a possibilidade de compartilhar nossas fotografias no momento mesmo em que as 

produzimos. Assim, percebemos cada vez mais uma mudança do noema da fotografia 

proposto por Barthes em A câmara clara. “(...) na Fotografia [analógica] jamais posso negar 

que a coisa esteve lá. Há dupla posição conjunta: de realidade e de passado” (BARTHES, 

[1980] 2015 p. 67). A partir do momento em que podemos compartilhar fotografias na 

internet segundos depois de as termos produzido e muitas vezes adicionadas nas lógicas das 

                                                           
40 Fotografias refletem relações sociais, mas também ajudam a construí-las e mantê-las (...). O ato de ver 

imagens junto com outras pessoas é importante para reforçar relacionamentos; às vezes por conta das histórias 

compartilhadas, outras vezes simplesmente pela experiência compartilhada. 
41 O ato performativo de mostrar e contar é integral ao uso ritual da fotografia pessoa. 
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conversas instantâneas – como no caso do Whatsapp – e de aplicativos que apagam as 

imagens depois de um tempo pré-determinado – como os aplicativos com função Stories 

(Snapchat, Instagram, Facebook, Whatsapp e Messenger) – a fotografia deixa de ter essa 

relação intrínseca com o passado para dizer respeito muito mais ao presente, ao que acontece 

naquele momento.  

 

 

Figura 6: Arquivos de fotografia digital, indiscerníveis entre si enquanto arquivos, só são, de fato, imagem quando abertos, 

atualizados (Fonte: Captura de tela de computador pessoal) 

De acordo com Fontcuberta, essa mudança tem lugar principalmente no advento das 

selfies. “(…) es en el ámbito de lo epistemológico donde el selfie introduce un cambio más 

sustancial, ya que trastoca el manido noema de la fotografía: ‘esto-ha-sido’, por un ‘yo-

estaba-allí’. El selfie tiene más que ver con el estado que con la esencia”42 

(FONTCUBERTA, 2016, p. 87). Essa mudança no noema da fotografia ocorre não apenas por 

ela deixar de necessariamente dizer respeito ao passado, mas também ao fato da mudança 

ocorrida na ligação da fotografia com a realidade. 

The reality principle inherent in traditional photography precisely reflected the 

features of this technological genesis, whereby the image was engendered by the 

projection of a scene onto the photosensitive surface. This projection was effected 

globally, on the entire surface area, allowing no interventions in particular points, 

and was mechanical, and therefore apparently automatic. The process seemed to 

guarantee true analogues or minimally encoded reflections of the real world, a belief 

that has sustained the documentary imperatives of photography, which formed around 

that notion of the footprint or direct impression, so hugely successful in the 

formulation of photographic theory. When that sense of the automatic disappears from 

                                                           
42 É no âmbito epistemológico onde a selfie introduz uma mudança mais substancial, já que altera o noema da 

fotografia de “isto foi” para “eu estava ali”. A selfie tem mais a ver com o estado do que com a essência. 
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the technical process, the referent becomes detached from the image and 

photographic realism flies out the window43 (FONTCUBERTA, 2014, p. 61). 

 Não que a fotografia analógica fosse um espelho do real, uma representação fiel que 

nunca mente. Em Da verossimilhança ao índice, Phillipe Dubois, faz uma pequena 

retrospectiva história a respeito da ligação da fotografia com a realidade e divide-a em três 

momentos distintos. No primeiro momento, com o primeiro contato com a fotografia, no 

início do século XIX, a fotografia era vista como espelho do real, como a “imitação mais 

perfeita da realidade” (DUBOIS, 1998, p. 27). Era assim que Joseph Nicéphore Niépce, autor 

da primeira fotografia de que se tem história (Figura 4)44, por exemplo, se referia à sua 

invenção: 

It is worth recalling the words of Joseph Nicéphore Niépce (…): "The discovery I 

have made and which I call Heliography, consists in reproducing spontaneously, by 

the action of light, with gradations of tints from black to white, the images received in 

the camera obscura". The phrase "spontaneously, by the action of light" is indicative 

of a widespread cultural belief in the comparatively unmediated nature of a 

subject/image's photographic process of optical and chemical inscription45 (TOMAS, 

1996, p. 61). 

A partir da familiarização com o meio fotográfico e sua popularização, mais adiante, 

no século XX, surgem as duas outras vertentes: a que vê a fotografia como transformação do 

real – a fotografia não é mais uma imitação perfeita, mas uma representação com falhas, 

cortes arbitrários e, assim, distorcida – e a que vê a fotografia como um traço do real – só 

existe fotografia se algo, necessariamente real, ficar em algum momento em frente à objetiva. 

Ou seja, a ideia de fotografia como forma de representação mecânica e imparcial da realidade 

já foi desconstruída há um bom tempo. Porém, o próprio Dubois afirma em seu ensaio que “a 

fotografia, pelo menos aos olhos da doxa e do senso comum, não pode mentir (...) A foto é 

percebida como uma espécie de prova, ao mesmo tempo necessária e suficiente, que atesta 

indubitavelmente a existência daquilo que mostra” (DUBOIS, 1998, p. 25).  

                                                           
43 O princípio de realidade inerente na fotografia tradicional refletia precisamente as características da gênese 

dessa tecnologia, através da qual a imagem era engendrada pela projeção de uma cena em uma superfície 

fotossensível. Essa projeção era feita globalmente, em toda a área da superfície, não permitindo intervenções em 

pontos particulares e era mecânica, portanto aparentemente automática. O processo parecia garantir verdadeiros 

análogos ou reflexos minimamente codificados do mundo real, uma crença que tem sustentado os imperativos 

documentais da fotografia, formados ao redor da noção de rastro ou impressão direta, que goza de tanto sucesso 

na formulação na teoria fotográfica. Quando esse senso de automação desaparece do processo técnico, o 

referente se desprende da imagem e o realismo fotográfico sai voando pela janela. 
44 Fonte: G1 – Primeira fotografia da história é exposta na Alemanha http://g1.globo.com/pop-

arte/noticia/2012/12/primeira-fotografia-da-historia-e-exposta-na-alemanha.html 
45 Vale a pena recorder as palavras de Joseph Nicéphore Niépce (...): “A descoberta que fiz e que chamo de 

heliografia consiste em reproduzir espontaneamente, pela a ação da luz, com gradações de cor do preto ao 

branco, as imagens recebidas na câmara escura”. A frase “espontaneamente, pela ação da luz” é indicativa de 

uma crença cultural ampla na relativamente natureza sem medição do processo ótico e químico de inscrição 

fotográfica de um sujeito/imagem. 
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 Na época da fotografia analógica, fotografávamos e colocávamos o filme fotografado 

em um laboratório para um terceiro fazer a revelação e podermos ver o resultado. Editar uma 

fotografia – colocar ou retirar elementos da imagem, fazer mudanças de enquadramento e de 

luz, entre outros – já era uma atividade possível, mas só era acessível a quem tivesse acesso a 

um laboratório e conhecimento para isso. A partir do momento em que a edição se torna mais 

acessível tanto financeira quanto intelectualmente, a relação da fotografia vernacular com a 

realidade muda completamente.  

 Em seu livro Pandora’s camera: photogr@phy after photography (2014), Fontcuberta 

relata que, em 1997, em Londres, viu uma cabine fotográfica e decidiu fazer uma fotografia. 

Quando entrou no local, o fotógrafo viu que não se tratava de uma cabine fotográfica comum. 

A máquina tinha algumas opções de celebridades com quem você poderia se enquadrar e 

imprimir uma fotografia em que você contracenasse com essas celebridades. Assim, Joan 

Fontcuberta, em 1997, tirou uma foto com as Spice Girls sem necessariamente estar realmente 

na presença delas (Figura 7). Assim como Fontcuberta, hoje somos capazes de nos colocar 

imageticamente em situações em que não estivemos fisicamente, até em contextos 

completamente impensáveis na realidade, como nos filtros faciais de aplicativos de fotografia 

(Figura 8). Ao mesmo tempo, somos capazes de criar imagens com características realistas 

que não possuem referente real, são criadas completamente a partir de programas de 

computador (Figura 9). Ao nos depararmos diariamente, na internet, com incontáveis 

imagens, fica impossível analisar minuciosamente cada uma para tentar decifrar quais 

imagens possuem referentes reais e quais não possuem. E isso não é um problema. Na 

verdade, acaba por nos tornar mais conscientes das possíveis manipulações que podem 

ocorrer numa fotografia. A partir do momento em que nós mesmos produzimos, editamos e 

manipulamos nossas imagens, acabamos criando um senso crítico com relação ao que vemos 

e não tomamos mais a fotografia como comprovação irrefutável da realidade. 

 

Figura 7: Joan Fontcuberta e as Spice Girls (Fonte: http://pacovivo.blogspot.com.br/2013/02/yo-se-que-joan-fontcuberta-

conocio-las.html) 

http://pacovivo.blogspot.com.br/2013/02/yo-se-que-joan-fontcuberta-conocio-las.html
http://pacovivo.blogspot.com.br/2013/02/yo-se-que-joan-fontcuberta-conocio-las.html
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É também a partir desse desprendimento da realidade na fotografia que surge a 

necessidade de o fotógrafo colocar-se em frente à objetiva para fotografar-se junto com o 

contexto da imagem. A selfie é, assim, um atestado de presença. Ela “desplaza la certificación 

de un hecho por la certificación de nuestra presencia en ese hecho, por nuestra condición de 

testigos”46 (FONTCUBERTA, 2016, p. 87). Colocarmo-nos em frente à câmera é uma 

tentativa de provar que estamos ali no mundo físico, que presenciamos de fato aquele 

momento, mesmo que saibamos que até uma selfie pode ser forjada. 

Portanto, o fenômeno da selfie surge a partir da possibilidade de compartilharmos com 

outras pessoas onde estamos ou eventos que presenciamos, mas não apenas. Aliado a isso, há 

o fato de a fotografia digital ter acabado com os custos de revelação de imagem, o que fez 

com que a quantidade de fotografias disponíveis tivesse um aumento exponencial ao ponto de 

que quase todos os locais do mundo já foram fotografados em algum momento. Ora, se, por 

exemplo, já existem tantas imagens disponíveis na internet da Torre Eiffel, o que prova que 

não pegamos uma imagem do Google para dizer que estávamos em Paris? A selfie. 

 

Figura 8: Imagens com filtros faciais do aplicativo Snapchat (Fonte: arquivo pessoal) 

 

                                                           
46 [Ela] desloca a certificação de um fato para a certificação de nossa presença nesse fato, por nossa condição de 

testemunhas. 
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Figura 9: Imagem feita a partir de ferramentas do Photoshop (Fonte: reprodução do Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZLxaIUXRn4) 

 

2.2.Profusão e disponibilidade das imagens 

 Em 2011, o artista holandês Erik Kessels, expôs no museu de fotografia FOAM, em 

Amsterdã, a instalação Photography in abundance (Figura 10). Neste trabalho, Kessels 

imprimiu cerca de um milhão e meio de fotografias em tamanho de cartão-postal (10 x 15 cm) 

e as distribuiu desordenadamente pelas salas do museu, criando um verdadeiro amontoado de 

imagens. As fotos, impossíveis de serem observadas uma a uma, acabavam tornando-se 

obstáculos físicos para as pessoas que circulavam pela exposição. De acordo com Fontcuberta 

(2016), a quantidade de imagens na instalação de Kessels não foi aleatória, mas sim a mesma 

que a de arquivos publicados no Flickr em um período de 24 horas, naquela época. O autor 

estima que, se dedicássemos um segundo a cada uma dessas imagens, demoraríamos mais de 

duas semanas para conseguirmos ver todas. A instalação de Kessels chama atenção 

justamente para esse aumento gigantesco na quantidade de imagens produzidas na atualidade, 

que leva a uma situação de saturação imagética.  

Todo dia, bilhões de novas imagens são publicadas na internet, nos mais diversos sites, 

sejam jornais, redes sociais, transferidas por e-mail ou Whatsapp… “it is clear that, with the 

ease and convenience of digital technologies, the number and also the variety of images made 

has increased substantially. Images can be made any time, any place, without prior 

planning”47 (VAN HOUSE, 2011, p. 127). A digitalização da fotografia teve três grandes 

                                                           
47 É claro que, com a facilidade e conveniência das tecnologias digitais, o número e também a variedade das 

imagens feitas aumentou substancialmente. Imagens podem ser feitas em qualquer hora e qualquer lugar sem 

planejamento prévio.  

https://www.youtube.com/watch?v=_ZLxaIUXRn4
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papéis nessa quantidade gigantesca de imagens feita diariamente: a eliminação dos custos 

com filmes e revelação e a facilitação do seu uso, o fim do número limitado de “poses” do 

filme fotográfico, além da facilitação da cópia. 

 

Figura 10: Instalação Photography in Abundance, de Erik Kessels (Fonte: 

https://typologica.files.wordpress.com/2012/10/erik-kessels-foam-01.jpg). 

Em toda a sua história, é notável como o meio fotográfico teve uma rápida aceitação, 

popularizando-se rapidamente e democratizando-se de forma vertiginosa ao longo de sua 

história.  

A câmera foi inventada por Fox Talbot em 1839. Apenas trinta anos depois de sua 

invenção como uma engenhoca para a elite, já estava sendo usada para arquivos de 

polícia, relatos de guerra, reconhecimento militar, pornografia, documentação 

enciclopédica, álbuns de família, cartões-postais, registros antropológicos (...), 

moralização sentimental, sondagens curiosas (...), efeitos estéticos, reportagens e 

retratos formais (BERGER, 2017, p. 74). 

 Já no começo do século XX, a introdução da câmera Kodak com seu slogan “you 

press the button, we do the rest”49 mudou a relação das pessoas com a fotografia, que ficou 

mais acessível tanto financeiramente quanto intelectualmente. “With the emergence of cheap 

and easy-to-use cameras, people were suddenly able to produce photos, and thus what were 

considered accurate representations of the world around them, without any technical skill 

whatsoever”50 (GÓMEZ CRUZ; MEYER, 2012, p. 209). Com esse primeiro grande 

                                                           
49 Você aperta o botão, nós fazemos o resto. 
50 Com a emergência de câmeras baratas e de fácil manuseio, as pessoas repentinamente se tornaram aptas a 

produzir fotos, e assim o que eram consideradas representações precisas do mundo ao seu redor, sem qualquer 

habilidade técnica. 
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movimento de facilitação e barateamento da fotografia, cada vez mais pessoas passaram a 

fotografar e, assim, surgiram os usos consagrados da fotografia vernacular.  

the equipment became less specialized, more affordable, smaller, and thus more 

portable, all of which contributed to photography becoming a “mobile” practice, 

resulting in the embedding of photography into the social practices of activities like 

tourism (Robinson and Picard; Urry) and family celebrations (Hirsch).51 (GÓMEZ 

CRUZ; MEYER, 2012, p. 210). 

A ideia de facilitar o uso do equipamento fotográfico era tão grande a própria Kodak 

dizia que suas câmeras poderiam ser operadas por qualquer criança em idade escolar (Figura 

11). Poderiam, mas não eram. A câmera Kodak Brownie, em 1901, por exemplo, custava 1 

dólar, hoje 27,54. Seu filme, com seis poses, como diz o anúncio, custava entre 0,10 e 0,15 

dólares, hoje entre 2,75 e 4,13.52 Ou seja, como havia uma quantidade limitada de imagens 

que um filme poderia produzir e como esse filme e, mais adiante, sua revelação eram caros, 

cabia aos adultos o ato de fotografar e guardar essas fotografias, que diziam respeito a 

momentos importantes da vida, como aniversários, casamentos, viagens etc.  

 A partir do momento em que o fazer fotográfico e seu compartilhamento com amigos 

e parentes tornam-se digitais, acabam-se os custos com filmes e revelação. Mais adiante, com 

a incorporação das câmeras aos telefones celulares e seu conseguinte melhoramento de 

qualidade de imagem, até o custo com equipamentos especializados em fotografia foi 

eliminado. Para fazer uma imagem e veiculá-la na internet, basta apenas um smartphone. Não 

são mais necessários o equipamento fotográfico, para a captura, nem o computador, para 

descarregar a câmera e subir as fotografias para a rede. Isso fez com que a quantidade de 

pessoas fazendo fotografias aumentasse drasticamente. 

Assim, a quantidade de pessoas capaz de produzir imagens vem aumentando de modo 

significativo nos últimos anos. O número de pessoas que possuei smartphones, apenas no 

Brasil, cresceu mais de quatro vezes entre 2012 e 201653. No mundo, mais de cinco bilhões de 

pessoas possuem celular e mais da metade desses estão conectados à internet. A projeção é de 

que, em 2020, sejam quase seis bilhões, dos quais 75% estarão conectados à internet54. Isso 

fez com que a fotografia se tornasse acessível para as camadas mais carentes da população, 

                                                           
51 O equipamento se tornou menos especializado, mais acessível, menor e, assim, mais portátil, o que contribuiu 

para que a fotografia se tornasse uma prática “móvel”, resultando na incorporação da fotografia em atividades 

sociais como o turismo e celebrações familiares. 
52 Fonte: In 2013 Dollars. Disponível em: http://www.in2013dollars.com/1901-dollars-in-2017?amount=1. 

Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 
53 Fonte: Folha de São Paulo – Smartphones estão nas mãos de 62% dos brasileiros, diz Google. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/02/1862362-smartphones-estao-nas-maos-de-62-dos-brasileiros-diz-

google.shtml. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 
54 Fonte: O Globo – Mais de cinco bilhões de pessoas terão celular em 2017. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/economia/mais-de-cinco-bilhoes-de-pessoas-terao-celular-em-2017-20988439. Acesso 

em: 30 de janeiro de 2018. 

http://www.in2013dollars.com/1901-dollars-in-2017?amount=1
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/02/1862362-smartphones-estao-nas-maos-de-62-dos-brasileiros-diz-google.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/02/1862362-smartphones-estao-nas-maos-de-62-dos-brasileiros-diz-google.shtml
https://oglobo.globo.com/economia/mais-de-cinco-bilhoes-de-pessoas-terao-celular-em-2017-20988439
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mas, principalmente, aos jovens, que, hoje, produzem suas próprias imagens, antes exclusivas 

dos chefes de família. 

 

 

Figura 11: Anúncio da câmera Kodak Brownie, do início do século XX (Fonte: http://clickamericana.com/eras/1900s/kodak- 

brownie-ads-1901) 
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Nowadays most photos are taken not by adults but by young people, teens and 

preteens. And their photos are conceived not as ‘documents’ but as ‘amusements’, as 

vital outbursts of self-affirmation; they no longer celebrate the family or the holiday 

but the nightclub and the mall 57(FONTCUBERTA, 2014). 

