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RESUMO
Esta tese de doutorado coloca em questão os autorretratos digitais comumente nomeados
enquanto “selfies” como práticas que revelam diferentes modos de experimentação cotidiana.
O objetivo principal, portanto, é seguir a experiência relacionada à produção de fotografias
digitais chamadas selfies. O direcionamento para a pesquisa não está na investigação do caráter
imagético da selfie, ou na exploração de redes sociotécnicas associadas ao dispositivo
fotográfico, mas em sua constituição enquanto prática – cotidiana, situada e em constante
transformação através da experiência. A partir de um diálogo com o empirismo radical de
William James, apresenta-se o problema em termos de suas consequências práticas: O que
constitui, em termos práticos, fazer uma selfie? Quais as diferenças localizadas produzidas ao
se pensar na selfie não como um tipo de imagem, mas como uma prática? Ou seja: através de
quais processos a prática de selfie se constrói em um cotidiano fotográfico? São essas questões,
conjuntamente com uma proposta de seguir a experiência, que guiam a construção de uma
investigação realizada enquanto uma etnografia diante da prática de selfie. Dessa forma, traçase um modo de seguir a experiência que se desenvolve no rastreamento das diferenças práticas,
em um caráter processual de propagação e conexão a partir de novas experiências, e na
constituição de um trajeto a ser seguido. O ponto de partida para a investigação localiza-se em
uma praça, na qual começa-se a observar e interagir – considerando os espaços geográficos e
digitais como um contínuo ambiente de observação – com diferentes práticas de selfie. A partir
dessas primeiras observações, as possibilidades de novos caminhos passam a ser delineados, e
começa-se a acompanhar o cotidiano fotográfico de diferentes pessoas que se tornam, aos
poucos, personagens etnográficos. Essa trajetória, de seguir a experiência conjuntamente com
os personagens, demonstra uma prática de selfie que se constrói nas diferenciações cotidianas
e modos de experimentação que passam pelas maneiras através das quais se desenvolvem:
negociações entre vergonha e visibilidade; co-construção de práticas através de
performatividades algorítmicas; possibilidades conversacionais em práticas materialdiscursivas; e modulações da intimidade em experiências afetivas. Aponta-se, ainda, que esses
modos são transpassados por um trajeto de aprendizagem de relatar a si mesmo, através do qual
a selfie vai se constituindo enquanto prática. É nesse sentido, em conjunto com as
particularidades da prática cotidiana de selfie apresentadas em cada capítulo, que se propõe (e
experimenta-se) uma tomada de posição investigativa baseada na experiência – e, através dela,
argumenta-se e chama-se atenção para a necessidade de aprender a articular modos possíveis
para segui-la levando em consideração as produções de diferença práticas.
Palavras-chave: selfie; experiência; etnografia; prática
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ABSTRACT
This doctoral thesis calls into question the digital self-portraits, commonly referred to as
“selfies”, as practices that reveal different modes of everyday experimentation. The main
objective, therefore, is to follow the experience related to the production of digital photographs
called selfies. The direction for the research is not in the investigation of the imagery character
of the selfie, or in the exploration of sociotechnical networks associated with the photographic
device, but in its constitution as a practice – situated and constantly changing through
experience. In dialogue with William James' radical empiricism, the problem arises in terms of
its practical consequences: What constitutes, in practical terms, taking a selfie? What are the
localized differences produced when we think about the selfie not as a type of image, but as a
practice? In other words: through what processes does the practice of selfie build itself in a
photographic routine? It is these questions, together with a proposal to follow experience, that
guide the construction of an investigation carried out as an ethnography before the practice of
selfie. In this way, a mode to follow the experience that develops in the tracking of practical
differences is developed here, in a procedural character of propagation and connection through
new experiences, and in the constitution of a trajectory to be followed. The starting point for
the investigation is located in a square, where I start to observe and interact – considering
geographic and digital spaces as a continuous observation environment – with different selfie
practices. From these first observations, the possibilities of new paths begin to be outlined, and
I start to follow the photographic daily life of different people, who gradually become
ethnographic characters. This trajectory, of following the experience together with the
characters, demonstrates a selfie practice that is built on the everyday differentiations and
modes of experimentation that pass through the ways in which they develop: negotiations
between shame and visibility; co-construction of practices through algorithmic performance;
conversational possibilities in material-discursive practices; and modulations of intimacy in
affective experiences. It is also demonstrated that these modes are traversed by a learning
trajectory of account of oneself, through which the selfie is constituted as a practice. It is in this
sense, together with the particularities of the everyday selfie practice presented in each chapter,
that an investigative preposition based on experience is proposed (and experienced) – and,
through it, it is argued and called attention to the need to learn to articulate possible ways to
follow it taking into account the productions of practical difference.
Keywords: selfie; experience; ethnography, practice
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RESUMEN
Esta tesis doctoral cuestiona los autorretratos digitales comúnmente conocidos como "selfies"
como prácticas que revelan diferentes modos de experimentación cotidiana. El objetivo
principal, por lo tanto, es seguir la experiencia relacionada con la producción de fotografías
digitales llamadas selfies. La dirección de la investigación no está en el examen del carácter
imagético de la selfie, o en la exploración de redes sociotécnicas asociadas con el dispositivo
fotográfico, sino en su constitución como práctica – cotidiana, situada y en constante
transformación a través de la experiencia. De un diálogo con el empirismo radical de William
James, el problema se presenta en términos de sus consecuencias prácticas: ¿Qué constituye,
en términos prácticos, hacer una selfie? ¿Cuáles son las diferencias localizadas que se producen
al pensar en la selfie no como un tipo de imagen, sino como una práctica? En otras palabras: ¿a
través de qué procesos se construye la práctica de selfie en una rutina fotográfica? Son estas
preguntas, junto con una propuesta para seguir la experiencia, las que guían la construcción de
una investigación llevada a cabo como una etnografía delante de la práctica de selfie. Por lo
tanto, se esboza una forma de seguir la experiencia que se desarrolla en el seguimiento de las
diferencias prácticas, en un carácter procesal de propagación y conexión a través de nuevas
experiencias, y en la constitución de una trayectoria a seguir. El punto de partida para la
investigación está ubicado en una plaza, donde se comienza a observar e interactuar –
considerando los espacios geográficos y digitales como un entorno de observación continua –
con diferentes prácticas de selfie. A partir de estas primeras observaciones, las posibilidades de
nuevos caminos comienzan a perfilarse, y se empieza a acompañar el cotidiano fotográfico de
diferentes personas que se convierten gradualmente en personajes etnográficos. Esta
trayectoria, de seguir la experiencia junto con los personajes, demuestra una práctica de selfies
que está construida en las diferenciaciones diarias y modos de experimentación que pasan por
las formas en las que se desarrollan: negociaciones entre la vergüenza y la visibilidad; coconstrucción de prácticas a través del desempeño algorítmico; posibilidades conversacionales
en prácticas material-discursivas; y modulaciones de la intimidad en las experiencias afectivas.
También señalo que estos modos están atravesados por un camino de aprendizaje para relatarse
a si mismo, a través del cual la selfie se constituye como una práctica. Es en este sentido, en
conjunto con las particularidades de la práctica cotidiana de selfies presentada en cada capítulo,
que se propone (y se experimenta) una toma de posición investigativa basada en la experiencia
– y, a través de ella, se argumenta y se llama la atención para la necesidad de aprender a articular
modos posibles de seguirla teniendo en cuenta las producciones de la diferencia práctica.
Palabras clave: selfie; experiencia; etnografía; práctica
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1 INTRODUÇÃO: COORDENADAS PARA SEGUIR A EXPERIÊNCIA

“Selfie-se” – está escrito no cartaz, em caixa alta. Logo abaixo, em letras menores, é
possível ler: “marque-se, marque-nos, exponha-se, exponha-nos”. Na frente do cartaz, com o
rosto em primeiro plano ocupando parte do enquadramento da fotografia, está Martim. Através
da ferramenta de conversa da plataforma Instagram, ele me manda esta imagem, e explica que
se trata de um material produzido por uma bienal de arte da qual está participando. Ele obedeceu
a afirmação – Selfie-se – e se fotografou em frente ao cartaz, pensando justamente em me
mostrar a situação. E esta, na verdade, é apenas uma das diversas selfies enviadas por Martim
diretamente para mim. “Menino, toda selfie agora lembro de você”, ele me disse em outra
ocasião.
Martim é um dos personagens que participam das diferentes trajetórias de experiência
da prática de selfie seguidas neste trabalho. Junto com os outros, e conjuntamente com o próprio
ato de seguir a experiência, de construir uma narrativa etnográfica, Martim me ajuda a traçar
algumas das linhas que fazem parte de uma experiência de autofotografia, de relatar a si mesmo
a partir de imagens, desenvolvidas através dos modos próprios de experimentação cotidiana.
Ajuda-me, portanto, a investigar a selfie não apenas como um tipo de imagem, mas como uma
prática; a posicionar a questão não a partir do próprio autorretrato, mas da experiência de
produzi-lo. Na relação sempre híbrida de práticas que os permeiam – em uma conjunção de
imagens, plataformas, materialidades, algoritmos e performances comunicacionais –, os
personagens que emergem desta investigação ajudam-me, enfim, a seguir uma experiência que
se constrói também, nos termos de Isabelle Stengers (1996), como uma experiência de
pensamento que suscita possíveis; ou seja, permitindo, portanto, com hesitações e certos riscos
e tomadas de posição, a guiar a narrativa aqui produzida a partir de possíveis produções de
diferença. Ou, nos termos de William James (2000a), guiar-me pelas consequências práticas.
Não apenas Martim lembra de mim quando faz uma selfie – lembrando, portanto, de
sua própria condição como personagem nesta pesquisa –, pensando sobre e reorientando suas
próprias práticas cotidianas, como também ele, e todos os outros personagens – conjuntamente
com suas práticas, imagens, relatos, performances e dilemas associados às interações e
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produções de autorretratos digitais – estiveram presentes em meu cotidiano nos últimos dois
anos1, inclusive neste momento de escrita. Assim como eles se sentem afetados por este
trabalho, mesmo que de maneira simples e momentânea ao pensar sobre suas próprias práticas,
esta pesquisa se construiu e se rearticulou diversas vezes a partir daquilo que eles conseguiram
afetar: foram suas práticas cotidianas que me alertaram para as diferenças produzidas, para
aquilo que, no decorrer da experiência vinculada à prática de selfie, mostrou-se relevante. Por
isso, portanto, a proposta de seguir a experiência sugerida nesta investigação parte
necessariamente, como propõem Stengers (1996) e Savransky (2016), de uma abertura para o
possível. E é a partir dessa perspectiva que incorporo o objetivo desta pesquisa: seguir a
experiência relacionada à produção de fotografias digitais chamadas selfies.
No entanto, é importante destacar que o sentido de “experiência” aqui trabalhado não
se refere a um estado fragmentado de uma consciência humana, tampouco está restrita às ações
de pessoas ou àquelas vinculadas a objetos; mas, seguindo William James (1912, 2000b),
recupero o termo experiência para tratá-la enquanto processo, enquanto uma trajetória. Tratase de uma experiência pensada não como pertencente a algo ou alguém, mas como um fluxo de
experiência que é sempre partilhada. Não sigo, portanto, a experiência de Martim, ou de
qualquer outro personagem, mas uma experiência partilhada entre imagens, espaços, interações,
algoritmos, pessoas, dados, afetos, plataformas, metatextos etc. É uma experiência, como
veremos adiante, que se coloca inclusive enquanto uma tomada de posição para a própria
investigação: seguir apenas aquilo diretamente experienciado.
A partir desta tomada de posição, pragmatista, é possível articular o interesse deste
trabalho não na fotografia, não na fundamentação própria da selfie enquanto imagem figurativa,
mas na prática cotidiana e situada de selfie. Há um direcionamento, portanto, para aquilo que é
específico de uma comunicação cotidiana envolvendo plataformas e ambientes digitais. O
problema, nesse sentido, é colocado em termos de consequências práticas: quais as diferenças
situadas produzidas ao se pensar na selfie como uma prática, e não como um tipo de imagem?
E, sendo o objetivo seguir a experiência vinculada a esse tipo de prática, considero que a
investigação desenvolvida deve se colocar enquanto uma investigação etnográfica – capaz de
explorar as diferentes particularidades do fenômeno através do modo de construção das
trajetórias de experiência. É o olhar etnográfico, portanto, que me permite observar,
compreender e participar das pequenas relações construídas no cotidiano; possibilita-me, ao

1

O trabalho de campo teve início em fevereiro de 2018 e finalizou em abril de 2020, totalizando pouco mais de
dois anos de pesquisa empírica.
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incorporar também uma preposição construída a partir de uma influência pragmatista, seguir a
experiência vinculada à prática de selfie a partir das trajetórias desenvolvidas. Trata-se de uma
narrativa etnográfica baseada na experiência em processo, aberta para compreender e tensionar
também novas experiências. Nesse sentido, as pessoas que aparecem neste trabalho – trazendo
consigo um conjunto de práticas e seres agregados, humanos ou não – colocam-se não apenas
como participantes, ou simples entrevistados, mas se tornam personagens, ativos construtores
da narrativa etnográfica e da questão sobre a produção de selfies – inclusive abrindo espaço
para que a própria trajetória de tornar-se personagem se coloque enquanto diferença prática
relevante.
Dialogo especialmente com uma perspectiva de experiência em William James – em
interlocução com outros autores –, e a tomo como base para desenvolver a própria investigação
etnográfica, não como fundamento para definir o que é selfie, mas para compreendê-la enquanto
prática, percebê-la em movimento. A narrativa aqui construída é diversa, partindo menos de
padrões de semelhança e mais por padrões de diferença (TARDE, 1890). Não se trata de uma
investigação sobre as pessoas, tampouco sobre suas imagens; poderia dizer, tomando de
empréstimo as palavras de Annemarie Mol (2002, p. 53), que “essa é uma história sobre
práticas”2.

1.1 A MULTIPLICIDADE DAS SELFIES
Em texto através do qual busca traduzir algumas questões de uma possível história
cultural da consagração da selfie, André Gunthert (2015) traz o exemplo de uma cena do filme
Thelma et Louise, lançado em 1991. Nela, observa-se uma das personagens, ao lado da outra,
segurar com as mãos uma Polaroid, esticando os braços e fazendo um autorretrato das duas,
sorridentes e olhando para a câmera. Trata-se, para Gunthert, de um retrato relacionado a um
momento e experiência, envolvidos em um uso que, mesmo discreto e sem nome, já estava
presente nas práticas da época. É apenas através de sua versão digital, no entanto, que essa
prática viria a se tornar uma das mais representativas da cultura fotográfica atual. Nesse sentido,
em uma nova formatação de usos e produções imagéticas – envolvidas em formatos e
experiências através de dispositivos digitais –, pode-se perceber o desenvolvimento de uma

2

Tradução livre de: “[…] this is a story about practices.” Até o final deste trabalho, apresentarei os trechos originais
das citações diretas em nota de rodapé, enquanto no corpo do texto mantenho uma tradução livre feita por mim.
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prática singular, rapidamente difundida, chamada de selfie – mesmo que, como lembra
Gunthert, ela não esteja separada de sua formação em meio a outras lógicas da cultura visual,
dentro ou fora do digital ou até mesmo da fotografia.
Foi principalmente a partir de 2013 que a prática se popularizou e cresceu
substancialmente – inclusive, naquele momento os dicionários Oxford elegeram selfie como a
palavra do ano3 –, tornando-se cada vez mais algo incorporado ao cotidiano e difundido em
diversas redes sociais digitais. Tratando-se de um fenômeno recente – pensando em termos de
uma imagem produzida e compartilhada a partir de dispositivos e materialidades digitais –,
além de bastante popular sem restringir-se regionalmente, a selfie começa a ser objeto de
diferentes estudos acadêmicos. André Gunthert (2015), por exemplo, identifica três maneiras
distintas para se “praticar a selfie”: com o auxílio de um espelho, virando o aparelho ou através
da câmera frontal. Para ele, esse tipo de imagem possui características conversacionais,
demonstrando sua inerente sociabilidade ao ser produzida enquanto uma fotografia para ser
compartilhada.
As atuais pesquisas4 sobre o fenômeno, no entanto, trabalham com objetivos e
perspectivas múltiplas. Identifico algumas delas: relações entre público e privado (LASÉN,
2013, 2015; SANTOS, 2016; WALSH; BAKER, 2016); observação de fatores psicológicos ou
comportamentais (CARBON, 2017; LINDELL, 2017; MEESE et al., 2015; SHAH; TEWARI,
2016; SUNG et al., 2016; WILLIAMS; MARQUEZ, 2015); transformações da intimidade ou
relação entre selfie, gênero e sexualidade (BUTKOWSKI et al., 2019; ČUŠ BABIČ; ROPERT;
MUSIL, 2018; ENGUIX; GÓMEZ-NARVÁEZ, 2018; LASÉN, 2013; LASÉN; GARCÍA,
2015; MIGUEL, 2016; NAEZER, 2018); e aquelas que compreendem a selfie enquanto um
conjunto de práticas e/ou redes sociotécnicas (CAMBRE; LAVRENCE, 2019; CRUZ;
THORNHAM, 2015; FROSH, 2015; HESS, 2015; SENFT; BAYM, 2015), levando em conta
materialidades digitais e/ou estudos de plataforma e métodos digitais (MONTARDO, 2019;
REDI et al., 2016; TIFENTALE; MANOVICH, 2015; WARFIELD, 2016, 2018). Há, ainda,
coletâneas recentes que apresentam diferentes visões e pesquisas sobre o tema, como Exploring
the Selfie (ECKEL; RUCHATZ; WIRTH, 2018) ou, na área de comunicação no Brasil, o livro
organizado por Sandra Montardo (2018), com foco em tecnologia e subjetividade.
Nesse panorama, alguns autores relacionam a prática de selfie como capaz de
3