 Esse grande barateamento, aliado ao rompimento da limitação do número de poses 

característico dos filmes fotográficos faz com que a quantidade de imagens produzidas 

aumente ainda mais. Se, com um filme 35mm, poderíamos fazer apenas, no máximo, 36 

fotografias, qualquer aparelho ou cartão de memória, por mais limitado que seja, possui 

capacidade para uma quantidade bem maior de imagens, que podem, facilmente, ser passadas 

para um computador com armazenamento maior, fazendo com que o mesmo cartão memória 

utilizado anteriormente fique livre para armazenar ainda mais imagens. 

O terceiro fator responsável pela profusão gigantesca de imagens nos meios digitais é 

a cópia facilitada. Se, na época da fotografia analógica – em que essas imagens só eram 

reproduzíveis em laboratórios e por pessoas que possuíam conhecimento técnico para tal –, a 

capacidade de a fotografia ser reproduzida tecnicamente já foi alvo de grande discussão 

(BENJAMIN, 2012), o que acontece quando tudo o que precisamos fazer para obter uma 

cópia de uma imagem é dar alguns cliques com o mouse, dar dois comandos com o teclado ou 

alguns toques na tela do celular é a perda da noção de original. Na fotografia analógica, o 

negativo da imagem ainda garantia a existência de um objeto que poderia ser considerado 

como arquivo original daquela imagem. Hoje, mesmo que exista um arquivo original feito 

pela câmera, ele se perde no meio de suas cópias, que possuem as mesmas propriedades que 

ele. 

 

Figura 12: Busca por "selfie oscar 2014" no Google traz mais de 50 cópias (modificadas ou não) da imagem feita na 

cerimônia do Oscar de 2014 (Fonte: captura de tela) 

                                                           
57 Hoje em dia, a maioria das fotos é tirada não por adultos, mas por jovens, adolescentes e pré-adolescentes. E 

suas fotos são concebidas não como ‘documentos’, mas como ‘divertimentos’, como afloramentos vitais de 

autoafirmação; elas não mais celebram a família ou o feriado, mas a boate e o shopping center. 
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Dentro da rede, a distinção entre original e cópia deixa de existir (...) Mesmo com a 

criação do arquivo RAW, conhecido como negativo digital, mais fiel àquilo que foi 

fotografado e dotado de mais informações de detalhe, a problemática que se 

estabelece entre original e cópia, ou melhor, entre a inexistência de original ou cópia, 

permanece. Ainda que seja um arquivo bruto, não deixa de ser um arquivo binário 

programado, que pode ser reprogramado, modificado e copiado tantas vezes forem 

desejadas (XEREZ; MORENO, 2010, p. 3). 

Assim, a digitalização da fotografia e a possibilidade de as imagens serem publicadas 

na internet e disseminadas para quantidades imensas de pessoas fez com que o acesso às 

imagens também fosse facilitado, criando uma verdadeira catalogação do mundo que está 

disponível a todos. Na época da fotografia analógica, já éramos capazes de conhecer 

determinados locais a partir de imagens antes de visitá-los, através de revistas, jornais e 

imagens de guias turísticos e de viagens de conhecidos. 

Vivemos em um mundo de imagens que precedem a realidade. As paisagens alpinas 

suíças nos parecem simples réplicas das maquetes dos trens elétricos de quando 

éramos crianças. O guia do safári fotográfico detém o jipe no local exato onde os 

turistas melhor reconhecerão o diorama do museu de história natural. Em nossas 

primeiras viagens nos sentimos inquietos quando em nossa descoberta da Torre Eiffel, 

do Big Ben ou da Estátua da Liberdade percebemos diferenças com as imagens que 

tínhamos prefigurado através de postais e filmes. Na verdade não procuramos a visão, 

mas o déjà-vu (FONTCUBERTA, 2010, p. 48). 

 

Figura 13: Imagem do Google Street View do Pelourinho, em Salvador-BA (Fonte: Reprodução do 

Google Street View) 

Hoje, somos capazes de ver imagens de quase qualquer lugar do mundo através de 

ferramentas como o Google Street View, que permite que vejamos imagens de diversos locais 

ao redor do mundo em 360° (Figuras 13 e 14).  Ferramentas como o Street View fazem com 

que tenhamos acesso facilitado a imagens de diversos locais do mundo. Essas imagens estão 

disponíveis para qualquer pessoa com acesso à internet. Através das redes sociais digitais, 

também podemos ver imagens do mundo inteiro que estão disponíveis para o acesso através 

de hashtags e de metadados de localização (Figura 15).  
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Figura 14: Locais disponíveis para visualização através do Google Street View (Fonte: 

https://www.google.com/streetview/understand/) 

 

 

Figura 15: Imagens do Pelourinho publicadas no Instagram visualizadas através de localização indicada na imagem e 

hashtag, respectivamente (Fonte: Reprodução do Instagram) 

https://www.google.com/streetview/understand/
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 Essa grande disponibilidade de imagens é o que faz obras como Suns from Flickr 

(Figura 16), da artista americana Penelope Umbrico, existirem. A artista reuniu dez mil fotos 

de pores do sol encontradas através da busca da palavra “sunset” no site de compartilhamento 

de imagens Flickr. 

En el proceso para realizar Suns from Flickr, 2006 

(http://www.penelopeumbrico.net/Suns/Suns_Index.html), una de sus piezas más 

populares, [Umbrico] explica que un dia sintió el impulso de tomar una foto de una 

romántica puesta de sol. Se le ocurrió consultar cuántas fotos correpondían al tag 

sunset en Flickr y descubrió que disponía de 541.795 apetitosas puestas de sol; en 

septiembre de 2007 eran 2.303.057 y en marzo de 2008, 3.221.717 (…). Sólo en Flickr 

y en un único idioma de búsqueda, el grifo nos proporciona un magma 

multimillonario de puestas de sol58 (FONTCUBERTA, 2016, pp. 40 e 41). 

A obra de Umbrico sinaliza justamente essa grande quantidade de imagens que 

fazemos diariamente e que estão disponíveis para todos. Ao unir diversas imagens do mesmo 

tema em um grande mural, o que vemos não é um amontoado de imagens, mas a formação de 

uma grande imagem única. Isso porque uma grande quantidade de imagens, juntas, seguidas, 

causa saturação. 

 

Figura 16: Suns from Flickr, de Penelope Umbrico (Fonte: http://buzzbuzzflicker.blogspot.com.br/2010/07/penelope-

umbricos-5377183-suns.html) 

                                                           
58 No proceso para realizar Suns From Flickr, 2006 (http://www.penelopeumbrico.net/Suns/Suns_Index.html), 

uma de suas peças mais populares, [Umbrico] explica que um dia sentiu o impulso de fazer uma fotografia de 

um romântico pôr do sol. Ocorreu-lhe consultar quantas fotos eram tagueadas com a palavra “sunset” [pôr do 

sol, em inglês] no Flickr e descobriu que haviam 541.798 apetitosos pores do sol; em setembro de 2007 eram 

2.303.057 e em março de 2008, 3.221.717 (...) Apenas no Flickr e em um único idioma de busca, o grifo nos 

proporciona um magma multimilionários de pores do sol.  

http://www.penelopeumbrico.net/Suns/Suns_Index.html
http://www.penelopeumbrico.net/Suns/Suns_Index.html
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 De acordo com o fotógrafo esloveno Evgen Bavcar, a quantidade gigantesca de 

imagens das quais vivemos rodeados na atualidade afeta diretamente nossa capacidade de 

enxergar. O fotógrafo defende que perdemos a visão. Somos bombardeados de imagens a todo 

tempo a ponto de desaprendemos a vê-las. Somos dotados de “uma visão que pretende tudo 

ver, sem nada saber e sem representar para si mesma o que viu” (BAVČAR, 2003, p. 141).  

 Essa visão está diretamente relacionada à concepção da Modernidade Líquida, de 

Zygmunt Bauman (2001). O autor afirma que vivemos em uma sociedade em que a 

quantidade de opções de consumo é gigantesca, infinita, e nunca poderá ser exaurida. 

(...) o mundo se torna uma coleção infinita de possibilidades: um contêiner cheio até a 

boca com uma quantidade incontável de oportunidades a serem exploradas ou já 

perdidas. Há mais – muitíssimo mais – possibilidades do que qualquer vida individual, 

por mais longa, aventurosa e industriosa que seja, pode tentar explorar (BAUMAN, 

2001, p. 73). 

 Assim, na ânsia de consumirmos a maior quantidade de coisas disponíveis, acabamos 

apenas valorizando o mais novo, o mais recente, já que “(...) os fluidos não se atêm muito a 

qualquer forma e estão constantemente prontos (e propensos) a mudá-la; assim, para eles, o 

que conta é o tempo, mais do que o espaço que lhes toca ocupar; espaço que, afinal, 

preenchem apenas por um momento” (IBID, 2001, p. 8).  

 Trazendo essa concepção de Bauman para a fotografia, é notável que, com a 

quantidade de imagens produzida a todo momento e publicada na internet, é humanamente 

impossível dar conta do montante total. Isso faz com que as imagens se tornem descartáveis e 

efêmeras. “(...) pelo excesso, chega-se à não-absorção, à cegueira, à invisibilidade da 

fotografia” (XEREZ; MORENO, 2010, p. 4). Uma vez vistas, essas imagens não teriam mais 

motivo para serem revisitadas, já que há tantas outras por ver. Assim, as fotografias foram 

ficando cada vez mais efêmeras e, aos poucos, diminuindo sua ligação com a memória. 

Diminuindo, mas não aniquilando. Por mais que a dinâmica da internet e de suas redes sociais 

faça com que as fotografias se distanciem da memória já que não as revisitamos, a 

intencionalidade do ato fotográfico vernacular e seu compartilhamento ainda é bastante 

atrelado à memória. É só pensarmos na questão dos álbuns virtuais das redes sociais digitais, 

onde ainda costumamos criar narrativas imagéticas para perpetuação de nossa memória 

pessoal e afetiva de modo bastante semelhante como fazíamos com os álbuns de fotografia 

analógica. 

 

2.3. Fotografia enquanto forma de comunicação 

Em sua Ontologia da imagem fotográfica, André Bazin inicia suas considerações 

sobre os cânones da fotografia dizendo que “uma psicanálise das artes plásticas consideraria 
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talvez a prática do embalsamento como um fato fundamental de sua gênese” (BAZIN, 1991, 

p. 19). Ou seja, antes da fotografia e das artes que a antecederam enquanto formas de 

representação da realidade (como a pintura e a escultura, citadas pelo próprio Bazin), a 

mumificação – prática da antiguidade egípcia que consistia em embalsamar os corpos dos 

mortos para que eles não perecessem com o tempo – já tinha em si o propósito final de toda 

representação da realidade até então: “a defesa contra o tempo” (BAZIN, 1991, p. 19) 

Assim, a pintura, a escultura e, mais futuramente, a fotografia tinham – na época de 

suas respectivas gêneses – em si, um propósito comum: a transformação de pessoas em 

objetos representativos da realidade que não sofressem a ação do tempo como os vivos, 

fazendo, assim, com que essas pessoas permanecessem no mundo, mesmo quando não mais 

estivessem presentes enquanto seres viventes. 

O que difere a fotografia dos meios anteriores de preservação da imagem humana é 

sua relação direta com a realidade. Para haver uma pintura ou uma escultura, não é necessário 

que o que está retratado em tais obras exista, de fato. Na fotografia, pelo menos na fotografia 

analógica, é necessário um referente. “Chamo de ‘referente fotográfico’, não a coisa 

facultativamente real a que remete uma imagem ou um signo, mas a coisa necessariamente 

real que foi colocada diante da objetiva, sem a qual não haveria fotografia” (BARTHES, 

2015, p. 67). Ou seja, para haver fotografia, é necessário que algo real tenha ficado em algum 

momento diante da câmera.  

 Além disso, há uma relação temporal intrínseca à fotografia que não pode ser negada, 

pois “é diante do tempo que estamos quando nos colocamos diante de uma fotografia. Apesar 

de sua invisibilidade, o que se realiza é, fundamentalmente, uma experiência de cunho 

temporal” (SANZ, 2010a, p. 5). A fotografia diz respeito necessariamente a um momento do 

passado. “Com a invenção da fotografia, inventou-se também, de certa forma, a máquina do 

tempo” (KOSSOY, 2007, p. 146). Não por ela permitir uma volta, de fato, ao passado, mas 

por ela permitir que consigamos rememorar um determinado momento do passado através de 

uma imagem que, como prega o pensamento barthesiano, é uma emanação daquele momento. 

“(...) uma foto não é apenas uma imagem (...), uma interpretação do real; é também um 

vestígio, algo diretamente decalcado do real, como uma pegada ou uma máscara mortuária” 

(SONTAG, 2004, p. 170). O que vemos retratado no papel é resultado de uma fração de 

segundo em que a luz reagiu com os sais de prata do negativo de modo a formar uma imagem. 

Quando revelamos a imagem, aquela fração de segundo já passou, não volta mais enquanto 

momento real, apenas como resquício da realidade, a imagem resultado daquele momento, 

que pode ser revisitada sempre que precisarmos. “O que a fotografia reproduz ao infinito só 
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ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá repetir-se 

existencialmente” (BARTHES, [1980] 2015, p. 14).  

 De acordo com o fotógrafo Boris Kossoy (2007), a fotografia possui dois aspectos 

temporais distintos: o primeiro, o de sua gênese, a fração de segundo necessária para se obter 

a imagem, dito efêmero; e o segundo, o de sua contemplação, o tempo em que a fotografia, 

depois de revelada, está disponível para ser contemplada, dito perpétuo. Ou seja, em uma 

fotografia, ao mesmo tempo, dois aspectos temporais se unem em uma única imagem: o 

passado e o presente.  

(...) se há uma forma de narrativa intrínseca à fotografia “imóvel”, ela irá buscar o que 

já aconteceu, como fazem as memórias e as reflexões. A própria memória não é feita 

de flashbacks, cada um movendo-se sempre inexoravelmente para a frente. Memória é 

um campo no qual coexistem tempos diferentes (BERGER, 2017, p. 130). 

Por isso, desde sua invenção, a fotografia foi sempre atrelada à memória. “Fotografia é 

Memória e com ela se confunde. O estatuto de recorte espacial/interrupção temporal da 

fotografia se vê rompido na mente do receptor em função da visibilidade e do ‘verismo’ dos 

conteúdos fotográficos” (KOSSOY, 2009, p. 132). Não que uma fotografia seja memória em 

si, como afirma Kossoy, mas sim um instrumento que possibilita a criação de imagens-

lembrança (BERGSON, 1999), de modo a auxiliar na rememoração de momentos passados, 

momentos fotografados. “(...) a imensa maioria de nossas lembranças tem por objeto os 

acontecimentos e detalhes de nossa vida, cuja essência é ter uma data e, consequentemente, 

não se reproduzir jamais” (BERGSON, 1999, p. 90).  

O que a fotografia faz, então, é permitir que vestígios desses momentos sejam 

reproduzidos de acordo com nossa vontade de rememorá-los em forma de imagem, não 

exatamente como foram, mas muitas vezes como queríamos que determinados momentos 

fossem ser lembrados no futuro. Isso por conta de dois fatores. O primeiro diz respeito a não 

registramos todos os momentos, mas apenas aqueles que achamos que valeriam a pena serem 

lembrados no futuro. “Comemorar as conquistas de indivíduos tidos como membros da 

família (e também de outros grupos) é o uso popular mais antigo da fotografia” (SONTAG, 

2004, p. 18). O segundo fator é que, quando sabemos que estamos sendo olhados através de 

uma câmera, tendemos a posar. “Diante da objetiva, sou ao mesmo tempo: aquele que eu me 

julgo, aquele que eu gostaria que me julgassem, aquele que o fotógrafo me julga e aquele de 

que ele se serve para exibir sua arte” (BARTHES, [1980] 2015, p. 20). Assim, diante de uma 

fotografia, não há uma rememoração direta do passado, mas de como quisemos que esse 

passado fosse lembrado. Além disso, “ao ressurgir no presente, [a fotografia] se mostra como 

sendo, ao mesmo tempo, irremediavelmente a presença do passado, mas também 
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transformada por este seu ressurgir no presente” (SANZ, 2010a, p. 13). Ao observarmos uma 

fotografia de um momento da infância, por exemplo, o que surge não é apenas a lembrança 

daquele momento, mas de vários aspectos do presente que vêm à tona através daquela 

imagem, como a presença de pessoas que já não estão mais vivas na realidade, mas que 

seguem presentes na fotografia. 

A partir do momento em que a fotografia passa, cada vez mais, a dizer respeito a um 

momento presente, já que podemos visualizar e compartilhar nossas imagens de modo 

praticamente instantâneo, sua relação com a memória muda de forma significativa. 

Taking a picture nowadays is not so much the recording of an event as a substantial 

part of the event itself: event and photographic record fuse. Applying the indexical 

interpretation, we used to think that some kind of referent was embedded in the 

photograph, but now we have to think the contrary: something of the photograph is 

embedded in the referent 59 (FONTCUBERTA, 2014, pp. 26 e 27). 

Assim, como dito anteriormente, ao fotografarmos algo hoje em dia, a intenção é 

muito mais hábito de fotografarmos o máximo possível do que o de fazer um registro do 

momento de modo a recordá-lo no futuro, já que “invertimos mucho más tiempo y energía en 

tomar fotos que en mirarlas. Hacemos tantas fotos que luego no encontramos el momento de 

verlas y lo vamos postergando ante una acumulación que no cesa”60 (FONTCUBERTA, 

2016, p. 246). Ou seja, a pós-fotografia permite que tenhamos um arquivo muito maior de 

imagens que poderiam servir de acervo memorial pessoal, incluindo, inclusive, imagens feitas 

por outras pessoas (VAN HOUSE, 2011), “existe todavía un desajuste entre los métodos 

digitales de producción de imágenes y los métodos analógicos de lectura de esas imágenes61” 

(FONTCUBERTA, 2016, p. 246). O modo de produção mudou significativamente, mas ainda 

olhamos as imagens feitas da mesma forma que olhávamos as fotografias analógicas, o que 

demanda mais tempo do que o meio digital permite já que os momentos para fazer novas 

fotografias não cessam. 