https://languages.oup.com/word-of-the-year/. Acesso em: 27 jul. 2020.
O objetivo aqui não é fazer uma revisão sistemática do termo “selfie” em trabalhos científicos, mas apenas
construir um rápido panorama dos estudos, ajudando-me em seguida a localizar esta pesquisa e conduzir pontos
possíveis de diálogo com alguns deles. Para consultar um outro tipo de levantamento do estado da arte dos estudos
sobre selfie, sugiro o artigo de Cristiane Weber e Sandra Montardo (2018).
4
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representar possibilidades de diminuição das fronteiras entre o público e o privado. Amparo
Lasén (2013, 2015), por exemplo, demonstra que a autofotografia digital se coloca como uma
prática que deve ser compreendida através das relações e da mobilidade, sem restringi-la ao
público ou ao privado. Nesse sentido, ela se constrói como uma forma de representação para o
outro envolvendo modulações de intimidade e relações com os corpos. Outros autores, ainda,
demonstram os tensionamentos causados pela selfie das categorias tradicionais de público e
privado (WALSH; BAKER, 2016); ou trabalham com um regime de subjetivação atrelado às
selfies capaz de enfraquecer as barreiras entre esses dois ambientes (SANTOS, 2016).
Compreendendo o caráter digital das selfies vinculado ao compartilhamento em
plataformas de redes sociais, alguns autores exploram as potencialidades do grande volume de
dados gerados, como faz, por exemplo, Lev Manovich ao utilizar métodos e ferramentas de Big
Data para perceber a relação entre o urbano, as mídias sociais e os autorretratos digitais (REDI
et al., 2016; TIFENTALE; MANOVICH, 2015). Em seu projeto denominado Selfiecity5,
conclui-se que, mesmo se tratando de uma prática bastante disseminada e comum, ainda assim
as imagens chamadas de selfies possuem especificidades locais significantes. Segundo a
pesquisa, ainda que represente uma linguagem visual tida como global, surgem diferentes
aspectos culturais e sociais de acordo com a região, gênero e idade.
A fenômeno da selfie suscita estudos também voltados para dimensões psicológicas,
comportamentais e sociais, como, por exemplo, aqueles que trabalham com as seguintes
questões: compreender as motivações para o compartilhamento deste tipo de imagem (SUNG
et al., 2016), envolvendo fatores comunicacionais, de documentação e entretenimento;
comportamentos diversificados de acordo com gênero e raça (WILLIAMS; MARQUEZ,
2015); expressões emocionais através de selfies realizadas em funerais (MEESE et al., 2015);
motivações de jovens para o compartilhamento (SHAH; TEWARI, 2016) – concluindo,
inclusive, sobre as possibilidades de controle da própria imagem e o caráter multidimensional
das selfies –; as semelhanças entre a arte renascentista de autorretratos e a prática
contemporânea dos autorretratos digitais (CARBON, 2017); e, até, a preferência das pessoas,
em selfies, de inclinar o rosto para mostrar sua lateral esquerda (LINDELL, 2017).
Observam-se, também, pesquisas que tratam a selfie em uma associação direta com o
narcisismo de seus praticantes. Semonetta Persichetti (2013), por exemplo, relaciona-a ao
desenvolvimento de uma sociedade de consumo de falso individualismo, pautada pelo
5

A pesquisa coletou mais de 600 mil imagens e analisou 3200 selfies em 5 cidades diferentes: Nova Iorque,
Bancoque, Moscou, São Paulo e Berlim. Informações disponíveis em: http://selfiecity.net/. Acesso em: 27 jul.
2020.
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narcisismo. Em estudos semelhantes, parte-se do pressuposto de que há uma relação entre a
produção de selfies e formatos sociais individualistas e narcisistas, buscando compreender as
razões desse envolvimento (HALPERN; VALENZUELA; KATZ, 2016; OLIVEIRA, 2015;
PERSICHETTI, 2013; STUART; KUREK, 2019; SUNG et al., 2016).
Indo de encontro a este olhar prévio reduzido pela ótica do narcisismo, dou preferência
à interlocução com trabalhos que rejeitam um enquadramento a priori e desenvolvem questões
voltadas para as dinâmicas associativas ou práticas e experiências relacionadas ao fenômeno.
Aaron Hess (2015, p. 1630), por exemplo, ao tratá-lo enquanto uma prática social, compreendeo em termos híbridos: “Enquanto a explicação fácil é aquela que considera selfies como
emblemas de um cultura contemporânea narcisista, uma leitura mais aprofundada das selfies
proporciona na verdade a percepção sobre as relações entre tecnologia, o self, materialidade, e
redes.”6 Partindo de uma ontologia social pensada por Deleuze e Guattari (1980) e retrabalhada
por Manuel DeLanda (2006), Hess sugere compreender a selfie enquanto interseções de
múltiplos agenciamentos, em um entrelaçamento de subjetividades. No caso desse tipo de
prática, em meio a uma multiplicidade de tecnologias, redes, espaços e corpos, surge uma
tensão entre identidade, materialidade e digitalização (HESS, 2015). Tais contradições e
tensões geradas pela própria prática sugerem caminhos para perceber seus agenciamentos.
De maneira semelhante, Edgar Gómez Cruz e Helen Thornham (2015) argumentam
contra uma compreensão exclusiva entre, por um lado, tratar a selfie enquanto simples
documentações pessoais e, por outro, como uma prática neoliberal narcisista. Afastando-se de
uma lógica de centralidade das imagens, a qual as assimila enquanto representações
intencionais a serem interpretadas, os autores defendem uma compreensão da prática de selfie
enquanto um fenômeno sociotécnico. Nesse sentido, argumenta-se que “nós precisamos
entender o fenômeno da selfie como uma prática performativa e mediadora que não pode ser
reduzida a, ou apenas retirada, da imagem ‘nela mesma’”7 (CRUZ; THORNHAM, 2015, p. 6).
Conjuntamente com a própria ampliação de entendimento do fenômeno – percebê-la para além
da imagem, enquanto prática e rede –, essa perspectiva abre espaço para compreender a selfie,
por exemplo, enquanto um “algoritmo durável”, como nomeiam os autores – durável no sentido
de suas próprias materializações, de perceber a estabilização da sociedade através de não
humanos (LATOUR, 1991). Ou seja, levar em conta as relações com os softwares, os códigos,
6

“While the easy explanation is that selfies exist as emblems of a narcissistic contemporary culture, a deeper
reading of selfies instead provides insight into the relationships between technology, the self, materiality, and
networks."
7
“we need to understand the phenomenon of the selfie as a performative and mediatory practice that cannot be
reduced to, or solely taken from, the image ‘itself.’”
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o design digital. Como lembram Theresa Senft e Nancy Bayn (2015), a selfie se expande para
além da forma gestual humana, envolvendo produção, compartilhamento, distribuição e
monitoramento em meio a uma lógica digital de agenciamentos não humanos. A selfie aponta,
escrevem as autoras, para uma transmissão de sentimentos humanos em um formato de relação
– entre sujeitos se fotografando, imagens, softwares, compartilhamentos, arquiteturas de redes
sociais etc.
Serão importantes para esta pesquisa, também, os estudos voltados para a interseção
entre a prática de selfie e formas de produção de intimidade (LASÉN, 2013, 2015; MIGUEL,
2016). Amparo Lasén (2013), por exemplo, indica uma formação de hábitos voltados para
formas gestuais próprias, demonstrando uma relação entre tecnologia e experiência. A prática
de autorretratos digitais, segundo a pesquisadora, supõe uma aprendizagem compartilhada em
relação ao corpo, em uma espécie de materialidade volátil, misturando ações e dispositivos. Em
uma perspectiva próxima, há estudos que extrapolam a análise da própria imagem e, por
exemplo, compreendem a selfie e o compartilhamento de imagens digitais em meio a uma rede
sociotécnica e como uma prática social – como faz Paul Frosh (2015) ao tratar de uma “imagem
gestual” ou Gómez Cruz e Meyer (2012) ao indicar mobilidade, ubiquidade e conexão
associados à fotografia realizada através de smartphones.
Apesar de objetivos e métodos distintos, alguns desses autores aqui apresentados
parecem se aproximar de uma proposta de pesquisa que evita tratar a selfie apenas enquanto
um tipo de imagem e sugerem perceber certas nuances de um tipo de prática – ou, como propõe
por exemplo Gómez Cruz (2016), pensá-la como um conjunto complexo de práticas e
materialidades. Considero, portanto, que este trabalho aproxima-se daqueles desenvolvidos por
esse grupo de autores, permitindo-me, a partir de um novo olhar, produzir pontos de diálogo.
As propostas, portanto, de compreender a selfie como um fenômeno sociotécnico (CRUZ;
THORNHAM, 2015), a partir de emaranhados material-discursivos em rede (WARFIELD,
2016), como imagem gestual (FROSH, 2015) e conversacional (GUNTHERT, 2014, 2015),
através da lógica das plataformas digitais (MONTARDO, 2019), ou como uma prática social
envolvida em diversos agenciamentos (HESS, 2015), ajudam-me a compreender, como será
visto adiante, certas particularidades do que chamo aqui de prática de selfie.
Por outro lado, mesmo que, ao evitar uma pesquisa baseada em aspectos
representacionais da própria imagem ou moldada a partir de pressuposições comportamentais,
esses autores consigam abrir linhas de investigação importantes acerca, por exemplo, das
materialidades digitais ou modulações da intimidade envolvidas na produção de selfies,
considero que faltaria ainda enfrentar, antes, uma outra questão: Quais as consequências de se
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pensar a selfie como uma prática? Ou, em outros termos: Quais as diferenças localizadas
produzidas ao se pensar na selfie não como um tipo de imagem, mas como uma prática? É a
partir do levantamento dessa questão que eu começo, portanto, a traçar formas não apenas de
investigar a prática de selfie, mas também pensar com a prática de selfie; e, dessa forma, “pensar
com e para a experiência”8 (SAVRANSKY, 2016, p. 201).

1.2 UM MUNDO DE EXPERIÊNCIA PURA
“Qual o conceito de selfie?” – perguntou-me Iara, uma das personagens, na primeira
vez que conversamos. Naquele momento acabei tentando, de maneira insegura, criar uma
resposta, para em seguida admitir: não saberia dar um conceito exato. Resolvi cortar
rapidamente a conversa sobre uma possível definição de selfie e mostrei uma das imagens
publicadas por ela na galeria do Instagram, questionando-a sobre aquele momento, como a
imagem foi produzida e compartilhada. Acabei transformando a busca por uma definição em
prática.
Essa situação lembrou-me, depois, de uma descrita por William James (2000a) no livro
Pragmatism. Ele relata um momento no qual, ao participar de um acampamento, encontrou
algumas pessoas engajadas em uma disputa metafísica. Ao imaginar um esquilo e um homem,
cada um posicionado em lados opostos de uma árvore, fazendo um movimento rotativo
simultâneo para a mesma direção – e portanto nunca se encontrando –, foi levantada a seguinte
questão: o homem anda em torno do esquilo ou não? Pode-se imaginar rapidamente que o
homem anda em torno da árvore, e o esquilo está nesta árvore, mas seria possível dizer que ele
anda em torno do esquilo? Um grupo de pessoas dizia que sim, outro que não. James (2000a,
p. 24) formulou a seguinte resposta:
“O grupo que está correto”, eu disse, “vai depender do que vocês practically
mean por ‘ir em torno’ do esquilo. Se você quer dizer passar de seu norte para
o leste, e então para o sul, depois para o oeste, e então para o norte dele
novamente, obviamente o homem dá a volta nele, porque ele ocupa essas
posições sucessivas. Mas se por outro lado você quer dizer estar primeiro à
sua frente, depois à sua direita, e então atrás dele, depois à sua esquerda, e
finalmente à sua frente, é realmente óbvio que o homem falha ao dar uma volta
nele, porque a partir dos movimentos compensatórios do esquilo, ele mantém
sua barriga na direção do homem todo o tempo, e suas costas viradas para o
outro lado. Faça a distinção, e não existe oportunidade para qualquer outra

8

“to think with and for experience”
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disputa. Vocês estão ambos certos e errados dependendo se vocês consideram
o verbo ‘dar a volta’ em um sentido prático ou em outro.”9

Apesar de simples e trivial, este é um exemplo, escreve James (2000a, p. 25), do que
ele chama de “método pragmático”. Trata-se, em primeiro lugar, de um “método para assentar
disputas metafísicas que de outro modo se estenderiam indeterminadamente.”10 Em termos
filosóficos, portanto, refere-se a uma maneira de interpretar certas noções “rastreando suas
respectivas consequências práticas”11, percebendo as diferenças que seriam produzidas ao se
considerar algo como verdadeiro ou falso.
Trabalhando a partir dessa perspectiva, pode-se dizer que a dúvida de Iara – e muitas
vezes minha e também de outros personagens –, sobre como definir exatamente a palavra
“selfie”, seria melhor respondida ao se pensar a partir de uma reformulação da pergunta: o que
significa, em termos práticos, fazer uma selfie? Ou seja, eu proponho aqui responder a essa
questão, conjuntamente com os personagens, rastreando as respectivas consequências práticas.
Não se trata, como no exemplo de James, de uma disputa metafísica, mas da possibilidade de
reconhecer neste método pragmatista uma maneira de perceber as diferenças produzidas ao se
fazer uma selfie. Ao me deparar, mais uma vez, com o dilema da questão “qual o conceito de
selfie?”, eu poderia pensar: “A única saída é pela via prática.”12 (JAMES, 1992, p. 587)
O pragmatismo13 desenvolvido por James parte, inicialmente, de um direcionamento
que busca ultrapassar a oposição entre o racionalismo e o empirismo. Enquanto, por um lado,
há uma defesa pelo intelectualismo e idealismo e, por outro, uma atenção aos fatos em termos
materialistas, o pragmatismo caminharia por uma terceira via, também atenta aos fatos, às
experiências, mas evolvida nas relações. O pragmatismo, da forma como é sugerido por James
(2000a, p. 20), busca não renunciar a uma possibilidade de um exercício intelectual, mas ao
mesmo tempo cultivar “a mais rica intimidade com os fatos”14. Assume-se uma atitude
empírica, porém de maneira mais radical, na qual o pragmatista deve “afastar-se da abstração e
9