Além disso, ao utilizarmos as redes sociais digitais para divulgar nossas fotografias – 

boa parte das vezes quando ainda estamos vivendo os eventos que fotografamos –, a 

capacidade da fotografia de servir como recordação é solapada por sua capacidade de 

comunicação. Queremos informar que estamos em determinado local e não lembrar, no 

futuro, que estivemos ali. “El tránsito del álbum a Facebook sacude muchos de los 

                                                           
59 Tirar uma foto, hoje em dia, não é mais o registro de um evento, mas uma parte substancial do evento em si: 

evento e registro fotográfico se fundem. Aplicando a interpretação indicial, pensávamos que algo do referente 

estava atrelado à fotografia, mas agora pensamos o contrário: algo da fotografia está atrelado ao referente. 
60 Investimos muito mais tempo e energia em tirar fotos do que em olhá-las. Fazemos tantas fotos que não 

encontramos o momento de vê-las e vamos postergando ante uma cumulação que não cessa. 
61 Existe, todavia, um desajuste entre os métodos digitais de produção de imagens e os métodos analógicos de 

leitura dessas imagens. 
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parámetros de la foto familiar y personal, y trastoca sus motivaciones originales: las fotos ya 

no sustentan el recuerdo sino que son gestos de comunicación”62 (FONTCUBERTA, 2016, p. 

207). Isso principalmente se analisarmos aplicativos de comunicação instantânea, como o 

Whatsapp e o Facebook Messenger, em que, muitas vezes, a linguagem fotográfica substitui a 

linguagem textual. “Personal photographs have become a means of rapid, although often 

short-term, communication with friends”63 (VAN HOUSE, 2011, p. 128). 

Não que a fotografia analógica não tivesse capacidade comunicativa, mas essa função 

estava muito mais ligada à fotografia midiática, como o fotojornalismo e a fotografia 

publicitária, que possuem, em si, a função primeira de transmitir uma mensagem (GURAN, 

1992). O que acontece é que, ao ser incorporada às redes sociais digitais e poder ser 

transmitida para uma quantidade antes inimaginável de pessoas, ou seja, ao se tornar “parte de 

um sistema midiático” (OLIVEIRA; BONI, 2015, p. 52), a fotografia doméstica acaba por, 

também, tornar-se midiática. É por isso que  

as fotografias têm deixado de ser memoráveis, ou seja, cada vez menos exercem o 

papel de preservar lembranças. Não que tenham sido afetadas em sua vocação 

memorial – que lhe é ontológica –, mas as novas funções a que foram destinadas 

ignoram essa atribuição que lhe foi devotada desde o seu surgimento (OLIVEIRA; 

BONI, 2015, p. 53). 

 

2.4. Outras nomenclaturas 

 É inegável que a digitalização da fotografia e sua conseguinte incorporação aos meios 

de comunicação móveis com acesso à internet, como smartphones e tablets, teve diversas 

consequências em vários âmbitos do meio fotográfico, desde seu fazer – sua relação com o 

fotógrafo, pessoas que fotografam, quantidade de imagens produzidas – até seu consumo – 

álbuns virtuais, aplicativos de comunicação instantânea, aplicativos com imagens efêmeras. 

Porém, a nomenclatura “pós-fotografia” para designar essa imagem feita com aparelhos 

digitais tem sido alvo de críticas de alguns teóricos. 

 De acordo com Joan Fontcuberta (2016), fala-se em pós-fotografia porque, ao ser 

incorporada aos meios digitais, esse novo modo de produzir imagens deixou a fotografia 

analógica obsoleta. A pós-fotografia seria, então, “lo que supera o trasciende la fotografia”64 

(FONTCUBERTA, 2016, p. 29). Porém, de acordo com a pesquisadora canadense Kelly 

Reid, a partir do momento em que determinadas práticas continuam a fazer sentido, mesmo 

com essas mudanças significativas no meio, não há, então, uma superação da fotografia, 

                                                           
62 A incorporação do álbum ao Facebook mexe com muitos dos parâmetros da fotografia familiar e pessoal e 

muda suas motivações originais: as fotos já não sustentam a recordação, mas são gestos de comunicação. 
63 Fotografias pessoas se tornaram meios de comunicação rápida, porém de curto prazo, com amigos. 
64 O que supera ou transcende a fotografia. 
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portanto, não estaríamos vivendo numa era pós-fotográfica.“To say that we have reached a 

post-photographic era, just like saying we are post-modern, ignores the continuities in 

both”65 (REID, 2008, p. 37). 

 Analisando o lugar da memória no jornalismo online, Palacios (2003) ressalta que não 

há, nas tecnologias de comunicação, um processo evolutivo de tecnologias em que as mais 

recentes superam as mais antigas, ou seja, não há uma oposição entre esses meios. “Perceber 

as especificidades dos vários suportes mediáticos não implica colocá-los em contraposição” 

(PALACIOS, 2003, p. 5). O pesquisador aponta, então, algumas continuidades existentes no 

jornalismo online, ou seja, práticas que ainda fazem sentido nesse novo meio, além de 

potencialidades e rupturas. O mesmo pode ser feito com a fotografia. 

 De fato, são notáveis algumas continuidades presentes no meio fotográfico digital.  

Um exemplo disso é a ainda grande presença do ritual fotográfico em conquistas pessoais e 

familiares, como casamentos e formaturas. Nesses eventos, é perceptível a presença de 

fotógrafos profissionais dirigindo noivos e formandos de modo a obterem imagens clássicas 

daqueles rituais que, mais na frente, serão, ainda, transformados em álbuns impressos 

pomposos para que esses momentos não se percam em meio à quantidade gigantesca de 

imagens presentes nos arquivos pessoais digitais de cada um. 

(…) it is important to look at how cultural conventions of photography (particularly in 

relation to the documenting and organization of memory) might remain intact and be 

important in shaping the reception and uses of these new technologies and how they 

are used to construct narratives66 (REID, 2008, p. 4). 

 No Fotojornalismo, conseguimos perceber ainda mais continuidades. Mesmo com a 

consciência generalizada da possibilidade de manipulação das imagens, as fotografias feitas 

para jornais, mesmo na internet, continuam possuindo uma carga intrínseca de documentação 

da realidade que é vista em situações como quando da polêmica envolvendo o vencedor do 

prêmio World Press Photo no ano de 2012, em que o fotógrafo vencedor, Paul Hansen, foi 

acusado de ter manipulado sua fotografia (Figura 17) de modo a dar mais dramaticidade e 

plasticidade à imagem (MUNHOZ, 2016). 

Assim, a partir da concepção de Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), Reid 

propõe que chamemos a fotografia digitalizada e incorporada a smartphones e tablets não de 

                                                           
65 Dizer que chegamos a uma era pós-fotográfica, assim como dizer que somos pós-modernos, ignora as 

continuidades existentes nos dois casos. 
66 É importante olhar como convenções culturais da fotografia (particularmente em relação à documentação e 

organização da memória) podem continuar intactas e serem importantes ao moldar a recepção e os usos dessas 

novas tecnologias e como elas são usadas para construir narrativas. 
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pós-fotografia, mas de “fotografia líquida”, vide o título de sua tese: Liquid photography? 

Narrative and technology in digital photographic practices67 (REID, 2008). 

 

Figura 17: Fotografia de Paul Hansen vencedora do World Press Photo, de 2012, acusada de manipulação. Acima: a 

fotografia original, sem retoques. Abaixo, a imagem inscrita no concurso. Fonte: http://craigredmond-

uswpj.tumblr.com/post/107110987792/image-manipulati 

In an environment of liquid narratives and information, digital photography seems to 

be the perfect fit. It erases traditional boundaries of time and space, objective and 

subjective views, and between consumers and producers. Composed of digital code, 

digital photographs are easy to manipulate, can be sent and shared almost instantly, 

and are easy to delete and forget. The staggering number of digital photographs taken 

and the growing field of photographable moments also reflect Bauman’s theory of 

consumption as a method of coping in uncertain times69 (REID, 2008, p. 37). 

                                                           
67 Fotografia líquida? Narrativa e tecnologia nas práticas fotográficas digitais. 
69 Em um ambiente de narrativas e informação líquidas, a fotografia digital parece ter se encaixado 

perfeitamente. Ela apaga fronteiras tradicionais de tempo e espaço, visões objetivas e subjetivas, e entre 

consumidores e produtores. Composta de um código digital, fotografias digitais são fáceis de manipular, podem 

ser enviadas e compartilhadas quase instantaneamente e são fáceis de deletar e de esquecer. O surpreendente 
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 Outra concepção a respeito da fotografia feita atualmente que nega seu fim, sua 

superação é a de “fotografia-expressão”, de André Rouillé. Mesmo sem fazer referência direta 

à ideia de uma pós-fotografia, o autor enfatiza que a fotografia, em si, não se tornou obsoleta, 

como afirma Fontcuberta, mas reconhece que, para continuar a fazer sentido na sociedade 

contemporânea, que o autor chama “sociedade da informação”, teve que passar por grandes 

mudanças.  “(…) a fotografia hoje em dia está em crise. Nascida na era do ferro e do carvão, 

responde mal às condições da sociedade da informação. Mas nem por isso chegou ao fim: ela 

se transformou, desterritorializou-se, estendeu-se em direções inéditas” (ROUILLÉ, 2009, p. 

135). Assim, de acordo com o autor, há, atualmente, a mudança de um regime da fotografia-

documento para o da fotografia-expressão.  

Seu declínio [da fotografia-documento] acompanha o desmoronamento do grande 

projeto moderno a que estava profundamente ligada, pois a fotografia – que reduziu 

consideravelmente o tempo de produção das imagens, que lhes aumentou a velocidade 

de circulação, que as adaptou às condições e aos valores da indústria e do mercado, e 

que, enquanto impressão, as beneficiou de um forte poder de certificação (sem dúvida 

durável) – encarnou alguns dos principais valores modernos (ROUILLÉ, 2009, p. 

138). 

A partir do momento em que há a superação desses valores modernos, em que 

passamos de uma sociedade industrial para uma sociedade “da informação”, há também a 

superação dos valores do meio fotográfico, característico dessa época, como sua função 

documental, sua função de documento atestador da verdade, entre outras. “A fotografia-

expressão não recusa totalmente a finalidade documental e propõe outras vias, aparentemente 

indiretas, de acesso às coisas, aos fatos, aos acontecimentos” (ROUILLÉ, 2009, p. 161). A 

característica central da fotografia-expressão está, então, em exprimir um acontecimento, 

intervir ou relacionar-se com ele em vez de representá-lo. 

 O que percebemos, então, é que, mesmo havendo discordâncias com relação à 

nomenclatura adequada para referirmo-nos às imagens fotográficas produzidas atualmente, há 

concordância em suas características e usos. Percebemos, assim, de fato, mudanças 

significativas nos cânones da fotografia a partir de sua digitalização e a potencialização dessas 

mudanças quando a câmera fotográfica é incorporada aos telefones celulares com acesso à 

internet. São essas as imagens que serão analisadas neste trabalho. 

 Ao analisarmos as fotografias publicadas no aplicativo Instagram e, mais 

especificamente, aquelas compartilhadas na aba Stories, estamos analisando imagens que se 

inserem no contexto descrito no presente capítulo. Porém, não pretendemos, aqui afirmar se 

                                                                                                                                                                                     
número de fotografias digitais feitas e o campo em expansão de momentos fotografáveis também refletem a 

teoria baumaniana do consumo como um método de lidar com tempos incertos.  
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há ou não a superação da fotografia e a entrada em uma era pós-fotográfica, mas, sim, 

entender as características das imagens produzidas atualmente e que serão alvo de análise no 

próximo capítulo.  

  

  



77 
 

3. AS IMAGENS DO INSTAGRAM STORIES 

 O Instagram é um aplicativo de compartilhamento de imagens – fotografias e vídeos – 

desenvolvido para smartphones. Surgido em 2010, com o intuito inicial de publicação de 

imagens que emulavam aspectos estéticos de fotografias analógicas, o aplicativo conta, hoje, 

com mais de 800 milhões de usuários ativos70 e muitas de suas funções e propostas iniciais 

foram alteradas nesses sete anos de existência.  

 De acordo com a equipe desenvolvedora do aplicativo, o Instagram surgiu com o 

intuito de solucionar três problemas principais com relação a fotografias feitas com 

smartphones na época: a baixa qualidade dessas imagens, a dificuldade em compartilhar 

publicações com públicos específicos e a demora da publicação de imagens. Para solucioná-

los, foram criados 11 filtros que poderiam ser aplicados com apenas um toque na tela do 

celular; o aplicativo foi integrado com outras redes sociais digitais já existentes, como 

Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr, com compactação dos arquivos de imagens para tornar 

sua publicação mais rápida71. Ou seja, desde seu surgimento, “a força da sua proposta [do 

Instagram] situa-se na vinculação entre mobilidade de captura, associada a uma simplicidade 

e automação do tratamento e a imediata disponibilização das imagens nos circuitos das redes 

sociais” (JUNIOR, 2012, p. 2). 

A funcionalidade do Instagram, nessa época, era bem simples: o usuário fazia uma 

fotografia, aplicava um filtro e a publicava em seu perfil (Figura 18). Essas imagens 

apareciam em uma Linha do Tempo, onde poderiam ser curtidas e comentadas pelas pessoas 

que seguissem esse usuário. Com o tempo, diversas outras funcionalidades foram sendo 

incorporadas para melhorar a usabilidade da rede, como a adição das hashtags para facilitar a 

indexação de fotografias com as mesmas palavras-chave72, aumento na resolução das 

imagens, novos filtros73, a possibilidade de compartilhamento de vídeos74, ferramentas mais 

                                                           
70 Fonte: G1 – Instagram tem 800 milhões de usuários ativos por mês e 500 milhões por dia 

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/instagram-tem-800-milhoes-de-usuarios-ativos-por-mes-e-500-milhoes-

por-dia.ghtml. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 
71 Fonte: Welcome to Instagram. Disponível em: http://blog.instagram.com/post/8755272623/welcome-to-

instagram. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 
72 Fonte: Introducing Hashtags to Instagram. Disponível em:  

http://blog.instagram.com/post/8755963247/introducing-hashtags-on-instagram. Acesso em: 30 de janeiro de 

2018. 
73 Fonte: Introducing Instagram v2.0. Disponível em: http://blog.instagram.com/post/10444123475/v20. Acesso 

em: 30 de janeiro de 2018. 
74 Fonte: Introducing video on Instagram. Disponível em: http://blog.instagram.com/post/53448889009/video-

on-instagram. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/instagram-tem-800-milhoes-de-usuarios-ativos-por-mes-e-500-milhoes-por-dia.ghtml
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/instagram-tem-800-milhoes-de-usuarios-ativos-por-mes-e-500-milhoes-por-dia.ghtml
http://blog.instagram.com/post/8755272623/welcome-to-instagram
http://blog.instagram.com/post/8755272623/welcome-to-instagram
http://blog.instagram.com/post/8755963247/introducing-hashtags-on-instagram
http://blog.instagram.com/post/10444123475/v20
http://blog.instagram.com/post/53448889009/video-on-instagram
http://blog.instagram.com/post/53448889009/video-on-instagram
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específicas de edição de imagens75, entre outros. Mais recentemente, em 2016, o aplicativo 

aumentou a quantidade de fotos e vídeos que o usuário poderia colocar em uma única 

postagem76 e incorporou à sua interface uma nova forma de compartilhamento de imagens, 

diferente de tudo o que já havia feito antes: a função Stories77. 

 

Figura 18: Interface do Instagram em 2010 (Fonte: http://www.intomobile.com/2010/12/21/instagram-iphone-app/) 

 A incorporação da função Stories ao Instagram aliou um novo modelo de aplicação de 

imagens ao aplicativo: as imagens efêmeras. Ou seja, além de poder publicar fotos e vídeos 

em seu perfil, para que suas imagens sejam curtidas e compartilhadas por seguidores, o 

usuário passa, também, a poder publicar imagens que desaparecem depois de 24 horas. Para 

isso, basta o usuário pressionar o ícone no canto superior esquerdo da tela, que abre a 

interface da câmera do Stories (Imagem 17). Para capturar a imagem, o usuário deve 

pressionar o ícone central inferior. Se pressionar e soltar, será feita uma fotografia. Se 

pressionar e segurar, a câmera filma vídeos de até 15 segundos de duração. Após a captura, 

surge uma tela de edição em que o usuário pode personalizar sua imagem através de legendas, 

                                                           
75 Fonte: Introducing new creative tools on Instagram. Disponível em: 

http://blog.instagram.com/post/87703266532/new-creative-tools. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 
76 Fonte: Share up to 10 photos and vídeos in one post. Disponível em: 

http://blog.instagram.com/post/157572774352/170222-multiple. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 
77 Fonte: Introducing Instagram Stories. Disponível em:  http://blog.instagram.com/post/148348940287/160802-

stories. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 

http://blog.instagram.com/post/87703266532/new-creative-tools
http://blog.instagram.com/post/157572774352/170222-multiple
http://blog.instagram.com/post/148348940287/160802-stories
http://blog.instagram.com/post/148348940287/160802-stories
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hashtags, desenhos, emojis e outros (Figura 19). Para publicar, o usuário deve pressionar o 

ícone no canto superior direito.  

 

Figura 19: Interface da câmera e ferramentas de edição do Stories (Fonte: 

http://blog.instagram.com/post/148348940287/160802-stories) 

 Após publicadas, as imagens ficam disponíveis para todas as pessoas que seguem o 

usuário, se o seu perfil for fechado, ou para toda a comunidade do Instagram, se o perfil for 

aberto. Para visualizar as imagens feitas no Stories, o usuário deve pressionar as fotos dos 

perfis em formato redondo que aparecem no canto superior da tela. Se houver novas imagens, 

essas fotos aparecerão com um círculo colorido ao seu redor. Se não, aparecerão circuladas de 

cinza (Figura 20). Ao pressionar, as novas publicações dos usuários aparecerão de forma 

automática e consecutiva, como um slideshow, até que todas as novas publicações sejam 

vistas ou o usuário decida parar de assisti-las, pressionando o ícone em formato de “X”, no 

canto superior direito da tela. 

 Como abordamos no capítulo anterior, essas imagens feitas para serem apagadas 

fazem parte de uma cultura visual contemporânea baseada em uma situação de saturação 

imagética, em que tudo passa a ser fotografável e fotografado, e as imagens dizem muito mais 

respeito a um momento presente do que a um momento a ser rememorado no futuro. Os 

próprios desenvolvedores do Instagram, ao anunciarem a incorporação do formato à interface 

do aplicativo, reconhecem tal fato. “Instagram has always been a place to share the moments 

you want to remember. Now you can share your highlights and everything in between, too78” 

(INSTAGRAM, 2016). 