“Which party is right,” I said, “depends on what you practically mean by ‘going round’ the squirrel. If you mean
passing from the north of him to the east, then to the south, then to the north again, obviously the man does go
round him, for the occupies these successive positions. But if on the contrary you mean being first in front of him,
then on the right of him, then behind him, then on his left, and finally in front again, it is quite as obvious that the
man fails to go round him, for by the compensating movements the squirrel makes, he keeps his belly turned
towards the man all the time, and his back turned away. Make the distinction, and there is no occasion for any
farther dispute. You are both right and both wrong according as you conceive the verb ‘to go round’ in one practical
fashion or the other.”
10
“[…] method of settling metaphysical disputes that otherwise might be interminable.”
11
“[…] by tracing it respective practical consequences.”
12
“The only escape is by the practical way.”
13
O termo “pragmatismo” foi introduzido na filosofia em 1878 por Charles Peirce (1995), e possui origem na
palavra grega prágma, significando ação. Dela, surgem as palavras “prática” e “prático”.
14
the richest intimacy with facts”
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da insuficiência, de soluções verbais, de más razões a priori, de princípios fixos, sistemas
fechados, e falsos absolutos e origens” e dirigir-se “à concretude e adequação, aos fatos, à
ação”15 (JAMES, 2000a, p. 27).
Apesar de ser definido inicialmente como um método, o pragmatismo de James parece
na verdade nos apresentar também uma visão diferente de mundo, uma chave interpretativa
para compreensão da realidade a partir da experiência. A principal diferença entre a postura
filosófica que ele propõe e uma racionalista está no fato desta segunda trabalhar com uma
realidade “ready-made e completa por toda a eternidade”, enquanto o pragmatismo a pensa
como “ainda in the making”: “Por um lado o universo é absolutamente estável, por outro ele
está ainda buscando suas aventuras.”16 (JAMES, 2000a, p. 113) Essa consideração da realidade
a partir do instável, com o universo sempre em construção, exige também certos
posicionamentos que, na visão de James, devem passar pelas produções de diferença práticas.
No entanto, é importante observar, como sugere David Lapoujade (2007, p. 11), que
na filosofia de James “o termo ‘prática’ não se refere necessariamente ao domínio da ação em
oposição ao campo da reflexão teórica; ele designa antes de tudo um ponto de vista: ‘prática’
significa que consideramos a realidade, o pensamento, o conhecimento (e também a ação) no
momento em que eles se produzem.”17 Se, portanto, essa perspectiva traz certas consequências
para a filosofia, tornando-a capaz de perceber as conexões e trabalhar não por princípios
fechados mas por uma constituição de mundo pelas experiências – uma filosofia empírica,
como defendem Latour (2013) e Savransky (2019a) –, para as ciências sociais pode vir a refletir,
de maneira semelhante, uma postura metodológica de rastrear as conexões que se formam na
experiência – como irei propor no decorrer deste trabalho a partir da prática cotidiana de selfie.
É nestes termos – guiar-se através das consequências práticas em uma realidade in the
making – que William James irá trabalhar, por exemplo, com a concepção de verdade; uma
questão importante, inclusive, para compreensão e construção do próprio método pragmático
(AYER, 1968; OLIN, 1992). Enquanto, em termos intelectualistas, a verdade se configuraria
como uma relação estática, o pragmatismo, por outro lado, questiona: considerando uma ideia
como verdadeira, qual diferença concreta será produzida? – “Como a verdade será realizada?
15

“He turns away from abstraction and insufficiency, from verbal solutions, from bad a priori reasons, from fixed
principles, closed systems, and pretended absolutes and origins. He turns toward concreteness and adequacy,
towers facts, toward action […]”
16
“The essential contrast is that for rationalism reality is ready-made and complete from all eternity, while for
pragmatism it is still in the making, and awaits part of its complexion from the future. On the one side the universe
is absolutely secure, on the other it is still pursuing its adventures.”
17
“(…) le terme « pratique » ne renvoie pas nécessairement au domaine de l’action, par opposition au champ de
la réflexion théorique ; il désigne avant tout un point de vue : « pratique » signifie que l’on considère la réalité, la
pensée, la connaissance (et aussi l’action) en tant qu’elles se font.”
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Quais experiências serão diferentes daquelas obtidas caso a crença seja falsa?”18 (JAMES,
2000a, p. 88). A ênfase, portanto, está na própria produção da verdade, e não na busca por uma
suposta definição estática a ser alcançada. Nesse sentido, respondendo às perguntas formuladas,
James (2000a, p. 88) escreve: “Ideias verdadeiras são aquelas que podemos assimilar, validar,
corroborar e verificar. Ideias falsas são aquelas que não podemos.”19
Para além desta base empirista, o mais interessante, no entanto, é perceber como James
(2000a, p. 88), através do pragmatismo, coloca a questão da verdade em termos de sua própria
formação, como um processo de verificação: “A verdade de uma ideia não é uma propriedade
estanque inerente a ela. A verdade acontece para uma ideia. Ela se torna verdade, é feita
verdade por eventos. Sua veracidade é de fato um evento, um processo: o processo de sua
própria verificação [...]”20. Se a ideia de verdade é um tornar-se verdade, o interesse em termos
pragmatistas está no processo de verificação construído na experiência – assim como o tornarse personagem, associado a cada participante desta pesquisa, mostra-se relevante para a
compreensão da prática de selfie. Não se trata de uma relativização da verdade; pelo contrário,
há uma ênfase na atenção aos fatos, em uma verdade sendo construída e que deve ser
compreendida através se seu próprio processo de constituição, e não a partir de uma ideia
estática e única a ser alcançada. Como lembra Lapoujade (2007), a verificação da qual trata
James demonstra uma verdade que é compreendida enquanto processo, como um processo de
criação de uma ideia21.
“A verdade para nós”, escreve James (2000a, p. 96), “é simplesmente um nome
coletivo para processos de verificação”22; dessa forma, pode-se dizer que “A verdade é
produzida, assim como a saúde, a riqueza e a força são produzidas, no curso da experiência.”23
Compreender esta concepção de verdade no pragmatismo, portanto, passa justamente pela ideia
de experiência:
O ponto de vista pragmatista [...] da relação com a verdade [truth-relation] é
que ela possui um conteúdo definido, e que tudo nela é experienciável. Toda
sua natureza pode ser contada em termos positivos. A ‘funcionalidade’
18

“How will the truth be realized? What experiences will be different from those which would obtain if the belief
were false?”
19
“True ideias are those that we can assimilate, validate, corroborate and verify. False ideias are those that we can
not.”
20
“The truth of an ideia is not a stagnant property inherent in it. Truth happens to an ideia. It becomes true, is made
true by events. Its verity is in fact an event, a process: the process namely of its verifying itself […]”
21
A leitura e análise de David Lapoujade (2007, p. 68) é bastante interessante no sentido de perceber uma
originalidade do pragmatismo de James na forma como a verdade é percebida a partir de novas ideias, e não ideias
eternas; ou seja, “Tout nos idées sont d’abord expérimentales.”
22
“Truth for us is simply a collective name for verification-processes […]”
23
“Truth is made, just as health, wealth and strength are made, in the course of experience.”
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[‘workableness’] que as ideias devem ter, para serem verdade, significa
trabalhos particulares, físicos ou intelectuais, atuais ou possíveis, que eles
podem configurar de um para outro dentro da experiência concreta. 24 (JAMES,
2000b, p. 139)

Verdades, nesse sentido, são plurais, tornam-se aditivos da realidade através da
experiência – são, enfim, experienciáveis. Ao invés de pensar em uma relação de verdade que
conecta a realidade a partir de pares separados do conhecedor, por um lado, e a coisa conhecida,
por outro, pode-se dizer que James propõe uma concepção de verdade desenvolvida na conexão,
por adição de experiência, e por produção da própria verdade através da experiência, escapando
assim ao que Alfred North Whitehead (1994) por exemplo chama de uma bifurcação25 da
natureza.
Apresento aqui esta discussão sobre a verdade porque tratar dela é justamente
compreender a própria lógica pragmatista de reconhecer um mundo pautado pelas relações
experienciáveis – que permite perceber, nos termos de Bruno Latour (2012a), um mundo
articulado. “Tudo o que o método pragmático implica”, escreve James (2000b, p. 146), “é que
verdades devem ter consequências práticas.”26 Ela se mostra importante, também, porque é a
partir da teoria pragmatista da verdade, pautada pelas diferenças produzidas na prática, que
James irá desenvolver de maneira mais detalhada sua proposta filosófica, a qual ele passou a
chamar de empirismo radical (radical empiricism27). Segundo James (2000b, p. 138), o
empirismo radical “consiste primeiro em um postulado, depois em uma constatação de um fato,
e por fim em uma conclusão geral”28:
O postulado indica que as únicas coisas que devem ser debatidas entre
filósofos devem ser coisas definíveis em termos obtidos da experiência. [...]
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“The pragmatism view […] of the truth-relation is that it has a definite content, and that everything in it is
experienceable. Its whole nature can be told in positive terms. The ‘workableness’ which ideas must have, in order
to be true, means particular workings, physical or intellectual, actual or possible, which they may set up from next
to next inside of concrete experience.”
25
Whitehead (1994, p. 38) critica uma “separação da natureza em dois sistemas de realidade”: de um lado, a
natureza apreendida pela percepção e, por outro, a natureza que é a causa dessa percepção. Ou seja, a natureza
enquanto "verdor das árvores, o gorjeio dos pássaros, a calidez do sol, a rigidez das cadeiras" e a natureza enquanto
um "sistema hipotético de moléculas e elétrons que afeta a mente de modo a produzir a apreensão da natureza
aparente". Ela, por outro lado, seria melhor entendida como um “complexo de entidades inter-relacionadas”
(WHITEHEAD, 1994, p. 19). É essa bifurcação, escreve Bruno Latour (2012a), que irá dificultar a conciliação
entre a filosofia e o senso comum, permitindo aos modernos incorporar uma separação entre teoria e prática.
26
"All that the pragmatic method implies, then, is that truths should have practical consequences.”
27
O termo aparece primeiramente no prefácio de 1896 da obra The Will to Believe and Other Essays in Popular
Philosophy (JAMES, 1992). No entanto, ele irá defini-lo pela primeira vez de maneira mais detalhada no prefácio
de The Meaning of Truth (JAMES, 1987a).
28
“Radical empiricism consists first of a postulate, next a statement of fact, and finally of a generalized
conclusion.”

25

A constatação de fato indica que as relações entre as coisas, conjuntivas como
também disjuntivas, são tanto matéria de experiência particular direta, nem
mais nem menos, quanto as próprias coisas.
A conclusão geral indica que as partes de experiência se mantêm juntas uma
após a outra pelas relações que são elas mesmas partes da experiência. [...]29

Não se trata apenas, portanto, de um método, mas também de uma visão de mundo –
e uma visão, claro, que traz certas consequências práticas, como será visto inclusive neste
trabalho. Nessa visão, o mundo não está fechado, mantém-se constantemente em construção,
aberto para diferentes possibilidades de conexões realizadas na experiência – “um pluriverso
permanentemente in the making”30, como sugere Savransky (2019b, p. 17). Trata-se, portanto,
de um mundo de experiência pura; ou seja, um mundo no qual tudo possui a experiência como
matéria prima. No entanto, “não há um estofo geral do qual a experiência seja feita. Há tantos
estofos quanto ‘naturezas’ nas coisas experienciadas.” (JAMES, 1912, p. 18) Em outros termos:
todas as coisas são feitas na experiência; mas isso significa não estabelecer um elemento
estático (e inatingível) ou uma essência de todas as coisas, e sim justamente reafirmar o caráter
heterogêneo de produção de diferença de cada coisa em sua trajetória de experiência. O que
diferencia, inclusive, o empirismo comum daquele desenvolvido por James não é apenas o
caráter de importância dado unicamente àquilo que é experienciado, mas também a
possibilidade de perceber como as relações entre as experiências também tornam-se
experienciáveis:
Para ser radical, um empirismo não deve admitir em suas construções
qualquer elemento que não seja diretamente experienciado, ou excluir
qualquer elemento que seja diretamente experienciado. Para essa filosofia, as
relações que conectam experiências devem ser elas mesmas relações
experienciadas, e qualquer tipo de relação experienciada deve ser tomada
como ‘real’ assim como qualquer outra coisa no sistema.31 (JAMES, 1912, p.
28)

Diferentemente do que James chama de empirismo comum, o qual se afasta das
conexões, o empirismo radical amplia a ideia de experiência para incluir as relações entre as
29

“The postulate is that the only things that shall be debatable among philosophers shall be things definable in
terms drawn from experience. […]
The statement of fact is that the relations between things, conjunctive as well as disjunctive, are just as much
matters of direct particular experience, neither more so nor less so, than the things themselves.
The generalized conclusion is that therefore the parts of experience hold together from next to next by relations
that are themselves parts of experience.”
30
“a pluriverse permanently in the making”
31
“To be radical, an empiricism must neither admit into its constructions any elements that is not directly
experienced, nor exclude from them any element that is directly experienced. For such a philosophy, the relations
that connect experiences must themselves be experienced relations, and any kind of relation experienced must be
accounted as ‘real’ as anything else in the system.”
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coisas, entre os fatos e entre as experiências, ao invés de trabalhar com fatos isolados; permite
extrapolar apenas aquilo que está associado à percepção, ou isolado em fatos do cotidiano,
possibilitando pensar na experiência como algo em curso. Se, em uma análise pragmatista, a
verdade ou a consciência são processos, significa também dizer que, ao se falar de experiência,
entende-se também que “toda experiência é um processo”32 (JAMES, 2000b, p. 162).
Este é, portanto, um ponto inicial para se compreender o sentido de experiência com o
qual trabalho nesta pesquisa: experiência como processo. Essa concepção, apesar de simples,
acaba trazendo algumas consequências práticas importantes. Primeiro, evita-se, em termos
empíricos, uma visão voltada para fatos isolados e desagregados, como se a experiência fosse
constituída por momentos fragmentados da realidade; ela se coloca, na verdade, como aquilo
que se propaga e se conecta a partir de outras experiências. Segundo, entender uma experiência
como processo, nos termos do pragmatismo, ajuda a evitar definições estáticas, pontos de
partida apriorísticos ou sistemas fechados para compreender certas realidades; ao contrário,
permite uma atenção aos fatos através de seus próprios modos de desenvolvimento em termos
experienciáveis. Por fim, não restringe a experiência àquilo associado à percepção humana, ou
a uma lógica representacional, mas a pensa enquanto um fluxo capaz de produzir diferenças,
nunca restrito a um dualismo sujeito/objeto, e sempre direcionado a novas experiências.
De forma semelhante33, Martin Savransky desenvolve uma compreensão do conceito
de experiência – tomando como base, em seu caso, tanto o trabalho de James quanto o de
Whitehead – que, conjuntamente com a concepção aqui apresentada, ajuda-me, como será visto
adiante, a esclarecer o que estou chamando de “seguir a experiência”: para ele, uma
investigação que parte de um empirismo radical permite expandir
‘experiência’ para incluir não apenas fatos ou coisas isoladas mas também as
relações experienciadas entre elas; não apenas experiências humanas ou
subjetivas, mas também experiências outras-que-humanas; não apenas
experiência perceptiva, mas também a experiência de pensamento, conceitos
e ideias; não apenas a experiência das coisas como elas são, mas também
daquilo que elas podem se tornar. Ele acolhe experiências por todo o
caminho.34 (SAVRANSKY, 2016, p. 16)

32

Citação completa: “But owing to the fact that all experience is a process, no point of view can ever be the last
one.”
33
No caso de Savransky, pensa-se em termos de “experiência” para, a partir do empirismo radical, propor a
possibilidade de cultivar um cuidado diferente com o conhecimento na prática das ciências sociais
contemporâneas.
34
“That is, a radical empiricism which expands ‘experience’ to include not just isolated facts or things but also the
experienced relations between them; not only human or subjective experiences, but also other-than-human
experiences; not only perceptive experience, but also the experience of thought, concepts and ideas; not just the
experience of things as they are, but also of what they could be. It entertains experiences all the way down.”
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É possível observar como o pragmatismo desenvolvido por James, inclusive na relação
com uma teoria pragmatista da verdade, traz uma tomada de posição interessante não apenas
para o tratamento de questões filosóficas, mas também para uma investigação como esta, que
se propõe a compreender um fenômeno e prática contemporânea nos termos das experiências
cotidianas, acolhendo, portanto, como propõe Savransky, “experiências por todo o caminho”.
Interessa-me, enfim, aquilo que é experienciável, que produz diferença a partir das próprias
relações experienciáveis; ou, nos termos de William James (1912, p. 92–93):
O método pragmatista começa com o postulado de que não há diferença de
verdade que não faça uma diferença de fato em algum lugar; e busca
determinar o significado de todas as diferenças de opinião ao fazer a discussão
se basear o mais rápido possível em alguma questão prática ou particular. O
princípio de experiência pura é também um postulado metodológico. Nada
deve ser admitido como fato, ele diz, exceto o que pode ser experienciado em
algum tempo definido por algum experiente; e, para cada característica do fato
experienciado, um espaço definido deve ser encontrado em algum lugar no
sistema final de realidade. Em outras palavras: Tudo que for real deve ser
experienciável em algum lugar, e todo tipo de coisa experienciada deve ser
real em algum lugar.35

O caráter de realidade associa-se, portanto, à experiência. Mas falar, nesses termos,
em experiência, significa também compreender aquilo que se constrói a partir da produção de
diferença. Pensar em consequências práticas – e buscá-las, sempre, na experiência – pode ser
traduzido como um direcionamento para perceber as diferenças práticas; ou seja, relacionar
esse status de realidade unicamente àquilo que é experienciável, como no trecho acima, é
também tratar como experiência o que produz diferença ou se constrói na produção de
diferença. Rastrear as respectivas consequências práticas, como sugere James, significa, a partir
de algum problema, questionar-se: “Que diferença será produzida na prática”36? (JAMES,
2000a, p. 25)
Esse mundo de experiência pura, portanto, é um mundo construído pela produção de
diferença que é realizada na experiência. Sendo possível traduzi-lo para os termos de uma
investigação social, poderia dizer, relacionando a um argumento de Gabriel Tarde37, que se trata
35