                                                           
78 O Instagram sempre foi o lugar para compartilhar os momentos que você quer lembrar. Agora, você também 

pode compartilhar seus destaques e tudo o mais entre eles. 
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 É necessário ressaltar que o surgimento desse formato de publicação efêmera não 

surgiu com o Instagram. Alguns outros aplicativos já tinham essa lógica da efemeridade em 

seu funcionamento bem antes, como Confide, Wickr, Blink!, Privatext, Frankly Chat, 

TigerText79, que já funcionavam em 2014. Porém, o aplicativo pioneiro, que fez com que o 

formato efêmero de compartilhamento de imagens se consolidasse mundialmente foi o 

Snapchat. 

 

Figura 20: Interface das publicações do Instagram Stories (Fonte: http://blog.instagram.com/post/148348940287/160802-

stories) 

O Snapchat surgiu em 2011, com o intuito de promover uma forma de comunicação 

através de imagens entre seus usuários. Na época, o aplicativo funcionava de forma bem mais 

simplificada do que hoje em dia. O usuário fazia uma foto e enviava para outra pessoa. Essa 

imagem, depois de vista, era apagada e tanto emissor quanto receptor não tinham mais acesso 

a ela. O sucesso do Snapchat foi imenso, alcançando a marca dos 100 mil usuários, menos de 

um ano depois de seu lançamento80. No final de 2012, o aplicativo adicionou a possibilidade 

de comunicação através de curtos vídeos, de até 10 segundos, em suas funcionalidades. Desde 

seu lançamento, a ideia de seus desenvolvedores era criar uma ferramenta comunicativa 

imagética para que usuários enviassem imagens de modo instantâneo para outras pessoas, que 

não teriam acesso a elas após a recepção da mensagem. Isso é visto, por exemplo, no fato de, 

                                                           
79 Fonte: Softsonic – 6 alternativas ao Snapchat para enviar mensagens que se autodestroem. Disponível em: 

https://www.softonic.com.br/artigos/6-alternativas-snapchat-enviar-mensagens-autodestroem. Acesso em: 30 de 

janeiro de 2018. 
80 Fonte: TechCrunch – A brief history of Snapchat. Disponível em: https://techcrunch.com/gallery/a-brief-

history-of-snapchat/. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 

https://www.softonic.com.br/artigos/6-alternativas-snapchat-enviar-mensagens-autodestroem
https://techcrunch.com/gallery/a-brief-history-of-snapchat/
https://techcrunch.com/gallery/a-brief-history-of-snapchat/
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ao abrir o Snapchat, o usuário já se deparar diretamente com a interface da câmera do 

telefone, pronta para capturar imagens. 

(...) o Snapchat é um aplicativo de fotos e vídeos, cuja operacionalidade distingue-se, 

principalmente, em dois aspectos: a instantaneidade e a efemeridade. Essas são duas 

premissas básicas do modus operandi do aplicativo, que permite o compartilhamento 

de fotografias e vídeos que tenham sido produzidos apenas por meio do aplicativo e 

tão somente no momento “logo-após” a produção (premissa da instantaneidade) 

(BRAGA et al, 2017, pp. 213 e 214). 

 Em outubro de 2013, os desenvolvedores do Snapchat anunciaram uma nova 

funcionalidade em seu aplicativo. A partir de então, os usuários teriam uma nova forma de 

compartilhamento de imagens. Além de poderem mandar seus snaps diretamente a outros 

usuários, agora, o usuário poderia adicionar fotos e vídeos curtos à sua História. O chamado 

Snapchat Stories criou uma espécie de perfil do usuário no aplicativo, onde, a partir de então, 

seria possível publicar imagens que ficariam visíveis para todos os seus seguidores durante 

um período de 24 horas 

 A semelhança gritante entre o serviço oferecido pelo Instagram e pelo Snapchat não é 

coincidência de forma alguma, mas uma tentativa de revanche, após o Facebook ter tentado 

comprar o Snapchat por três bilhões de dólares em 201381. Depois de criarem dois aplicativos 

cujo funcionamento era baseado no compartilhamento de imagens efêmeras (Poke e 

Slingshot) e adquirirem um de aplicação de filtros faciais a imagens (MSQRD), em agosto de 

2016, quase três anos depois de o Snapchat ter lançado o Snapchat Stories, o Instagram lançou 

o Instagram Stories e incorporou, como dito anteriormente, as imagens que duram 24 horas à 

sua interface. 

 A proposta inicial desta pesquisa era identificar como a efemeridade das fotografias 

publicadas no Snapchat influenciava o fazer fotográfico vernacular. Essa proposta foi alterada 

devido a uma série de motivos.  

O primeiro deles diz respeito ao fato de o Snapchat estar, cada vez mais, perdendo 

público para o Instagram Stories. Em sua dissertação defendida em 2017, intitulada 

Narrativas efêmeras do cotidiano: um estudo das Stories no Snapchat e no Instagram, Laura 

Barros já notava essa perda de público entre as pessoas entrevistadas para a realização do seu 

trabalho. Ao utilizar a técnica da bola de neve, Barros esperava que cada entrevistado 

indicasse uma outra pessoa que utilizasse regularmente o Snapchat, o que acabou não 

acontecendo.  

                                                           
81 Fonte: Exame – Uma breve história da briga entre Facebook e Snapchat. Disponível em: 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/um-breve-historico-da-briga-entre-facebook-e-snapchat/. Acesso em: 30 de 

janeiro de 2018. 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/um-breve-historico-da-briga-entre-facebook-e-snapchat/
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Foi em meio ao desenvolvimento da investigação empírica deste trabalho, portanto, 

que foi detectada a relevância do Instagram Stories como ambiente para a construção 

e consumo das narrativas efêmeras do cotidiano. Nos discursos dos sujeitos, ficou 

evidente um movimento de migração entre uma plataforma e outra. Um movimento 

corrente, que acontecia naquele momento e que eles mesmos declararam reconhecer 

em suas falas. Após a sexta entrevista, o sujeito deveria identificar um usuário que 

fizesse uso do Snapchat para dar seguimento na cadeia de entrevistas, porém ele não 

soube identificar outro usuário que ainda reunisse os critérios de seleção (BARROS, 

2017, p. 23). 

 Já em janeiro de 2017, o site especializado Tech Crunch divulgou um estudo 

comparativo entre as duas redes, que mostrava uma queda entre 15% e 40% nas visualizações 

das publicações feitas no Snapchat82. A migração de usuários de um aplicativo para o outro 

foi tão grande que, em junho de 2017, o Instagram Stories já tinha aproximadamente quase 

cem milhões de usuários ativos a mais que o Snapchat83. 

 O segundo motivo que gerou a alteração da proposta inicial desta pesquisa foi o fato 

de que é mais fácil levantar imagens na plataforma do Facebook do que em seu concorrente. 

No Instagram, temos acesso a perfis abertos, sem que precisemos segui-los ou notifica-los. As 

publicações são, de fato, públicas. O mesmo não ocorre no Snapchat, onde, para ter acesso a 

uma imagem, deve-se necessariamente seguir seu produtor. Além disso, a captura dessas 

imagens é facilitada pelo Instagram ao não alertar seus produtores de que houve uma captura 

de tela enquanto sua imagem era visualizada. Por conta disso, o Instagram Stories 

possibilitaria uma captura mais significativa numericamente que o Snapchat. 

 O terceiro e último motivo foi o fato de que, no Instagram, podemos observar como os 

usuários utilizam a fotografia em duas vertentes distintas: de modo com intencionalidade 

efêmera e intencionalidade duradoura. Isso porque, num mesmo perfil, temos acesso ao que o 

usuário publicou no Stories, que será deletado depois de 24 horas, e fora dele, que não será 

apagado a não ser que o usuário comande.  

 Assim, da mesma forma que diversos usuários, migramos do Snapchat para o 

Instagram Stories, de tal modo que o objetivo principal desta pesquisa tornou-se entender 

como a efemeridade presente nesse tipo de fotografia influencia o fazer fotográfico 

vernacular. A partir deste objetivo - e de pesquisa exploratória feita durante a elaboração do 

projeto - foram desenvolvidas três hipóteses a serem testadas mais adiante.  

                                                           
82 Fonte: TechCrunch – Instagram Stories is stealing Snapchat’s users. Disponível em: 

https://techcrunch.com/2017/01/30/attack-of-the-clone/. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 
83 Fonte: TechCrunch – Instagram Stories hits 250M daily users, adds Live video replays 

https://techcrunch.com/2017/06/20/instagram-live-video-replays/. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 

https://techcrunch.com/2017/01/30/attack-of-the-clone/
https://techcrunch.com/2017/06/20/instagram-live-video-replays/
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 Quando do lançamento do Stories, os desenvolvedores do Instagram fizeram uma 

publicação anunciando a chegada da função, explicando como ela funcionava e que vantagens 

o novo formato poderia oferecer a usuários já familiarizados com o aplicativo. 

With Instagram Stories, you don’t have to worry about overposting. Instead, you can 

share as much as you want throughout the day — with as much creativity as you want. 

You can bring your story to life in new ways with text and drawing tools. The photos 

and videos will disappear after 24 hours and won’t appear on your profile grid or in 

feed 84 (INSTAGRAM, 2016). 

 A primeira hipótese do presente trabalho se baseia nesse anúncio.Com a efemeridade 

das publicações e o formato contínuo de visualização, o usuário, como os próprios 

desenvolvedores do Instagram anunciaram, teriam menos preocupação em “poluir” a Linha 

do Tempo de seus seguidores com uma quantidade enorme de imagens já que, além de essas 

publicações desaparecerem depois de 24 horas, o espectador pode pular todas as publicações 

de uma determinada pessoa com apenas um arrastar do dedo na tela do smartphone, sem 

precisar passar uma por uma. Assim, presume-se que os usuários fariam mais imagens no 

Instagram Stories que na Linha do Tempo do Instagram, que já existia anteriormente. 

 A segunda hipótese, ainda tomando como base a publicação do Instagram, diz respeito 

ao conteúdo das imagens publicadas no Stories. O Instagram Stories conta com uma série de 

ferramentas de pós-produção de imagem, como filtros faciais, a possibilidade de colocação de 

emojis e desenhos, além de sobreposição de desenhos feitos pelo usuário e legendas às 

imagens. Além da interface convidativa à descontração, o fato de que tais publicações não 

ficariam salvas nos perfis dos usuários faria com que essas imagens tivessem um teor mais 

descontraído. A hipótese é de que os usuários ficariam mais à vontade para publicar 

conteúdos de cunho mais pessoal, sem tanta seriedade e, portanto, sem maiores preocupações 

com padrões fotográficos mais rígidos. 

 A terceira e última hipótese diz respeito apenas à questão temporal dessas imagens. A 

partir do fato de que uma publicação dura apenas 24 horas e de que a interface do aplicativo 

não convida o usuário para visualizar Stories mais de uma vez, presume-se que essas imagens, 

indo de encontro a grande parte da literatura sobre fotografia existente até pouco tempo atrás, 

teriam como base registrar o presente como momento evanescente, muito mais que 

transformá-lo em memória preservável. Essas imagens seriam, portanto, postagens sobre o 

que o usuário está fazendo naquele determinado momento, o local em que ele se encontra, em 

                                                           
84 Com o Instagram Stories, você não tem mais que se preocupar com ter publicado demais. Em vez disso, você 

pode compartilhar o quanto quiser durante o dia – sendo tão criativo quanto quiser. Você pode trazer sua História 

à vida de novas formas, com ferramentas de texto e desenho. As fotos e vídeos desaparecerão depois de 24 horas 

e não vão aparecer no seu perfil ou no feed.  
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que momento do dia aquela imagem foi feita, entre outros. Um registro rápido, de interesse 

imediato e sem intencionalidade de preservação como memória para o futuro. 

 Para testar tais hipóteses, foi adotada uma série de procedimentos metodológicos de 

modo a levantar uma quantidade de imagens a mais significativa possível para podermos fazer 

apontamentos acerca dos usos do Instagram Stories e como a efemeridade dessas imagens 

influencia em seu modo de uso.  

 

3.1. Procedimentos metodológicos  

 Para entender como a efemeridade das fotografias publicadas no Stories influencia o 

fazer fotográfico vernacular, identificamos que a metodologia mais adequada é o estudo de 

caso. “O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada que consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento” (MACHADO, PALACIOS, 2010, p. 204). De acordo com Yin 

(2001), essa modalidade de estudo é ideal para responder a questões de pesquisa do tipo 

‘como’ e ‘por que’ a respeito de fenômenos contemporâneos e quando não se tem controle 

sobre os eventos estudados. Ou seja, difere do método histórico, já que este é mais apropriado 

para entender acontecimentos já finalizados; difere igualmente dos experimentos empíricos, 

pois, neles, é o pesquisador quem cria as condições para a análise do fenômeno. 

[Os estudos de caso] estimulam novas descobertas, em função da flexibilidade do seu 

planejamento; enfatizam a multiplicidade de dimensões de um problema, focalizando-

o como um todo e apresentam simplicidade nos procedimentos, além de permitir uma 

análise em profundidade dos processos e das relações entre eles (VENTURA, 2007, p. 

386). 

 Essa simplicidade descrita por Ventura embasa uma das maiores críticas aos estudos 

de caso: uma suposta falta de rigor científico (DUARTE, 2006). Além disso, há preocupação 

quanto à dificuldade de generalização dos resultados. “Pode ocorrer que a unidade escolhida 

para investigação seja bastante atípica em relação às muitas da sua espécie. Naturalmente, os 

resultados da pesquisa tornar-se-ão bastante equivocados” (VENTURA, 2007, p. 386). 

 Para evitarmos esses possíveis problemas, tomamos como base para o presente estudo, 

as quatro fases descritas por Magda Maria Ventura, em seu artigo O estudo de caso como 

modalidade de pesquisa (2007): “o estudo de caso não aceita um roteiro rígido para a sua 

delimitação, mas é possível definir quatro fases que mostram o seu delineamento: a) 

delimitação da unidade-caso; b) coleta de dados; c) seleção, análise e interpretação dos dados; 

d) elaboração do relatório” (VENTURA, 2007, p. 385). Além disso, o levantamento da 

amostra analisada neste trabalho ocorreu de modo aleatório, como descreveremos 

detalhadamente mais adiante. 
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(...) estudos de caso, da mesma forma que os experimentos, são generalizáveis a 

proposições teóricas, e não a populações ou universos. Nesse sentido, o estudo de 

caso, como o experimento, não representa uma ‘amostragem’, e o objetivo do 

pesquisador é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar 

frequências (generalização estatística) (YIN, 2001, p. 29). 

  É a essa generalização analítica que almejamos com o presente trabalho. Até porque 

uma generalização estatística a respeito do universo total das imagens publicadas no 

Instagram Stories, demandaria metodologias e softwares para processamento de imensas 

quantidades de informação, se é que existem tais softwares e tais capacidades de 

processamento. Se existem, certamente não estão ao alcance deste pesquisador.  

No capítulo que dá título a seu livro La fúria de las imagenes (2016), Fontcuberta 

narra um fato curioso que ocorreu na cidade de Barcelona em maio de 2011. Uma série de 

protestos contra o sistema político espanhol levou milhares de manifestantes a ocupar a praça 

da Catalunya, no centro da cidade. Alguns dias depois, ocorreria a final do campeonato de 

futebol Champions League, que o Barcelona, time homônimo à cidade, disputaria. Alegando 

razões de “limpeza e salubridade” para evitar confrontos entre manifestantes e possíveis 

torcedores, que costumam comemorar vitórias do time do Barcelona na praça, na véspera do 

jogo, os manifestantes foram obrigados a sair do local pelas autoridades, que não hesitaram 

em usar a força. 

 A repercussão da truculência policial foi imensa, fazendo com que o conselheiro do 

governo Felipe Puig tivesse que dar explicações. Primeiramente, Puig acusou a imprensa de 

ser parcial. Porém, confrontado com as imagens do episódio, que se recusou a assistir por 

inteiro, viu-se obrigado a tomar alguma providência. Ocorreu-lhe, então, acoplar câmeras aos 

uniformes dos policiais que filmariam todas as suas ações, coibindo truculências e facilitando 

em possíveis punições por conta de excesso de uso da força.  

 A resolução de Puig não levou em consideração o volume de imagens que resultaria de 

câmeras continuamente ligadas enquanto um policial estivesse em serviço. De acordo com 

Fontcuberta, apenas no episódio da praça da Catalunya, seriam produzidas mais de mil horas 

de filmagens, que necessitariam de um número gigantesco de pessoas trabalhando só para ver 

essas imagens e averiguar possíveis delitos policiais. Por conta desse e outros fatores, 

obviamente, a iniciativa do político catalão não deu certo. 

 No presente trabalho, passamos por uma situação semelhante, já que “existe (…) un 

desajuste entre los métodos digitales de producción de imágenes y los métodos analógicos de 



86 
 

lectura de esas imágenes85” (FONTCUBERTA, 2016, p. 246). Não há softwares disponíveis 

que leiam e analisem imagens na medida e na velocidade em que elas são produzidas. Pelo 

menos que sejam de nosso conhecimento. 

 O Instagram conta, hoje, com mais de 500 milhões de usuários ativos diariamente e 

800 milhões mensais86. A quantidade de imagens publicada no aplicativo aumenta 

exponencialmente a cada segundo. Além disso, durante a elaboração deste trabalho, algumas 

atualizações ocorreram de modo a aumentar a quantidade de imagens que um usuário pode 

publicar. Além da função Stories, já mencionada anteriormente, em fevereiro de 2017, o 

Instagram anunciou que, a partir de então, cada usuário poderia compartilhar até 10 imagens 

em uma só publicação em formato de carrossel de imagens (Figura 21). 

 

Figura 21: Instagram permite publicar até 10 imagens em uma mesma publicação na Linha do Tempo (Fonte: 

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/instagram-libera-publicacao-de-10-fotos-ou-videos-por-post-veja-passo-a-

passo.ghtml) 

Ou seja, a quantidade de imagens sendo publicada no aplicativo só faz aumentar. O 

maior desafio do presente trabalho foi conseguir reunir um corpus de imagens significativo 

para atingir o objetivo principal de identificar usos específicos da fotografia efêmera feita no 

formato Stories e testar as hipóteses mencionadas anteriormente. Assim, após a revisão 

                                                           
85 Existe um desajuste entre os métodos digitais de produção de imagens e os métodos analógicos de leitura 

dessas imagens. 
86 Fonte: G1 – Instagram tem 800 milhões de usuários ativos por mês e 500 milhões por dia. Disponível em: 

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/instagram-tem-800-milhoes-de-usuarios-ativos-por-mes-e-500-milhoes-

por-dia.ghtml. Acesso em: 30 de janeiro de 2018. 