“The pragmatic method starts from the postulate that there is no difference of truth that doesn’t make a difference
of fact somewhere; and it seeks to determine the meaning of all differences of opinion by making the discussion
hinge as soon as possible upon some practical or particular issue. The principle of pure experience is also a
methodical postulate. Nothing shall be admitted as fact, it says, except what can be experienced at some definite
time by some experient; and for every feature of fact ever so experienced, a definite place must be found
somewhere in the final system of reality. In other words: Everything real must be experienceable somewhere, and
every kind of thing experienced must somewhere be real.”
36
“What difference would it practically make”
37
Segundo David Lapoujade (2007), pensando em termos da oposição e do debate entre as sociologias de
Durkheim e Tarde, James estaria mais próximo do segundo, especialmente na ideia compartilhada dos autores de
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de um social que é construído a partir de imitação e diferença: pensando, portanto, a sociedade
não enquanto uma organização de indivíduos ou uma entidade superior agregadora – como em
uma sociologia de influência durkheimiana (DURKHEIM, 2014) –, mas uma “organização da
imitatividade”38 (TARDE, 1890, p. 78). A continuidade do social – e, poderia dizer, a
continuidade da experiência –, segundo Tarde, dá-se pela imitação; são repetições, imitações
que geram diferenças.
Essa propagação do social que, para Gabriel Tarde, é feita através de padrões de
diferença, ajuda-me a localizar o interesse desse trabalho não em verificar o que há de
semelhante em toda prática de selfie – ou o que seria uma característica geral da selfie –, mas
perceber como “a diferença vai diferindo” (TARDE, 2007a, p. 94). Ou, nos termos de James,
atentar-se para as diferenças práticas. Dessa forma, mostra-se importante chamar atenção para
um segundo sentido para o termo “experiência” com o qual busco trabalhar: pensar em
experiência como produção de diferença. E essa compreensão, mais uma vez, traz
consequências importantes para localizar esta pesquisa.
Primeiro, tomando como base o próprio empirismo radical de William James – em
diálogo com uma perspectiva de social associativo e imitativo de Tarde, ou até mesmo a
retrabalhada por Latour (2012b) a partir dele –, aponto a importância de rastrear as
consequências práticas de um cotidiano fotográfico associado à prática de selfie. Portanto, esse
primeiro posicionamento é o de pensar, como já foi sugerido nas páginas anteriores, a selfie
como prática. Mas fazê-lo na verdade a partir de uma postura pragmatista (JAMES, 1912, p.
99), questionando-me: “Que diferença prática seria produzida se”39 considerarmos selfie como
uma prática? Mostra-se importante, assim, não apenas propor uma compreensão específica
para o estudo das selfies, mas, em consonância com uma tomada de posição empirista radical,
perceber as consequências dessa postura; questionar-se sobre quais diferenças seriam
produzidas caso considerássemos selfie não apenas como um tipo de imagem, mas como uma
prática. Como desenvolvimento da anterior, uma segunda consequência – de pensar em
experiência como produção de diferença – é a necessidade de posicionar a questão da pesquisa
também em termos pragmatistas: Através de quais processos a prática de selfie se constrói?
Quais são as diferenças práticas que se desenvolvem nesse tipo de cotidiano fotográfico? São

uma inseparabilidade entre o indivíduo e o desenvolvimento social. Para mais detalhes sobre o debate entre Tarde
e Durkheim, ver: (CANDEA, 2010; CONSOLIM, 2010; VARGAS, 2000).
38
“l'organisation de l'imitativité”
39
“What practical difference ought it to make if […]”
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essas questões, portanto, formuladas a partir de uma concepção baseada no empirismo radical,
que guiaram a trajetória aqui desenvolvida para investigar a prática de selfie.
Se o próprio mundo ainda está buscando suas aventuras, sempre in the making, como
lembra James, essas questões colocam-me na posição – assim como Savransky (2016) em
relação à questão da relevância – de ser confrontado com uma aventura de seguir a experiência.
Dado esse caráter processual, pautado pelo modo próprio de uma experiência relacional,
poderia dizer que se trata não de um projeto para segui-la, mas de um trajeto – fazendo
referência, aqui, à proposta de Étienne Souriau (2009a). Pensar em modos para seguir a
experiência coloca-me, também, na situação de perceber suas formas conectivas como
emaranhados a serem percorridos, em um exercício no qual, ele mesmo, torna-se um modo de
experimentação. Considerando que, para James, experiências nos conduzem sempre a novas
experiências, dialogo aqui também com Souriau (2009b) para apontar que, se considerarmos
apenas a lógica de um projeto, acabamos por eliminar a descoberta e o caráter experimental
daquilo que ele chama de uma “obra a ser feita” (œuvre à faire). Assim como o autor francês,
interessa-me, portanto, a experiência do fazer, o trajeto – e é a partir dele que, segundo Souriau,
uma obra é instaurada40.
A questão da pluralidade dos modos de existência, desenvolvida por Étienne Souriau
(2009a), não apenas dialoga com o pluralismo de William James como, também, aproxima-se
da proposta pragmatista de pensar em uma realidade em modo constante de experimentação –
uma realidade, como colocaria Souriau, que precisa ser instaurada. Pensar em trajeto é
justamente abrir espaço e fazer parte desse processo de colocar uma obra à existência, de
instaurá-la. E instaurar, explica Souriau (2009b, p. 208), “é seguir uma via”41, percorrer um
trajeto. É nesse sentido que proponho uma terceira compreensão para o conceito de experiência:
seguir um trajeto. Ou seja, pensar a experiência como trajeto. Se, como desenvolve Souriau,
esse processo de instauração de uma œuvre à faire, uma forma de seguir uma via, traz uma
“situação questionarora”42, da mesma forma a experiência que proponho seguir se coloca, a
cada momento, a cada trecho de seu trajeto, como uma obra que no decorrer de seu próprio

40

Apesar de utilizar principalmente esse exemplo do processo da obra na relação com o artista que a desenvolve,
Souriau está tratando de instauração para trabalhar, em termos filosóficos, com a questão do ser. Para ele, os modos
de existência não estão dados, já que toda realidade é inacabada, e, por isso, eles precisam ser instaurados. A
existência, então, é um trajeto, e dessa forma a própria realidade precisa ser instaurada, assim como todo tipo de
existência. Segundo Stengers e Latour (2009), a questão sobre os modos de existência que Souriau desenvolve é
uma questão prática, ou pragmática, no sentido de William James, demonstrando portanto uma possibilidade
interessante de aproximação dos dois autores, mesmo que, no caso deste trabalho, interesse-me neste momento
um diálogo a partir da ideia de trajeto.
41
“Instaurer, c’est suivre une voie.”
42
“situation questionnante”
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desenvolvimento atualiza os questionamentos – impõe ações e reinvenções a todo momento. O
trabalho aqui apresentado em forma de texto é, afinal, o resultado dessa experimentação de
seguir um trajeto; uma experimentação que me permitiu, com hesitações, reformulações e
situações questionadoras, abrir novas possibilidades (e inclusive novos questionamentos) sobre
a prática de selfie a partir de padrões de diferença que se mostraram relevantes no decorrer
desse percurso.
Seguir a experiência é, portanto, também seguir um trajeto; e, para segui-lo, é
importante tentar pacientemente separar os fios dessa experiência e, aos poucos, perceber as
preposições adequadas. É o que faz, por exemplo, Bruno Latour (2012a) ao buscar compreender
os diferentes modos de existência dos modernos43 – tomando, inclusive, tanto James quanto
Souriau como influência para o desenvolvimento de uma proposta de filosofia empírica. É deste
trabalho de Latour (2012a, p. 114), inclusive, que retiro a expressão “seguir a experiência”44 –
porém aprofundando e atualizando a sua origem pragmatista de forma que me permita
compreender certas particularidades da prática de selfie. Enquanto Bruno Latour preocupa-se
com as práticas modernas, de maneira ampla, e portanto parte da experiência para investigá-las
e compreender formas próprias de definição do que é verdadeiro ou falso em cada modo de
existência, meu interesse aqui é mais localizado (inclusive em termos empíricos), mas exige
um maior desenvolvimento do que, a partir de Latour e James, pode-se chamar de uma tomada
de posição que busca seguir a experiência.
Eu proponho, portanto, uma ação de segui-la que passa por uma compreensão de
experiência, como desenvolvi nas páginas anteriores a partir do empirismo radical, pautada pela
ideia de experiência como processo, experiência como produção de diferença e experiência
como trajeto. Ou seja, seguir a experiência significa perceber seu caráter processual de
propagação e conexão a partir de novas experiências; significa, também, rastrear as diferenças
práticas; e, ainda, compreender sua constituição enquanto trajeto a ser seguido. Em resumo,
proponho que “seguir a experiência” significa atentar-se para as produções de diferença – as
diferenças práticas – que são geradas durante o próprio processo de constituição de um trajeto
de experiência. Portanto, minha proposta é investigar a selfie a partir da sua própria constituição