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/instagram-tem-800-milhoes-de-usuarios-ativos-por-mes-e-500-milhoes-por-dia.ghtml
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/instagram-tem-800-milhoes-de-usuarios-ativos-por-mes-e-500-milhoes-por-dia.ghtml
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bibliográfica, já levada a cabo nos capítulos anteriores, optou-se por fazer-se uma coleta 

aleatória de usuários para identificação de casos a serem explorados mais adiante.  

 O primeiro passo foi identificar um modo de se conseguir uma amostra aleatória que 

não se mostrasse viciada e que conseguisse dar conta de perfis variados de usuários do 

aplicativo. Para tal, optou-se pela utilização de hashtags para que, a partir das imagens 

tagueadas, fosse feito o levantamento dos perfis a serem analisados. A hashtag escolhida para 

dar mais abrangência aos tipos de usuários selecionados foi a #love, mais utilizada no 

aplicativo, com mais de um bilhão de imagens tagueadas (Figura 22). 

 

Figura 22: Num período de duas horas, mais de 30 mil imagens foram publicadas com a hashtag #love (Fonte: reprodução do 

Instagram) 

  No dia 31 de julho de 2017, mil perfis de usuários que utilizaram a hashtag #love 

foram levantados para entrar no corpus de análise deste trabalho. Para conseguir uma 

abrangência geográfica maior de usuários, optou-se por levantar 250 perfis a cada seis horas 

de modo a contemplar fusos horários diversos. Esses perfis foram divididos em duas 

categorias: pessoais e não-pessoais. Como o objetivo é identificar a influência da efemeridade 

na fotografia vernacular, todos os perfis não-pessoais (lojas, empresas, fã-clubes, clínicas, 

entre outros) foram descartados da amostra, resultando num total de 550 perfis. É necessário 
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ressaltar que todos os perfis analisados neste trabalham eram, na época de análise, públicos. 

Ou seja, qualquer pessoa com acesso ao Instagram poderia ter acesso a essas imagens.  

Criamos, então, um perfil no aplicativo (@pesquisainstag), através do qual todos os 

550 perfis foram seguidos de modo a monitorarmos o que esses usuários publicariam no 

Stories durante o período de trinta dias, entre 2 e 31 de agosto de 2017. Durante esse período, 

foi feita uma coleta diária de todas as fotografias que esses perfis publicaram no Stories. 

 Tínhamos, então, um problema a mais a ser resolvido: definir o que é ou não é 

fotografia. Como definir, por exemplo, se uma tela preta é uma fotografia de um local escuro 

ou um retângulo pintado de preto digitalmente? A publicação em boomerang87 segue a lógica 

da fotografia ou do vídeo? Uma captura de tela em que aparece uma fotografia publicada em 

outro perfil é fotografia? Para resolver tal problema, optamos por considerar como fotografia 

as publicações que, armazenadas, tivessem uma extensão em formato de fotografia, como JPG 

e PNG. Ou seja, para o presente trabalho, todas as publicações com imagens estáticas foram 

consideradas como fotografias. 

 Durante os 30 dias da primeira coleta, 328 perfis publicaram um total de 7.897 

fotografias em seus Stories. Os 222 perfis que não publicaram durante o período analisado 

foram excluídos da amostra. Para os propósitos desta pesquisa, também foram retirados da 

amostra perfis que não publicassem no Stories regularmente. Consideramos como um usuário 

regular do Stories alguém que publicasse pelo menos duas vezes por semana na plataforma. 

Assim, dos 328 perfis, restaram 193, com um total de 7.403 imagens publicadas no Stories. 

 Após essa primeira coleta, notou-se a importância de fazer uma segunda, dessa vez de 

publicações feitas na Linha do Tempo do usuário, para podermos fazer uma comparação entre 

o que se publica na Linha do Tempo e o que é publicado no Stories pelos mesmos usuários. 

Assim, 15 dias depois da primeira coleta, voltamos aos 193 perfis restantes para coletar as 

imagens postadas na Linha do Tempo. 

 Esse espaço de tempo entre uma coleta e outra ocorreu por conta da contagem de 

tempo do próprio Instagram, que só disponibiliza o dia em que a publicação foi feita depois de 

certo tempo. Antes disso, ele mostra há quanto tempo o usuário publicou determinada 

imagem. Depois de um tempo determinado, o aplicativo mostra a data da publicação (Figura 

23). Esperamos 15 dias para conseguirmos coletar as imagens feitas no mesmo período 

                                                           
87  O Boomerang é uma das opções de captura de imagens dadas pela interface da câmera do Instagram Stories. 

Ao ter esta opção selecionada, a câmera do aplicativo captura uma sequência de diversas fotografias durante 

aproximadamente dois segundos e reúne essas imagens em um vídeo curto, que as mostra na ordem em que 

foram tiradas e, em seguida, de trás para frente, indo e voltando. Esse movimento de bumerangue das imagens 

dura 15 segundos, padrão de publicação em vídeo do aplicativo, tempo suficiente para a imagem ir e voltar 

diversas vezes. 
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daquelas já coletadas através do Stories. Se essa segunda coleta tivesse sido feita antes, 

correríamos o risco de coletar algumas imagens publicadas em datas não contempladas no 

período analisado ou deixar de coletar imagens que deveriam entrar na amostra. Por exemplo, 

em uma imagem publicada às 10h, o Instagram colocará que a imagem foi publicada “há um 

dia” às 10h do dia seguinte. O mesmo não acontece para uma imagem publicada às 20h do 

mesmo dia, que só indicaria que foi publicada “há um dia” às 20h do dia seguinte. Mais uma 

vez, não foram consideradas publicações de imagens em movimento. 

   

Figura 23: Abaixo da legenda e dos comentários, tempo de foto decorrido após a publicação da imagem (Fonte: Reprodução 

do Instagram) 

Notou-se que, durante esse período entre uma coleta e outra, alguns perfis haviam sido 

excluídos do aplicativo, mudado de nome de modo a impossibilitar o reconhecimento do 

usuário ou apagado todas as imagens publicadas na Linha do Tempo. Esses três aspectos 

tiraram alguns perfis da amostra.   

Terminada a segunda coleta, a pesquisa encontrou-se com a amostra final de 179 

perfis, dos quais 134 eram perfis femininos, 44 masculinos e um perfil que era administrado 

por um casal de ambos os sexos (Gráfico 1). Ou seja, 75% dos perfis analisados são 

administrados por mulheres. Isso pode ser explicado por dois fatores. O primeiro deles diz 

respeito ao fato de o Instagram possuir, de fato, mais acessos mensais de mulheres que de 

homens. Porém, a porcentagem nesse aspecto é de 53% de acessos de mulheres contra 47% de 



90 
 

homens88. O que intensificou esse número em nossa amostra provavelmente foi a hashtag 

utilizada para o levantamento de perfis, já que a palavra love (amor) ainda é, atualmente, mais 

atrelada ao feminino. 

 

Gráfico 1: Amostra por gênero 

Como havia um impedimento linguístico para entrar em contato com todos as pessoas 

responsáveis pelos perfis analisados, não havia como identificar o país de origem de todos os 

usuários. Porém, conseguimos identificar a diversidade dos locais de origem oriundos da 

estratégia de seguir os perfis em quatro horários pré-determinados através do idioma de cada 

um desses perfis. Assim, a amostra contou com 52 perfis em inglês, 28 em espanhol, 26 em 

italiano, 16 em russo, 12 em português, 11 em japonês, cinco em francês. Quatro perfis 

estavam em alemão, polonês, tcheco e turco. Três perfis em indonésio. Dois em árabe e 

chinês. E dinamarquês, esloveno, filipino e hindi eram a língua escrita em um perfil cada 

(Gráfico 2). 

Esses perfis publicaram 6.830 fotografias no Stories e 4.605 na Linha do Tempo, 

totalizando 11.433 imagens, o que remete diretamente ao apontamento feito no início deste 

tópico. 179 usuários correspondem a aproximadamente 0,000022% dos mais de 800 milhões 

de usuários ativos que o Instagram possui no mundo. Se, durante um período de 30 dias, 

0,000022% dos usuários do Instagram publicaram mais de 11 mil fotos no aplicativo, a 

quantidade de imagens publicada por todos os usuários no aplicativo ultrapassa os 50 bilhões. 

Mesmo representando uma parcela muito pequena do montante total de usuários do 

                                                           
88 Fonte: Superinteressante – As 12 redes sociais com mais mulheres. Disponível em: 

https://super.abril.com.br/blog/superlistas/as-12-redes-sociais-com-mais-mulheres/. Acesso em: 17 de fevereiro 

de 2018. 

75%

25%

AMOSTRA POR GÊNERO

Feminino Masculino Vários

https://super.abril.com.br/blog/superlistas/as-12-redes-sociais-com-mais-mulheres/
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Instagram, a amostra levantada permite fazer apontamentos e identificar alguns usos e 

características específicos das fotografias efêmeras feitas no formato Stories a partir dos 

parâmetros escolhidos para analisarmos neste trabalho. Para fazer tal análise, optamos por 

combinar ao estudo de caso o método de análise de imagem.  

 

Gráfico 2: Amostra por idioma 

 A análise de imagem foi necessária, principalmente, de modo a conseguirmos traduzir 

a linguagem visual da produção dos usuários da amostra na linguagem verbal do relato desta 

pesquisa. Partimos do preceito de que “a imagem comunica e transmite mensagens” (JOLY, 

2008, p. 9) para criar categorias que facilitassem a classificação dessas imagens.  

(...) interessa à Análise da Imagem compreender as mensagens visuais como produtos 

comunicacionais, especialmente aquelas inseridas em meios de comunicação de 

massa: fotografias impressas em jornais, anúncios publicitários, filmes, imagens 

difundidas pela televisão ou ainda disponíveis na internet (COUTINHO, 2006, pp. 330 

e 331). 

Porém, é necessário ressaltar que as mensagens visuais das imagens terão significados 

diferentes a depender do contexto em que são apresentadas, o que se busca compreender de 

tais imagens e quem as olha. “Enquanto uma leitura da palavra pede uma direcionalidade (da 

esquerda para a direita), a da imagem é multidirecionada, dependendo do olhar de cada 

‘leitor’” (SOUZA, 2001, p. 73). 

 Joly (2008) salienta que nem mesmo os próprios autores conseguem dominar todos os 

significados das imagens que produzem e não estava em nossos propósitos esgotarmos os 

significados de todas as mais de 11 mil imagens analisadas nesta pesquisa. Assim, outras 

pesquisas, com outros olhares e outros direcionamentos podem perceber outros aspectos 

dessas mesmas imagens, mas que, para o presente trabalho, não foram necessárias. Por conta 
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dessa imensa gama de significados, Coutinho (2006) afirma que, em todos os casos de análise 

da imagem, haveria certa dose de subjetividade, que tentamos minimizar tanto quanto 

possível. Assim, ressaltamos que há certa perda de significados das imagens pois, para 

podermos analisá-las, temos que traduzir a visualidade da produção daquelas imagens em 

linguagem textual para o relato da pesquisa. 

Para analisar uma imagem é preciso estabelecer um percurso que envolve algumas 

etapas ou procedimentos metodológicos. São eles a leitura, a interpretação e 

finalmente a síntese ou conclusão final. Um dos desafios da realização desse tipo de 

análise seria a necessidade de uma espécie de “tradução”, isto é, a transposição de 

códigos visuais em signos linguísticos (COUTINHO, 2006, p. 334). 

 Para analisar essas imagens, foi criada uma tabela com alguns critérios de análise, 

divididos em três grandes aspectos (Apêndice B). Primeiro, eram identificados elementos que 

apareciam nas próprias fotografias no momento de sua gênese, ou seja, elementos para os 

quais o fotógrafo apontou a câmera de seu smartphone. Em seguida, aspectos técnicos foram 

analisados, de modo a perceber aspectos relacionados no capítulo anterior a respeito de a esse 

tipo de fotografia interessar mais a capacidade de comunicar do que qualidade de imagem e 

purismos técnicos. Por último, identificamos intervenções na imagem após sua produção, 

através das ferramentas de pós-produção do próprio Instagram Stories. 

 O primeiro aspecto responde primordialmente à seguinte pergunta: “o que há nesta 

imagem?”. A partir desse questionamento, identificamos categorias principais de elementos e 

subcategorias. A primeira categoria dizia respeito à existência de pessoas retratadas nas 

fotografias. Se a resposta fosse positiva, tentou-se identificar se a imagem retratava o usuário 

do perfil sozinho (Figura 24), seus amigos e familiares (Figura 25), seus pets (Figura 26) ou 

outras pessoas (Figura 27). Apesar de não serem pessoas de fato, colocamos os pets nessa 

categoria por conta de seus donos muitas vezes os considerarem como parte da família, assim 

podendo entrar na categoria “amigos e familiares”, porém, por se tratar de animais, decidimos 

fazer essa diferenciação. 
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Figura 24: Imagens que retratam o usuário sozinho (Fonte: Reprodução do Instagram) 

   

Figura 25: Imagens que retratam amigos e familiares do usuário (Fonte: Reprodução do Instagram) 
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Figura 26: Imagens com pets (Fonte: Reprodução do Instagram) 

    

Figura 27: Outros – Imagens de pessoas não relacionadas ao usuário (Fonte: Reprodução do Instagram)   

 Na segunda categoria, foram identificadas fotografias que mostravam paisagens, que 

foram subdividas em imagens de Natureza (Figura 28) e de Arquitetura (Figura 29). 

Consideramos como imagens de Arquitetura todas aquelas que mostrassem construções 

prediais por fora ou por dentro e monumentos arquitetônicos.  



95 
 

   

Figura 28: Imagens de Natureza (Fonte: Reprodução do Instagram) 

   

Figura 29: Imagens de Arquitetura (Fonte: Reprodução do Instagram) 

 Na terceira categoria deste primeiro aspecto, identificamos fotos em que o foco estava 

em coisas mais específicas, inanimadas ou não. Assim, essas imagens poderiam ser 

classificadas como contendo comida e/ou bebida (Figura 30), animais e/ou plantas (Figura 

31), objetos midiáticos, como livros, discos, computadores, aparelhos de TV, entre outros 

(Figura 32) e objetos em geral (Figura 33). É necessário especificar que os pets não entram na 

categoria de animais, já que estavam inseridos em uma categoria anterior. 
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Figura 30: Comida e/ou Bebida (Fonte: Reprodução do Instagram) 

   

Figura 31: Animais e/ou Plantas (Fonte: Reprodução do Instagram) 
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Figura 32: Objetos midiáticos (Fonte: Reprodução do Instagram) 

   

Figura 33: Objetos em geral (Fonte: Reprodução do Instagram) 

 A quarta e última categoria deste primeiro aspecto buscou identificar imagens que, à 

primeira vista e talvez para outros trabalhos, não configurassem fotografias, como capturas de 

tela, desenhos e até imagens que mostrassem apenas uma cor. Colocamos essas imagens na 

amostra por dois motivos maiores. Primeiramente, é impossível distinguir uma imagem feita 

pela câmera do celular na escuridão completa e um desenho de uma tela preta. Como saber 

qual foi feita com a câmera e qual não foi? Em segundo lugar, muitas vezes, capturas de tela 

contêm imagens fotográficas, seja por reproduzir uma fotografia do próprio Instagram, uma 
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capa de um álbum que se está ouvindo no Spotify ou até o avatar da pessoa com quem o 

usuário está conversando quando decide fazer a captura da tela. Assim, optamos por não 

deixar nenhuma imagem estática de fora. Ao entrar nessa categoria, uma imagem poderia ser 

classificada como contendo capturas de tela de mídias, como vídeos sendo assistidos, músicas 

sendo escutadas ou sites visitados (Figura 34), capturas de tela de redes sociais digitais 

(Figura 35), imagens contendo mensagens e frases famosas (Figura 36), imagens contendo 

conteúdo humorístico, como memes (Figura 37) e outros, com imagens que não se 

enquadraram em nenhuma das categorias anteriores (Figura 38). 

   

Figura 34: Capturas de tela de mídia (Fonte: Reprodução do Instagram) 

   

Figura 35: Capturas de tela de redes sociais digitais (Fonte: Reprodução do Instagram) 
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Figura 36: Mensagens e frases famosas (Fonte: Reprodução do Instagram) 

   

Figura 37: Imagens com conteúdo humorístico (Fonte: Reprodução do Instagram) 
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Figura 38: Outras imagens (Fonte: Reprodução do Instagram) 

 Neste ponto, dois aspectos devem ser ressaltados. Obviamente, essas categorias não 

são excludentes entre si. Há na amostra, inclusive, um grande número de imagens que 

englobam mais de uma categoria (Figura 39). O segundo diz respeito ao fato de termos nos 

atido apenas aos assuntos principais das imagens, o que nos pareceu que havia de mais 

relevante nelas. Por exemplo, uma selfie em que aparece uma pessoa estranha ao fundo, que 

não interage com a imagem, foi considerada como sendo uma foto do usuário sozinho. Uma 

foto que mostra comida junto com talheres foi considerada como sendo foto apenas de 

comida, não sendo considerados os talheres para a categoria de objetos em geral. E assim por 

diante. Evidentemente, uma certa carga de interpretação pessoal é inevitável nesse tipo de 

recorte e categorização. O que buscamos manter foi uma homogeneidade no tratamento 

dispensado a cada imagem no momento de sua classificação. 

Após identificar o que existia nas imagens, partimos para a segunda parte da análise. 

Dessa vez, verificamos aspectos técnicos que dizem respeito a como a imagem foi produzida 

e ao nível de preocupação com qualidade de imagem que o fotógrafo teve na hora da captura. 

As categorias, dessa vez, eram mais dicotômicas, sendo necessário apenas marcar que a 

imagem analisada continha as seguintes características: selfie (Figura 40), problemas de 

nitidez (Figura 41), se estavam tortas (Figura 42), imagens subexpostas (Figura 43) e 

superexpostas (Figura 44).  A selfie entrou nesta categorização por se contrapor ao modo mais 

tradicional de se fotografar, em que o fotógrafo se põe atrás do aparelho, e não por 

necessariamente denotar falta de preocupação técnica com a imagem. 
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Figura 39: Respectivamente: Amigos/Família + Comida; Captura de tela de redes sociais + Pessoas não relacionadas ao 

usuário; Usuário sozinho + Arquitetura (Foto: Reprodução do Instagram) 

   

Figura 40: Selfies (Fonte: Reprodução do Instagram) 
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Figura 41: Imagens com problema de nitidez (Fonte: Reprodução do Instagram) 

   

Figura 42: Imagens tortas (Fonte: Reprodução do Instagram) 
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Figura 43: Imagens subexpostas (Fonte: Reprodução do Instagram) 

   

Figura 44: Imagens superexpostas (Fonte: Reprodução do Instagram) 

 O último aspecto analisado nas imagens da amostra engloba as possíveis intervenções 

que o usuário pode fazer em suas fotografias após sua gênese, através das ferramentas 

disponíveis no aplicativo, antes de publicar no Stories. Ou seja, não consideramos toda e 

qualquer intervenção na imagem, mas só aquelas feitas através das ferramentas do aplicativo e 

que são identificáveis sem grandes problemas. Assim, foram identificados os usos de filtros 

faciais (Figura 45), ferramenta de desenho (Figura 46), emojis (Figura 47) e stickers (Figura 

48). Dentro dos stickers, foram quantificados aqueles que possuem ligação direta com a o fato 
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de a imagem publicada desaparecer depois de 24 horas: sticker de temperatura, de hora e de 

dia da semana (Figura 49). Obviamente, uma intervenção não anula outra, podendo haver uma 

única imagem com todos os tipos de intervenção. Como não seríamos capazes de identificar 

imagens que utilizavam filtros ou não, já que muitos não são perceptíveis sem uma análise 

mais técnica da imagem, eles ficaram de fora de nossa classificação. 

 

   

Figura 45: Imagens com filtros faciais (Fonte: Reprodução do Instagram) 

   

Figura 46: Imagens com uso da ferramenta desenho (Fonte: Reprodução do Instagram) 

 



105 
 

   

Figura 47: Imagens com uso de emojis (Fonte: Reprodução do Instagram) 

   

Figura 48: Imagens com stickers (Fonte: Reprodução do Instagram) 
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Figura 49: Imagem com sticker de temperatura, de hora e de dia da semana, respectivamente (Foto: Reprodução do 

Instagram) 

 Todas as mais de onze mil imagens levantadas na amostra foram analisadas a partir 

dos parâmetros descritos até aqui. Assim, conseguimos ter uma ideia do que os usuários 

regulares do Instagram Stories costumam publicar tanto na aba Stories, quanto em sua Linha 

do Tempo, o que muda a respeito do conteúdo publicado nos dois tipos de publicação e as 

intervenções mais recorrentes nessas fotografias que duram apenas 24 horas. 

  

3.2.Descrição dos dados da amostra 

 Durante o período analisado, os 179 perfis analisados publicaram 6.830 fotos no 

Stories e 4.605 na Linha do Tempo (Gráfico 3). Observando-se apenas quantitativamente, 

percebe-se que, por conta do fato de desaparecerem no dia seguinte e da interface que permite 

que o usuário escolha individualmente de quais pessoas irá assistir aos Stories, além de poder 

pular todas as publicações de uma pessoa com o arrastar do dedo, publicam-se mais 

fotografias no Stories que na Linha do Tempo. 

Porém, mesmo havendo, de fato, um maior volume de publicação no Stories, 

obviamente esse comportamento não pode ser generalizado para todos os usuários do 

Instagram por alguns motivos. O primeiro deles é que, por se tratar de uma possibilidade de 

publicação relativamente recente, muitos usuários ainda não se familiarizaram com a 

ferramenta, o que reflete na exclusão de mais da metade dos usuários seguidos pelo perfil 

criado para esta pesquisa da amostra, já que eles não publicaram no Stories no período 

analisado. Além disso, fatores externos, que não temos como analisar a partir dos parâmetros 
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previstos podem influenciar na frequência de publicações em momentos específicos. Um 

usuário que teve seu smartphone extraviado de alguma forma (perda, furto, defeito do 

aparelho), por exemplo, tem sua frequência de publicação subitamente alterada. Se foi o caso 

com alguns dos perfis que não entraram para a amostra final por conta da frequência de 

postagens, o cenário poderia ser um pouco diferente se o período analisado fosse outro.  

 

 

Gráfico 3: Quantificação de imagens publicadas pela a amostra durante o período analisado no Stories e na Linha do Tempo 

 

Comparando individualmente, 119 usuários publicaram mais fotografias no Stories, 

cinco publicaram a mesma quantidade nas duas plataformas e 55 publicaram mais na Linha 

do Tempo. O Gráfico 4 mostra que, entre os usuários da amostra, existe uma tendência de se 

publicar mais no Stories. Os usuários que publicaram mais na Linha do Tempo não 

publicaram uma quantidade tão maior assim. Se monitorássemos esses mesmos perfis a longo 

prazo, poderíamos, vide a linha de tendência, ter uma quantidade ainda maior de perfis que 

escolheram os Stories como forma de publicação mais frequente. Vale notar, porém, que há 

dois perfis destoantes do resto da amostra. Eles publicaram, respectivamente, mais 277 e 216 

imagens na Linha do Tempo do que no Stories. 
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Gráfico 4: Comparação, por usuário, da quantidade de imagens publicada no Stories com a quantidade da Linha do Tempo 

 

3.2.1. Temas 

Como explanado previamente, todas as imagens analisadas passaram por pelo menos 

dois tipos de análise: uma quanto às temáticas presentes nas imagens, com identificação de 

seus elementos principais e outra quanto às características técnicas dessas imagens. 

Continuando a comparação entre as imagens publicadas na Linha do Tempo e no Stories 

pelos mesmos usuários, é possível observar que determinadas temáticas encontram maior 

frequência em uma ou outra aba. 

Quantitativamente, em ambas as plataformas, há uma preferência significativa por 

imagens em que apareçam pessoas. Isso, porém, não é novidade nem característica de uma ou 

de outra forma de publicação, mas da própria fotografia doméstica em si. “Comemorar as 

conquistas de indivíduos tidos como membros da família (e também de outros grupos) é o uso 

popular mais antigo da fotografia (...). As câmeras acompanham a vida da família” 

(SONTAG, 2004, pp. 18 e 19). O interessante desse aspecto é perceber como, nas publicações 

no Stories, as fotografias de pessoas vão perdendo espaço para outras temáticas (Gráfico 5). 
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Gráfico 5: Comparação entre a quantidade de imagens publicada no Stories e na Linha do Tempo divididas por tema 

Especificamente falando das fotografias de pessoas, tanto na Linha do Tempo quanto 

no Stories, mais da metade das imagens publicadas são do usuário sozinho ou de seus amigos 

e familiares (Gráfico 6), o que remete diretamente à construção de narrativas familiares 

característica das imagens vernaculares. “Na contemporaneidade, os álbuns de família passam 

a ser construídos em ambientes digitais. A timeline de sites de redes sociais serve de guia para 

a narrativa de vida de seus inúmeros usuários” (ALEXANDRINO; PEREIRA, 2017, p. 7). 

Apesar de não possuir uma timeline, o costume da narrativa imagética individual permanece 

nas publicações do Stories. Algo aparentemente óbvio, o mesmo poderia não acontecer se 

analisássemos perfis com outras finalidades, como perfis profissionais. 

É interessante fazer notar que, apesar de uma menor proporção de imagens do usuário 

sozinho, a quantidade de selfies publicadas no Stories é consideravelmente maior que na 

Linha do Tempo (Gráfico 7). De acordo com Fontcuberta (2016), especificamente nas selfies, 

a intenção comunicacional da imagem prevalece sobre sua intenção de servir de recordação. 

(…) en los selfies más comunes, la voluntad lúdica y autoexploratoria prevalece 

sobre la memoria. Tomarse fotos y mostrarlas en las redes sociales forma parte de los 

juegos de seducción y de los rituales de comunicación de las nuevas subculturas 

urbanas postfotográficas, de las que, pese a estar capitaneadas por jóvenes y 

adolescentes, muy pocos quedan al margen. Estas fotos ya no son recuerdos para 

guardar sino mensajes para enviar e intercambiar89 (FONTCUBERTA, 2016, pp. 50 

e 51). 

                                                           
89 (...) nos selfies mais comuns, a vontade lúdica e autoexploratória prevalece sobre a memória. Tirar fotos e 

mostrá-las nas redes sociais forma parte dos jogos de sedução e dos rituais de comunicação das novas 

4
0

,3
8

%

1
2

,8
4

%

3
1

,9
5

%

1
4

,8
1

%

5
2

,8
5

%

1
8

,2
3

% 2
3

,0
7

%

5
,8

4
%

P E S S O A S P A I S A G E N S O B J E T O S P R I N T S

TEMAS

Stories Linha do Tempo



110 
 

 

Gráfico 6:Comparação entre a quantidade de imagens que retratavam pessoas publicada no Stories e na Linha do Tempo  

 Por conta disso, é natural que as selfies sejam mais frequentes nos Stories, um 

ambiente de publicações mais efêmeras, feitas com intencionalidade de serem apagadas e, por 

consequência, de servir a outros propósitos que não a recordação. Ao serem inseridas em um 

ambiente em que as imagens são mais duráveis, os usuários preferem modos mais tradicionais 

de captura de imagens. 

Outro aspecto interessante que diferencia as amostras do Stories e da Linha do Tempo 

diz respeito às imagens de objetos ou seres objetificados, como alimentos, animais silvestres, 

plantas, livros, discos, entre outros. Como visto no Gráfico 5, entre as imagens da amostra, há 

mais imagens desse tipo no Stories que na Linha do Tempo. Além disso, dentro desta 

categoria, prevalecem nos Stories imagens de comidas e refeições e de objetos midiáticos, 

como livros, discos e aparelhos de televisão (Gráfico 8). Eles também aparecem na Linha do 

Tempo, mas com uma frequência relativamente menor. Essas imagens possuem uma 

conotação mais ligada ao presente do que ao passado, já que se trata de coisas que o usuário 

estava comendo, lendo, ouvindo ou assistindo no momento em que capturava a imagem. 

Depois de um tempo, essas imagens já não precisariam mais ser vistas, já que a comida já 

teria sido ingerida, o livro já teria sido lido e o programa de TV já teria sido assistido. 

Obviamente, isso não pode ser tomado como regra, já que um prato com comida, no contexto 

de uma refeição preparada com esmero para ser compartilhada entre amigos, pode constituir 

um objeto que se deseja guardar em imagem, como parte do registro do evento. Ou um 

                                                                                                                                                                                     
subculturas urbanas pós-fotográficas, das quais, apesar de dominadas por jovens e adolescentes, poucos são 

deixados de fora. Essas fotos já não são recordações para guardar, mas mensagens para enviar e trocar. 
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livro/disco que marcou muito o usuário. As outras categorias, por sua vez, ao dizerem respeito 

a coisas e seres menos passageiros, como flores, plantas, carros e outros objetos, acabam 

encontrando uma maior proliferação dentre as imagens publicadas na Linha do Tempo.  

 

Gráfico 7: Comparação entre a quantidade de selfies publicada no Stories e na Linha do Tempo 

 Por fim, no que diz respeito a capturas de tela e outras imagens que não se encaixam 

nas categorias anteriores (geralmente imagens que normalmente não seriam consideradas 

fotografias), é gigantesca a diferença entre a quantidade dessas imagens publicadas no Stories 

e na Linha do Tempo. Em números absolutos, foram 1153 capturas de tela no Stories e 327 na 

Linha do Tempo. Quase 60% desse tipo de imagem, quando publicadas na Linha do Tempo, 

diziam respeito a mensagens profundas, frases de efeito e frases atribuídas a pensadores e 

outras pessoas famosas (Gráfico 9). Enquanto isso, nos Stories, essas imagens se dividiam 

entre reproduções de outras redes sociais digitais, capturas de tela de reprodutores de áudio e 

vídeo, além de muitas imagens em que constava apenas uma tela preta, acompanhada de 

legenda, stickers, emojis e outras intervenções, que examinaremos mais adiante.  

4
9

,6
3

%

3
4

,0
8

%

S T O R I E S L I N H A  D O  T E M P O

SELFIES



112 
 

 

Gráfico 8: Comparação entre a quantidade de imagens que retratavam objetos/seres objetificados publicada no Stories e na 

Linha do Tempo 

 

 

 

Gráfico 9: Comparação entre a quantidade de capturas de tela publicada no Stories e na Linha do Tempo  
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3.2.2. Aspectos técnicos 

 De acordo com Joan Fontcuberta (2016), a popularização em massa da fotografia, 

causada pelo barateamento dos custos de se fazer uma foto a partir da digitalização das 

imagens e a conseguinte incorporação de uma câmera aos telefones celulares, fizeram 

proliferar imagens sem grandes pretensões técnicas. 

Las fotos que más abundan por las redes sociales han sido tomadas por operarios sin 

cualificación, que se limitan a encuadrar y disparar, prefigurando el lema de los 

acólitos de la nueva iglesia lomográfica: Don’t think, just shoot. Disparar sin pensar: 

la depredación visual prevalece sobre el propósito de la experiencia, el acopio sobre 

la cualidad. Exentas de ambiciones expresivas, y desde una total orfandad estética, 

esas instantáneas descuidadas no persiguen otro objetivo que sustanciar efímeros 

documentos personales90 (FONTCUBERTA, 2016, p. 121). 

Além disso, a ainda limitada qualidade de imagem das câmeras dos smartphones, 

principalmente no que diz respeito a fotografias feitas em ambientes mais escuros, faz com 

que imagens, que poderiam ter atributos técnicos perfeitos se fotografadas com outros 

aparelhos, tenham problemas sérios de nitidez e definição. Algumas apresentam-se com uma 

falta de nitidez tão grande que fica até difícil de identificar o que existe naquela imagem 

(Figura 50). 

Apesar de tanto as imagens publicadas no Stories quanto na Linha do Tempo estarem 

inseridas nesse contexto descrito por Fontcuberta, o fato de as imagens publicadas nos Stories 

desaparecerem depois de um tempo determinado faz com que esse fazer fotográfico 

despreocupado característico das redes sociais digitais seja ainda mais exacerbado. Por conta 

disso, a quantidade de imagens publicada no Stories que possui algum atributo imagético 

antes considerado como erro ou falta de qualidade da imagem foi bem maior que na Linha do 

Tempo. Quase 40% das imagens publicadas no Stories possuíam algum desses “defeitos”, 

entre falta de nitidez, imagens tortas, imagens subexpostas e superexpostas. Já na Linha do 

Tempo, 25% das fotografias possuíam tais atributos (Gráfico 10).  

                                                           
90 A maioria das fotos publicadas nas redes sociais foram feitas por operadores sem qualificação, que se limitam 

a enquadrar e disparar, prefigurando o lema dos acólitos da nova igreja lomográfica: Don’t think, just shoot. 

Disparar sem pensar: a depredação visual com a finalidade da experiência prevalece sobre a qualidade. Eximidos 

de ambições expressivas, e de uma orfandade estética total, esses instantâneos descuidados não possuem outro 

propósito além de fundamentar documentos pessoais efêmeros. 
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Figura 50: Imagens com problema de nitidez a ponto de dificuldar a identificação do que reproduzem (Fonte: Reprodução do 

Instagram) 

 

Gráfico 10: Comparação entre aspectos técnicos das imagens publicadas no Instagram Stories e na Linha do Tempo 

 

3.2.3. Intervenções nas imagens do Instagram Stories 

 Antes de adentrarmos mais profundamente nos resultados desta categoria de análise, é 

importante ressaltar o que caracterizamos, nesta pesquisa, como “intervenção na imagem”. 

Não cabe, aqui, analisar possíveis alterações de brilho, contraste, saturação de cores, entre 

outros atributos facilmente mutáveis em imagens digitais, porém dificilmente detectáveis 

através da visão humana, sem uma análise mais técnica e com a ajuda de softwares 
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especializados. Também não estamos aqui analisando alterações nos corpos retratados nas 

fotografias da amostra. Essas intervenções não condizem com os propósitos da presente 

análise, de diferenciar imagens publicadas no Stories de imagens publicadas na Linha do 

Tempo, já que tais intervenções existem e são feitas desde muito antes da fotografia digital e, 

consequentemente, da fotografia feita em smartphones e no Instagram. Também não foram 

analisadas as intervenções feitas com filtros disponibilizados pelo aplicativo para tratamento 

da imagem (à exceção de filtros faciais) porque, além da impossibilidade de identificá-los 

através da visão, eles não são uma característica apenas da interface do Instagram. Há 

diversos outros aplicativos para smartphones que aplicam filtros em imagens. Assim, torna-se 

inviável identificar se a imagem analisada teve ou não aplicação de filtro e qual a sua origem.   

 Portanto, as intervenções analisadas aqui são aquelas possibilitadas pela interface do 

Stories especificamente para podermos entender, a partir da amostra colhida aleatoriamente 

para esta pesquisa, como usuários utilizam essas intervenções e o que o maior ou menor uso 

de determinadas ferramentas pode apontar. Para isso, foram contabilizadas as imagens 

publicadas no período analisado pela amostra no Instagram Stories que utilizaram emojis, 

filtros faciais, a ferramenta desenho e os stickers. Como também estamos explorando o caráter 

temporal dessas imagens, contabilizamos especificamente os stickers com essa relação com o 

tempo, ou seja, stickers com características que mudam a depender do dia ou da hora 

analisados: são os stickers de temperatura, hora e dia da semana.  

 Das 6.830 imagens publicadas no Stories pela amostra analisada, 3366 tinham pelo 

menos uma das intervenções quantificadas, quase metade da amostra (Gráfico 11), o que 

mostra como essas ferramentas foram aceitas pelos usuários e são amplamente utilizadas 

desde antes do Instagram incorporar as Stories à sua interface. Já no Snapchat, esse tipo de 

intervenção era possível e suas ferramentas eram bastante utilizadas pelos usuários91. Na 

amostra analisada, mais da metade das imagens com intervenções se utilizaram de emojis, 

foram 1.952. A segunda ferramenta mais utilizada foram os stickers (1.138), seguidos da 

ferramenta desenho (621) e, por fim, dos filtros faciais, que contabilizaram 241 imagens 

(Gráfico 12).  

                                                           
91 Lentes Faciais e Lentes de Cenário (Disponível em: https://support.snapchat.com/pt-BR/a/face-world-lenses 

Acesso em: 30 de janeiro de 2018); adicionar Adesivos a um Snap (Disponível em: 

https://support.snapchat.com/pt-BR/a/add-stickers. Acesso em: 30 de janeiro de 2018); Sobre os Snaps 

(Disponível em: https://support.snapchat.com/pt-BR/a/create. Acesso em: 30 de janeiro de 2018).  

https://support.snapchat.com/pt-BR/a/face-world-lenses
https://support.snapchat.com/pt-BR/a/add-stickers
https://support.snapchat.com/pt-BR/a/create
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Gráfico 11: Imagens publicadas com ou sem intervenções permitidas pela interface do Instagram Stories 

 

Gráfico 12: Tipos de intervenção encontradas na amostra 

 Dois aspectos são necessários ressaltar antes de seguirmos adiante com os resultados 

da análise. O fato de os emojis não serem uma ferramenta característica apenas da interface do 

Instagram Stories faz com que usuários sejam mais familiarizados com seu uso já em outros 

aplicativos, como Whatsapp, Facebook, Twitter, entre outros. O que muda com as imagens 

publicadas no Stories é que tais emojis são acoplados sobre a imagem e não necessariamente 

são aplicados com a ferramenta de texto, havendo, na interface do Stories, junto com as 
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opções de stickers, também a opção de aplicar emojis diretamente sobre a imagem (Figura 

53). Quanto aos filtros faciais, era esperado que eles fossem a intervenção menos utilizada, já 

que só são aplicados a imagens feitas diretamente na interface de câmera que existe dentro do 

aplicativo e quando reconhecido o formato de um rosto humano na fotografia.  

   

Figura 51: Interface do Instagram Stories permite aplicar emojis diretamente sobre a imagem (Imagem: Reprodução do 

Instagram) 

Assim, é óbvio que a maioria das imagens em que havia a intervenção do filtro facial 

eram aquelas nas quais o foco principal era alguma pessoa, contabilizando 237 imagens, ou 

98% das imagens com filtro (Gráfico 13). Dessas, 164 eram fotos de pessoas sozinhas e 67 de 

pessoas na companhia de amigos e familiares. Onze das imagens foram capturas de tela, das 

quais 10 foram capturas de imagens de outras redes sociais digitais. Como explanado 

previamente, as imagens poderiam conter, em si, mais de um tema específico, não cabendo, 

portanto, o uso de porcentagens neste caso, já que a somatória total acabaria por superar os 

100%. Sobre o presente aspecto, é interessante notarmos as imagens que vão fora da curva, as 

poucas imagens que não dão o foco em pessoas, mas mesmo assim se utilizam de filtros 

faciais, burlando o seu primeiro intuito. Foram quatro imagens em que o foco eram objetos e 

uma fotografia de comida (Figura 52). 
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Gráfico 13: Filtros faciais por tema 

   

Figura 52: Imagens com filtro sem foco em pessoas (Foto: Reprodução do Instagram) 

No que diz respeito ao uso da ferramenta desenho, o cenário já muda completamente. 

Por não necessitar de rostos de pessoas, essa intervenção possui uma quantidade mais 

balanceada de imagens. Nas grandes categorias, mais uma vez, a quantidade de imagens em 

que pessoas eram o foco foi maior que as demais (260 imagens), porém não superou tanto as 

capturas de tela (211 imagens). De fato, no que diz respeito às subcategorias, a que mais teve 

imagens com utilização da ferramenta de desenho durante o período analisado foi a que 
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englobava as capturas de tela advindas de redes sociais da internet (Figura 53), 

contabilizando-se 148 imagens do tipo. Em seguida, vieram as fotografias cujo foco envolvia 

pessoas com seus amigos e parentes, com 127 imagens, seguidas pelas imagens de pessoas 

sozinhas (88). A seguir, as subcategorias com mais intervenções do tipo foram imagens de 

objetos (66), de comida (49) e capturas de tela de mídia (46). 

 

Gráfico 14: Ferramenta desenho por tema 

   
Figura 53: Capturas de tela de redes sociais da internet com utilização da ferramenta desenho (Foto: Reprodução do 

Instagram) 
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Na categoria de emojis, mais uma vez, a quantidade de imagens cujo foco é em 

pessoas segue com maior número de imagens (Gráfico 15), totalizando 835, das quais 277 

eram imagens de pessoas sozinhas, 386 com amigos e familiares (a subcategoria com maior 

quantidade de imagens), 115 imagens com pets e 57 imagens de pessoas outras. A segunda 

categoria em número de imagens foi a que englobava objetos. Foram 312 imagens de comidas 

(a segunda subcategoria em quantidade de imagens), 300 de objetos em geral (a terceira 

subcategoria), 76 de objetos de mídia e 23 de imagens de animais.  

O que é interessante notarmos a respeito, tanto da quantidade de imagens com 

utilização da ferramenta desenho, quanto na aplicação de emojis sobre as imagens é que, 

apesar de ser a subcategoria com a maior quantidade de imagens publicadas nos Stories, ao 

analisarmos especificamente esses dois tipos de intervenção, a quantidade de imagens dos 

usuários sozinhos não é tão significativa. 

O cenário se altera um pouco ao contabilizarmos o uso de stickers (Gráfico 16). De 

fato, a subcategoria com maior quantidade de stickers aplicados a imagens é a de usuários 

sozinhos nas imagens, com 292 fotos, seguida pelas imagens em que o usuário aparece 

rodeado por amigos e familiares, com 187 fotos. Objetos no geral contabilizaram 178 

imagens, seguidos de imagens de comida (145) e paisagens de natureza (112 imagens). 

 

Gráfico 15: emojis por tema 
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Gráfico 16: Stickers por tema 

Para irmos mais a fundo na questão dos stickers e também da temporalidade das 

imagens publicadas no Instagram Stories, também foram contabilizadas as aplicações de 

stickers de cunho temporal, ou seja, stickers que, a depender do dia e da hora, tenham 

alterações em seu conteúdo ou seu formato: os stickers de dias da semana, hora e temperatura. 

 

3.2.3.1. Intervenções com stickers de cunho temporal 

 Por terem duração de apenas 24 horas, é de se esperar que existam marcas de 

temporalidade específicas dessas imagens com duração tão demarcada. Existe uma diferença 

de sentido gritante entre uma imagem publicada sem prazo de expiração, como as imagens 

publicadas na Linha do Tempo, e uma publicada em uma plataforma que necessariamente vai 

desaparecer com aquela fotografia depois de um período determinado de tempo. Ao 

colocarmos na legenda de uma imagem da Linha do Tempo, por exemplo, a data em que ela 

foi produzida a intenção é informar que aquela fotografia foi feita naquele dia determinado. 

No Stories, por sua vez, a mesma imagem com a mesma legenda possui uma conotação muito 

mais do tempo presente, ou seja, aquela imagem foi feita hoje, naquele dia exato da semana. 

Na primeira, há a possibilidade de o usuário se deparar com a imagem num dia futuro. Na 

segunda, não. Além disso, mesmo estando disponível durante 24 horas, a interface dos Stories 

nos convida a ver uma imagem publicada ali apenas uma vez. Quando ainda não foram vistas, 

as imagens na parte superior do aplicativo ficam com um círculo colorido ao seu redor, 

informando que há conteúdo, ali, que ainda não foi visualizado pelo usuário. Após a 
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visualização, essas imagens vão para o final da fila e ficam com um círculo cinza ao seu 

redor, indicando que tudo ali já foi visto (Figura 54). Isso faz com que indicações 

extremamente mutáveis, como a temperatura e a hora, façam sentido nesse tipo de publicação.  

   

Figura 54: Círculo colorido ao redor das imagens da aba dos Stories indicam imagens ainda não visualizadas. Depois de 

vistas, essas imagens vão para o final da fila e ficam com um círuclo cinza ao seu redor (Foto: Reprodução do Instagram) 

 Por conta da temporalidade tão demarcada desse tipo de imagem, contabilizamos, 

dentre as imagens publicadas na amostra no tempo analisado, o uso desse tipo de sticker, que 

chamamos de stickers com marcas de temporalidade. Dentre as imagens publicadas, os 

stickers mais utilizados foram os de hora (47,29%), seguidos pelos que indicam dias da 

semana (46,29%) e, por fim, os que indicam temperatura (23,36%). É necessário ressaltar que 

o usuário pode utilizar todos os stickers ao mesmo tempo em apenas uma única imagem, 

portanto não é estranho que a soma das porcentagens totalize mais de 100% (Gráfico 17). 

 

 

Gráfico 17: Stickers de tempo utilizados pela amostra no período analisado 
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 No que diz respeito aos stickers de temperatura, é interessante notarmos que, apesar de 

a categoria com maior quantidade de imagens continuar sendo fotografias com foco em 

pessoas, com 69 imagens, a segunda categoria em que mais se usou esse tipo de sticker foi a 

categoria de paisagens (60 imagens), diferentemente de todos os outros tipos de intervenção 

até agora analisados (Gráfico 18), seguida pela categoria de objetos, que contabilizou 52 

imagens, um número bastante balanceado entre as três categorias. Porém, em apenas oito 

capturas de tela, esse tipo de sticker foi aplicado. Tal dado, aparentemente destoante dos 

demais, é até previsível se analisarmos o contexto em que capturas de tela são feitas. Se 

queremos publicar alguma captura de uma rede social ou de um vídeo a que estamos 

assistindo ou replicar algum meme, por exemplo, a temperatura em que o ambiente ao nosso 

redor se encontra naquele momento não acresce sentido à imagem, já que uma captura de tela 

diz muito mais a respeito do conteúdo presente na tela naquele momento do que do ambiente 

ao redor de quem faz a captura. Nas subcategorias, os temas que prevaleceram com esse tipo 

de sticker foram imagens do usuário sozinho (50), paisagens de natureza (41), imagens de 

objetos em geral (31), arquitetura (19), comida (14) e do usuário rodeado por amigos e 

familiares (12). 

 

Gráfico 18: Stickers de temperatura por tema 

 Essa ordem muda quando analisamos os stickers que mostram o horário em que a 

imagem foi feita (Gráfico 19). A categoria com mais imagens, neste caso, foi a categoria de 

objetos, com 119 imagens entre fotografias de comida (39), de objetos de mídia (13) e objetos 
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em geral (69); a segunda categoria foi a de imagens cujo foco está em pessoas, com 104 

imagens, das quais 57 foram imagens do usuário sozinho, 32 do usuário com amigos e 

familiares, 14 fotografias com pets e uma fotografia de pessoas outras. É interessante 

notarmos que, ao contrário dos stickers de temperatura, as capturas de tela tiveram uma 

quantidade significativa de imagens com stickers de hora (81), sendo a maioria delas (69) de 

imagens que não se encaixam nem como prints de mídia, de redes sociais, de mensagens e 

frases famosas, nem de humor. Grande parte dessas imagens são, de fato, imagens com fundo 

preto sem mostrar coisa alguma além dos stickers, legendas e outros atributos não-

fotográficos (Figura 55).  

 

Gráfico 19: Stickers de hora por tema 

 Caso semelhante acontece com o uso dos stickers que indicam dias da semana 

(Gráfico 20). A categoria com mais imagens com aplicação de stickers com dias da semana 

foi a de imagens cujo foco está em pessoas, com 156 imagens, das quais 114 foram do usuário 

sozinho, 32 com amigos e familiares, sete com pets e três de pessoas outras. Essa categoria foi 

seguida da de objetos (88 imagens), sendo 35 fotografias de comida, uma de animais, dez de 

objetos de mídia e 42 de objetos em geral.  Em seguida, a categoria de capturas de tela 

contabilizou 65 imagens. Mais uma vez, a maior parte dessas imagens (46) não se 

caracterizava nem como prints de mídia (uma imagem), de redes sociais (13), de mensagens e 

frases famosas (duas) ou de humor (três). 

É importante ressaltar que, apesar de haver um impedimento de análise das legendas 

das imagens, por conta da quantidade de línguas utilizadas pelos usuários da amostra, como já 

explicado previamente, porém, no que diz respeito aos stickers de dias da semana, eles são 
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identificáveis através do design semelhante em todas as línguas, que difere do formato da 

ferramenta de texto do Instagram Stories (Figura 56). Além disso, não era relevante, para a 

presente pesquisa, identificar a qual dia da semana o sticker de cada imagem se referia, mas 

apenas identificar o uso desses stickers de modo a indicar a temporalidade nessas imagens. 

 

   

Figura 55: Imagens com fundo preto e aplicação de stickers de hora (Foto: Reprodução do Instagram) 

 

 

Gráfico 20: Stickers de dias da semana por tema 
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Figura 56: Stickers de dias da semana são identificáveis por seu design (Foto: Reprodução do Instagram) 

 

3.3.Discussão dos resultados 

 Apesar de, como já dito anteriormente, atualmente ser impossível de se fazer uma 

análise do Instagram com uma amostra significativa do todo, já que, continuamente, são 

publicadas incontáveis imagens na plataforma, tanto na Linha do Tempo como no Stories, a 

partir dos dados apresentados nesta pesquisa, é possível tirar-se algumas conclusões que 

indicam como o propósito altamente temporal e instantâneo das imagens do Instagram Stories 

faz com que essas imagens tenham características bastante específicas com relação a outros 

tipos de imagens. Além disso, os resultados apresentados aqui podem indicar não só 

características específicas das imagens do Instagram Stories, mas também dar pistas de como 

as fotografias feitas em aplicativos com imagens efêmeras em geral, como o Snapchat, se 

caracterizam, considerando-se, obviamente, a particularidade de cada plataforma. 

 

A primeira dessas conclusões é a de que, apesar de publicadas no mesmo aplicativo 

pelas mesmas pessoas e estarem imersas no mesmo contexto fotográfico contemporâneo 

descrito no capítulo anterior, existem diferenças significativas entre as imagens publicadas no 

Stories e na Linha do Tempo. Apesar de serem facilmente deletáveis, é perceptível que os 

usuários publicam na Linha do Tempo imagens que desejam guardar. Isso é perceptível, a 

partir dos dados levantados nesta pesquisa, por três aspectos.  
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Primeiramente, por haver uma maior quantidade de imagens publicadas no Stories do 

que na Linha do Tempo, indicando que os usuários escolhem mais criteriosamente as imagens 

que postam na Linha do Tempo. Obviamente, como já visto anteriormente, há usuários da 

amostra que publicaram mais na Linha do Tempo. Porém, é necessário levarmos em conta 

que este modo de publicação existe desde 2010, enquanto que os Stories só foram 

incorporados à interface do Instagram seis anos depois, o que sugere fortemente uma maior 

familiaridade por parte dos usuários ao formato de publicação da Linha do Tempo. 

O segundo aspecto é com relação aos temas retratados pelas imagens dos usuários. É 

significativo que os mesmos usuários publiquem mais imagens que retratam pessoas e 

paisagens e menos imagens de objetos e capturas de tela. Isso indica que os usuários preferem 

publicar na Linha do Tempo imagens feitas por eles mesmos e que mostrem pessoas que 

conheçam e lugares que visitaram, algo muito semelhante à lógica subjacente aos álbuns de 

família. O perfil do usuário no Instagram serve, assim, também para a criação de uma 

narrativa dos momentos que ele considera importantes de sua vida. A diferença ficaria no fato 

de que os álbuns clássicos eram limitados espacialmente, ali só cabendo certa quantidade de 

imagens. No aplicativo (assim como em álbuns digitais), esses limites são expandidos quase 

ao infinito, o que estimula a publicação. 

Por fim, o número de imagens publicadas sem nitidez, com desfoque, subexportas e 

superexpostas é maior no Stories do que na Linha do Tempo. Isso demonstra uma maior 

preocupação técnica e estética nas imagens publicadas na Linha do Tempo. Como não 

possuem um tempo definido para serem apagadas e, para tal, é necessária a intervenção do 

próprio usuário que decidiu publicar aquelas imagens, as fotografias da Linha do Tempo 

passam muito mais tempo ligadas à imagem que o usuário quer construir de si na internet, da 

narrativa que o usuário quer criar com o seu perfil, o que demanda essa maior preocupação.  

Esse desprendimento de regras também denota um conteúdo mais descontraído das 

imagens publicadas no Stories. Isso se nota em função da quantidade de intervenções feitas 

sobre as imagens, já que quase metade das imagens da amostra publicadas no Stories 

utilizaram, sobre a imagem, filtros faciais, emojis, stickers e desenhos. Essas intervenções 

sobre as imagens, obviamente, são estimuladas pela interface do Stories, que convida o 

usuário a aplicar essas ferramentas sobre a imagem. Porém, o fato de a interface fazer esse 

convite já é, em si, consequência do próprio desprendimento de estéticas clássicas da 

fotografia por esse tipo de imagem, já que, quando o Snapchat surgiu – e o Instagram Stories 

é consequência direta disso – ainda não havia, em sua interface, filtros e stickers. Daí também 

o surgimento de stickers que possuem ligação estreita com a temporalidade bem demarcada 
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das imagens do Stories. Se não possuíssem esse tempo fixo de duração da imagem, tais 

stickers provavelmente não existiriam, como não existem em aplicativos de publicação de 

imagens que não desaparecem depois de um tempo determinado. 

Essas novas possibilidades surgiram através da observação do uso que os usuários 

faziam do aplicativo, feita pelos desenvolvedores do aplicativo, em sua contínua monitoração. 

Essa inovação surgida por conta de usos dos usuários não é algo exclusivo do Instagram, mas 

uma das características midiáticas descritas por Leyla Dogruel (2017). Isso porque “(...) 

inovações midiáticas raramente entram no mercado como bens ‘finalizados’” (DOGRUEL, 

2017, p. 16). Os usuários de mídia – como redes sociais digitais – são, portanto, parte 

fundamental para o desenvolvimento de inovações nessas mídias. 

O processo de inovação midiática não está limitado, portanto, a profissionais de mídia, 

mas aponta para a importância das interações produtores-usuários e para a integração 

dos feedbacks de usuários nos processos de inovação (...). Isso é de particular 

relevância para inovações midiáticas, uma vez que apropriações por parte dos usuários 

e processos de redesign podem levar a mudanças radicais na forma física do produto, 

posicionamento ou padrões de uso (DOGRUEL, 2017, p. 17) 

É necessário ressaltar, finalmente, que as observações descritas nesta pesquisa não são 

regras de uso, já que a temporalidade é apenas uma das características que influencia no uso 

desse tipo de imagem. A plataforma e o dispositivo em que essas imagens são feitas, 

publicadas e visualizadas – smartphones e tablets – são outros aspectos característicos dessas 

imagens. Além disso, usuários com diferentes origens, sexos, situações socioeconômicas, 

entre outros, utilizarão o aplicativo de forma diferente. Isso indica, então, que, apesar de 

identificar características específicas desse tipo de imagem, a pesquisa realizada neste 

trabalho pode ser expandida, especialmente através de entrevistas em profundidade com 

usuários, mas também através de outros procedimentos metodológicos, visando entender - 

mais amplamente – os modos de existência e funcionamento desse tipo  de fotografia feita 

para ser apagada, com intenção de durar pouco, ser efêmera. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Tratamos, neste trabalho, da fotografia vernacular feita na contemporaneidade em uma 

de suas facetas mais significativas: a temporalidade. É fato que, desde as primeiras tentativas 

de fixação das imagens da câmara escura, a fotografia sempre teve uma grande carga temporal 

atrelada a si. Os primeiros esforços, além de fixar as imagens, queriam que essa fixação se 

fizesse de modo cada vez mais acelerado. Assim, alguns anos depois de a primeira fotografia 

ter sido fixada, já era possível capturar uma imagem fotográfica com poucos minutos ou até 

alguns segundos. Esse tempo foi diminuindo cada vez mais até podermos, enfim, fazer 

imagens em frações de segundo cada vez menores. Essa diminuição no tempo de captura 

permitiu o surgimento de diversos usos da fotografia. Foi com essa aceleração da velocidade 

do obturador que conseguimos fotografar eventos esportivos, animais e demais 

acontecimentos que demandam um congelamento de situações de movimento. 

 Por outro lado, o tempo de duração da imagem fotográfica, depois de revelada, teve 

um desenvolvimento oposto. Enquanto a meta com relação ao tempo de abertura do obturador 

da câmera era que ele se tornasse o mais curto possível, os esforços com relação à imagem 

fotográfica pós-revelação foram, desde sua invenção, o da conservação. O esforço era para 

que as fotografias durassem o mais longo tempo possível. Não é de espantar, portanto, que 

autores como Kossoy (2007) e Sanz (2010b) cunhassem suas dicotomias efêmero/perpétuo e 

efêmero/eterno, respectivamente, para caracterizar esses dois tempos da fotografia. As 

fotografias de duração perpétua/eterna são pouquíssimas, como discutimos anteriormente 

neste trabalho, porém, havia essa intenção de que a imagem fosse eterna, de modo a fazer com 

que as pessoas fotografadas fossem lembradas quando não mais estivessem entre os vivos. É 

necessário ressaltar que aqui, como em todo o trabalho, tratamos de um tipo específico de 

fotografia: a fotografia vernacular, aquela feita sem pretensões profissionais, a fotografia do 

dia a dia, que nossos pais faziam em nossos aniversários, que fazemos diariamente para 

registrar um pôr do sol ou a roupa que estamos usando, uma fotografia despretensiosa, 

despreocupada, feita por todo tipo de gente. 

 O que acontece com a mudança para a fotografia digital é uma alteração nessa segunda 

temporalidade da fotografia. Ela não é mais tão simples e há outros fatores envolvidos nessa 

questão que não a conservação química e física do papel fotográfico, mas a conservação 

eletrônica do arquivo digital. Assim, se, por um lado, o arquivo digital possui a capacidade de 

durar mais que a imagem impressa em papel, por outro, ele é muito mais suscetível a 

obsolescências, além de ser mais facilmente destruído.  
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A incorporação da fotografia às redes sociais da internet como meio de 

compartilhamento dessas imagens digitais também teve efeitos na sua relação com o tempo. A 

lógica temporal das redes sociais da internet existe pelo menos desde os blogs e fotologs, que, 

já há algum tempo, funcionam com priorização do conteúdo mais recente publicado. O 

mesmo acontece com redes sociais mais novas, como o Twitter, o Facebook e o Instagram. O 

que aparece com destaque para os usuários é sempre o conteúdo mais recente. A incorporação 

da fotografia a esse ambiente também altera sua temporalidade. Uma vez publicada, a 

fotografia existe naquela rede até que quem a publicou decida apagá-la ou a rede social digital 

em questão deixe de existir. Porém, o caminho até essas imagens é tortuoso. Quanto mais 

antigas, mais complicadas são de acessar e, assim, essas redes acabam com um arquivo de 

imagens que nunca é acessado ou visto. Essas fotografias só são visualizadas enquanto são 

novas. Quando não mais o forem, haverá novas fotografias para serem vistas em seu lugar. 

 O que primeiramente o Snapchat e, mais adiante, o Instagram Stories fizeram foi 

introduzir um mecanismo para eliminar esse arquivo mais antigo. Se uma imagem só é vista 

enquanto é nova e depois deixa de ser acessada, não fazia sentido ela ficar ocupando espaço 

na rede. Esses aplicativos, ao apagarem as imagens postadas por seus usuários, fazem surgir 

uma fotografia com uma nova intencionalidade temporal. Nesses aplicativos, nesses 

contextos, as fotografias são compartilhadas de modo efêmero com intencionalidade efêmera. 

Ou seja, são feitas com intenção de que sejam apagadas depois de um tempo. Há, sim, como 

salvá-las de diversos modos. Porém, se fossem feitas com uma intencionalidade mais 

duradoura, essas imagens poderiam ser publicadas em outras plataformas. No caso do 

Instagram, o aplicativo analisado neste trabalho, o usuário possui a possibilidade de publicar 

essa imagem com intencionalidade mais duradoura dentro do próprio aplicativo, com a opção 

da publicação da Linha do Tempo. 

 Ao serem feitas com intencionalidade efêmera, essas fotografias vão de encontro a 

diversos usos da fotografia vernacular que, desde a popularização da câmera fotográfica, com 

as primeiras câmeras portáteis da Kodak, foi feita de modo a preservar a memória imagética 

das pessoas fotografadas. Essas fotografias, efêmeras, não são publicadas com intenção de 

preservação da memória, até porque, 24 horas depois de publicadas, desaparecem do 

aplicativo. Assim, uma fotografia com novas intencionalidades e novas temporalidades faz 

surgir novas características. E foram essas características que buscamos identificar neste 

trabalho. Ou pelo menos indicar algumas delas. 

 A partir das hipóteses propostas neste trabalho, o que conseguimos perceber foi que, 

ao eliminar as imagens publicadas depois de 24 horas, o Instagram Stories convida o usuário a 
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publicar sempre e com regularidade. Isso ocorre por conta da interface do aplicativo, mas 

também pela atualização constante dos outros usuários. Para permanecer sendo visto na rede, 

o usuário necessita publicar imagens de modo regular. Como essas imagens não aparecem na 

Linha do Tempo, mas em abas dedicadas a cada usuário, não importa quantas imagens se 

publique já que, se os seguidores não querem ver aquela imagem ou algumas daquelas 

imagens, eles podem pular uma ou todas as imagens que um usuário publicou nas últimas 24 

horas. Isso foi visto no montante analisado neste trabalho. A quantidade de imagens publicada 

no Stories foi significativamente maior que a quantidade publicada na Linha do Tempo pela 

amostra. Obviamente que, com os objetivos de identificar características das imagens do 

Stories, só analisamos perfis que publicam regularmente nos Stories. Portanto, não é uma 

regra que os usuários publiquem mais no Stories do que na Linha do Tempo, mas o que se 

percebe é uma tendência de publicação mais frequente no Stories, por conta tanto da interface 

quanto da efemeridade existente naquelas imagens. 

 Essa efemeridade também se reflete no que testamos em nossa segunda hipótese. Ao 

serem apagadas depois de 24 horas, as imagens publicadas no Instagram Stories não ficam 

atreladas ao perfil do usuário a não ser que ele queira. Durante a escrita deste trabalho, o 

Instagram anunciou uma série de novidades que não foram levadas em consideração aqui 

porque, durante a captura da amostra analisada, elas ainda não existiam. Porém, faz-se 

necessário, nesta conclusão, levá-las em consideração. Uma delas é o fato de os usuários, 

desde dezembro de 2017, poderem acessar suas publicações antigas do Stories e destacá-las 

em seu perfil92, tornando-as fixas, permanentes, até que o próprio usuário decida apagá-las 

(Figura 57). Essas imagens, portanto, inicialmente feitas com intencionalidade efêmera 

podem, agora, tornar-se permanentes, se houver uma decisão nesse sentido por parte do 

usuário. Em termos temporais, o usuário realizaria assim um upgrade na durabilidade da 

imagem. Porém, essas imagens são minoria e não invalidam essa pesquisa, já que esta não é a 

intenção primeira de publicações do Instagram Stories.  

A segunda hipótese deste trabalho dizia respeito ao fato de as publicações do Stories 

não ficarem atreladas ao perfil do usuário, já que eram apagadas depois de 24 horas. Ao não 

ficarem atreladas ao perfil, essas imagens teriam um cunho mais descontraído, fazendo com 

que os usuários publicassem tanto imagens com menos preocupações com regras do que, 

anteriormente, considerava-se, tecnicamente, como certo ou errado (desfoques, imagens 

                                                           
92 Fonte: NerdWeb – Instagram lança Stories que não somem em 24 horas e acervo automático. Disponível em: 

https://nerdweb.com.br/noticias/2017/12/instagram-stories-highlights-archive-novo-recurso.html. Acesso em: 25 

de janeiro de 2018. 

https://nerdweb.com.br/noticias/2017/12/instagram-stories-highlights-archive-novo-recurso.html
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tortas, sub e superexpostas, entre outros) e com menos preocupações estéticas. Esses aspectos 

foram confirmados na amostra, ao compararmos a quantidade de imagens desfocadas, tortas, 

sub e superexpostas publicadas no Stories e na Linha do Tempo. Essas características são 

recorrentes de modo mais frequente no Stories que na Linha do Tempo. Essa descontração 

também é vista nas possibilidades dadas pela interface do aplicativo ao permitir que 

utilizemos filtros, stickers, emojis e aplicá-los sobre as imagens, características também 

recorrentes na amostra deste trabalho. Essa descontração é corroborada pela novidade 

lançadas pelo Instagram depois do período analisado na amostra deste trabalho, como os 

novos filtros e a possibilidade de adicionar stickers com gifs animados sobre as imagens 

(Figura 58). 

 

Figura 57: Perfil do Instagram com Stories destacados (Fonte: https://nerdweb.com.br/noticias/2017/12/instagram-stories-
highlights-archive-novo-recurso.html) 

 A efemeridade característica desse tipo de imagem conflita com escritos clássicos da 

fotografia, como Benjamin – “(...) a imagem de Dautheney, o fotógrafo, pai do poeta, no 

tempo de seu noivado com aquela mulher que ele um dia encontrou caída...” (BENJAMIN, 

[1931] 2012, p. 100) – e Barthes – “(...) minha mãe, jovem, a caminhar por uma praia das 

Landes e na qual eu ‘reencontrava’ seu andar, sua saúde, sua irradiação” (BARTHES, [1980] 

2015, p. 57) – que só se referem ao conteúdo de uma fotografia no passado. Benjamin e 

Barthes falavam, em sua Pequena história da fotografia ([1931] 2012) e A câmara clara 

([1980] 2015), respectivamente, de fotografias feitas anos antes do momento em que eles a 

https://nerdweb.com.br/noticias/2017/12/instagram-stories-highlights-archive-novo-recurso.html
https://nerdweb.com.br/noticias/2017/12/instagram-stories-highlights-archive-novo-recurso.html
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viram e versaram sobre ela. Não existe essa possibilidade em se tratando das imagens 

analisadas neste trabalho já que, depois de 24 horas, elas terão desaparecido.  

 

     

Figura 58: Sticker com gifs animados e novos filtros (Fonte: Reprodução do Instagram) 

O que se conclui, portanto, é que as fotografias do Instagram Stories, ao serem feitas 

com intencionalidade efêmera, dizem muito mais respeito ao tempo presente do que ao 

passado, tempo para o qual a fotografia era historicamente direcionada. Assim, numa imagem 

publicada numa praia há alguns minutos, o que se percebe não é que a pessoa que fez aquela 

fotografia esteve na praia, mas que ela está, naquele momento, naquela determinada praia. Se 

há uma fotografia de um livro, a pessoa publicou-a para mostrar que está lendo aquele livro 

naquele momento em que ela a publicou. Se foram 22 horas de diferença entre a publicação 

da imagem e o momento em que ela foi visualizada, mostra-se, pelo menos, que, hoje, aquela 

pessoa está pelo menos na mesma cidade em que aquela imagem foi feita. Nenhuma dessas 

imagens dura mais que um dia e isso é o suficiente para seu propósito presentificado.  

 O fato é que trazer a efemeridade ao tempo de duração da fotografia, que antes era tido 

como perpétuo/eterno, muda o modo como vemos senão a fotografia em si, pelo menos como 

lidamos com esse tipo específico de fotografia. Tanto que, como vimos anteriormente93, há 

quem não considere esse tipo de imagem como fotografia “de verdade”. Essa mudança 

aparentemente drástica é consequência do histórico da fotografia após sua digitalização, que 

                                                           
93 Ver capítulo 1. 
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veio, aos poucos, mudando o meio fotográfico de modo irreversível, fazendo com que 

surgissem diversas outras nomenclaturas para nomear e/ou adjetivar o que até hoje chamamos 

simplesmente de fotografia. Neste trabalho, não estava entre nossos objetivos escolher uma 

nomenclatura que melhor representasse esse tipo de imagem, porém não tínhamos como não 

passar por essas nomenclaturas (pós-fotografia, fotografia-expressão, fotografia líquida) já 

que elas se esforçam por definir um meio que já não possui tanta semelhança com seus 

propósitos iniciais. Não sabemos qual nomenclatura é mais adequada ou qual vai chegar ao 

senso comum, mas o que podemos apontar é que uma fotografia feita para desaparecer é 

significativamente diferente de outros modos de fotografar.  

 Por fim, o que podemos perceber com esta pesquisa – desde a proposta inicial do 

projeto até a escrita destas considerações finais – é que os aplicativos utilizados para 

compartilhar esse tipo de fotografia estão em constante atualização e alteração. O projeto foi 

escrito com base no Snapchat e seu contexto. Por conta da migração de público, mudamos 

para o Instagram Stories e, nele, durante o período da pesquisa, vimos surgir diversas novas 

funcionalidades, inclusive funcionalidades que possibilitam reverter o caráter inicial de 

efemeridade dessas fotografias. Assim, é preciso ressaltar que os resultados encontrados neste 

trabalho podem sofrer alterações a depender do contexto em que imagens com 

intencionalidade efêmera sejam analisadas. Poder-se-ia, também, considerar o formato de 

publicação como consolidado, já que a incorporação das imagens efêmeras ao Instagram e 

demais aplicativos do Facebook aumentou o alcance desse tipo de imagem, antes restrito ao 

público jovem do Snapchat. Não podemos negar o impacto que esse tipo de imagem teve e 

continua tendo para o meio fotográfico, porém, é preciso ter cautela e partir para pesquisas 

mais aprofundadas no futuro para possibilitar afirmações categóricas a respeito dessa 

fotografia feita para acabar.  
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APÊNDICE A – IMAGENS DA AMOSTRA 

 

Todas as imagens analisadas nesta dissertação estão disponíveis no Google Drive. 

 

Parte 1: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8PWi4Qy2o6XMlNGWlFHV0s4Y1k?usp=sharing 

 

 

Parte 2:  

https://drive.google.com/drive/folders/1t-NooMELM-

K8TH_2LoMiWEdegjPn9Mwt?usp=sharing 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B8PWi4Qy2o6XMlNGWlFHV0s4Y1k?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t-NooMELM-K8TH_2LoMiWEdegjPn9Mwt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t-NooMELM-K8TH_2LoMiWEdegjPn9Mwt?usp=sharing
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APÊNDICE B – TABELA DE ANÁLISE DE IMAGENS 

Para otimizar a análise das imagens e garantir que esta análise fosse o mais isenta de erros possível, foi criada uma tabela com todos os 

critérios analisados neste trabalho. Quando se encaixava em determinado critério, marcava-se o número “1”, facilitando, assim, a contabilização 

das ocorrências de cada um dos critérios. A tabela completa encontra-se disponível no Google Drive:  

https://drive.google.com/file/d/1clB6HgGAE2kes-KljsOubrnAm-SykZQe/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

# Foto Só Amigos/Família Pets Outros Natureza Arquitetura Comida Animais Mídia Objetos Mídia Redes Mensagem Humor Outros Selfie Desfoque Horizonte torto Subexposta Superexposta Filtro Sticker Desenho Emoji Tempo Hora Dia Tipo da publicação

1 ___itsalexia___1 1 1 1 Stories

2 ___itsalexia___2 1 1 1 1 1 Stories

3 ___itsalexia___3 1 1 1 1 Stories

4 ___itsalexia___4 1 1 1 Stories

5 ___itsalexia___5 1 1 1 1 1 Stories

6 ___itsalexia___6 1 1 Stories

7 ___itsalexia___7 1 1 1 1 1 Stories

8 ___itsalexia___8 1 1 1 1 1 Stories

9 ___itsalexia___9 1 1 Stories

10 ___itsalexia___10 1 1 Stories

11 ___itsalexia___11 1 1 1 Stories

12 ___itsalexia___12 1 1 1 1 1 Stories

13 ___itsalexia___13 1 1 1 Stories

14 ___itsalexia___14 1 1 1 1 Linha do tempo

15 ___itsalexia___15 1 1 1 1 Linha do tempo

16 ___itsalexia___16 1 1 Linha do tempo

17 ___itsalexia___17 1 1 1 1 Linha do tempo

18 ___itsalexia___18 1 1 Linha do tempo

19 ___itsalexia___19 1 1 Linha do tempo

20 ___itsalexia___20 1 1 1 Linha do tempo

21 ___itsalexia___21 1 1 1 Linha do tempo

22 ___itsalexia___22 1 1 Linha do tempo

23 ___itsalexia___23 1 1 1 1 Linha do tempo

24 ___itsalexia___24 1 1 1 1 Linha do tempo

25 ___itsalexia___25 1 1 1 Linha do tempo

26 ___itsalexia___26 1 1 1 Linha do tempo

27 ___itsalexia___27 1 1 1 1 Linha do tempo

28 ___itsalexia___28 1 1 1 Linha do tempo

29 ___itsalexia___29 1 1 1 Linha do tempo

https://drive.google.com/file/d/1clB6HgGAE2kes-KljsOubrnAm-SykZQe/view?usp=sharing