43

Ampliando seu trabalho anterior de antropologia dos modernos (LATOUR, 1997), neste livro mais recente
Latour (2012a, p. 23) questiona-se: “Si nous n’avons jamais été modernes alors que nous est-il arrivé ?”. Dessa
forma, ele buscou fugir à bifurcação moderna e atentar-se para a experiência de forma a permitir desenhar
diferentes modos de existência dos modernos. Apesar de me manter próximo à lógica pluralística dos modos de
existência – e de uma filosofia do ser-enquanto-outro, como ele nomeia sua proposta filosófica não-essencialista
–, diferentemente de Latour busco de maneira muito mais modesta e pontual traçar consequências práticas
vinculadas à experiência cotidiana de produzir imagens de si.
44
“suivre l’expérience”
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enquanto prática. Afinal, parafraseando45 James, o que realmente existe não é a selfie feita, mas
a selfie in the making.

1.3 SEGUINDO A EXPERIÊNCIA
Logo no início do doutorado – e, portanto, quando dava os primeiros passos desta
pesquisa –, em 2016, eu mudei de residência. Permaneci na mesma cidade, em Salvador, mas
passei a morar em um prédio de cinco andares, construído em frente a uma praça. Da varanda
do novo apartamento, é possível observar o movimento daquela região. Diariamente pessoas
passeiam com seus cachorros, brincam com suas crianças, fazem exercícios físicos ou
simplesmente sentam-se nos bancos para passar o tempo. Caminhando e observando o
movimento da praça todos os dias, seja de passagem até o mercado, ou ao esperar no ponto de
ônibus, tornei-me acidentalmente um etnógrafo informal daquela parte de meu novo bairro.
Diferente de outras regiões, aquela está sempre movimentada, consolidando-se como um
espaço público de uso constante. Nos finais de semana, inclusive, esse movimento cresce
exponencialmente, com famílias fazendo piquenique, casais abraçados, idosos exercitando-se
ou crianças andando de patinete.
Talvez já contaminado por meu tema de pesquisa, algo chamava atenção nas
descrições mentais criadas para o cotidiano daquela praça: há, constantemente, pessoas fazendo
selfies. O casal, sentado na grama, estica o braço e se fotografa; o senhor de meia idade, suado
depois de uma corrida, pega seu smartphone e faz um retrato de si; a jovem, abraçada com seu
cachorro, faz uma selfie sorrindo. Meu objeto de pesquisa estava ali, à frente de minha casa, ao
alcance de alguns passos. Essa etnografia informal do cotidiano da praça – comecei a pensar –
poderia se transformar em um ponto de partida para uma investigação sobre a prática de selfie.
Desde aquele momento, mantive a possibilidade em aberto, analisando se esse caminho seria o
melhor para transformar meu projeto em trajeto.
Mais adiante, com a pesquisa melhor delimitada, essa questão retornava: de que modo
seguir a experiência relacionada à prática cotidiana de selfie? Comecei a perceber que as
anotações informais produzidas por mim, a partir de observações que por acaso comecei a fazer
em momentos nos quais passava pela praça, acabavam por constituir uma espécie de caderno

45

A citação original é a seguinte: “What really exists is not things made but things in the making.” (JAMES,
1987b, p. 751)
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de campo inicial. É dessa forma, ao acaso, que começo a delinear uma proposta para seguir a
experiência que seria concretizada a partir de uma etnografia. E se trata, ao seguir um percurso
etnográfico, de uma tarefa que exige justamente novos acasos; ou seja, exige uma abertura para
possibilidades de que algo possa vir a acontecer. É a partir da ideia de acaso, inclusive, que
William James demonstra, em termos práticos, a inviabilidade de tratar as conexões no mundo
como determinadas. Como escreve James (1992, p. 591), “o acaso significa pluralismo”46.
Seguir a experiência vinculada à prática de selfie, portanto, solicita uma postura pluralística,
capaz de manter também o acaso como uma forma própria de investigação. Dessa forma, o
trajeto de experiência aqui seguido, através de diferenças práticas, é desenvolvido a partir da
etnografia – uma etnografia que toma a praça como ponto de partida para seguir a experiência.
Essa preocupação com uma abertura para as possibilidades, refutando um universo
fechado e determinado e acolhendo o acaso, faz parte, segundo Isabelle Stengers (2007), do que
ela chama de uma “ética do pensamento” na obra de William James. Trata-se tanto de uma ética
pragmática (colocando-se no nível dos efeitos) quanto de um constrangimento pragmático (em
um sentido de forçar a agir). O empirismo radical de James “coloca o pensamento à prova”47
(STENGERS, 2007, p. 148), obriga-nos agir, mas, ao mesmo tempo, a hesitar diante das
possibilidades de experiência. Nos termos de Savransky (2016, p. 97), por exemplo, pensar em
uma abertura para o possível na qual eu, como etnógrafo, possa “hesitar, questionar e
inventar”48; ou seja, na qual eu me situe em uma posição de tomada de risco, de tornar-me
responsável por “inventar uma maneira de responder à situação” (p. 109) à qual investigo.
Como será visto no decorrer deste trabalho, trata-se de, a partir das práticas de selfie que
acompanhei e das conversas que realizei, permitir-me questionar e aprender a articular respostas
para as formas situadas de relevância que emergem desses encontros.
Essa posição, como etnógrafo, obrigou-me a agir – nos termos da ética do pensamento
sugerida por Stengers – de forma a desenvolver a questão sobre a prática de selfie passando,
como apresento em diferentes capítulos, pela experimentação com a vergonha e a visibilidade;
pela existência de uma experiência algorítmica, e a construção de formas possíveis para seguila; pelas práticas e políticas material-discursivas que se relacionam a uma imagem
conversacional; pelo cotidiano e intimidade de experiências afetivas que atravessam ou são
desenvolvidas a partir da prática de selfie; além de diferenças práticas assimiladas enquanto um
46

“[…] chance means pluralism”
“[...] mettre la pensée à l'épreuve”
48
Os trechos originais de Savransky citados neste parágrafo e no próximo são os seguintes: “[...] hesitate, wonder,
and invente.”, “[...] inventing a manner of responding to the situation [...]”, “[…] in the presence of all the entities,
human and other-than-human, that constituted the situation […]”.
47

33

aprendizado de relatar a si mesmo. Trata-se, dessa forma, de uma articulação que me coloca,
como propõe Savransky (2016, p. 110), no desenvolvimento não de uma etnografia sobre a
prática de selfie, mas uma etnografia diante da prática de selfie, permitindo-me produzir
proposições e articular respostas “na presença de todas as entidades, humanas e outra-quehumanas, que constituem a situação” na qual me envolvo.
Se, como já foi apresentado neste capítulo introdutório, seguir a experiência significa
estar atento às diferenças práticas produzidas em seu próprio trajeto de desenvolvimento, é
através da instauração de uma investigação etnográfica – ela mesma, portanto, entendida
também enquanto um trajeto – que se torna possível aprender a articular respostas sobre as
questões que, no decorrer do trabalho, emergem diante de possibilidades e encontros em
práticas situadas. Considerando a praça como ponto de partida, e os modos próprios banais de
sociabilidade que me permitem começar a conhecer certas práticas, esse percurso para seguir a
experiência desenvolve-se a partir das pequenas relações produzidas na vida cotidiana. Ou seja,
investigar os conhecimentos e ações do senso comum – e através dele –, como sugere Harold
Garfinkel (1967). O interesse não é observar aquilo que escapa ao banal, mas justamente os
padrões de diferença que são produzidos em um cotidiano fotográfico. Mostra-se necessário,
assim, “lançar um olhar atento às práticas, procedimentos e relações” – como fez Miriam
Rabelo (2014, p. 22), por exemplo, em investigação sobre o entrelaçamento e afetos entre seres
no cotidiano e convivência no candomblé.
No segundo capítulo deste trabalho apresento as observações (e interações)
etnográficas iniciais, realizadas na praça. No entanto, tomo-a não apenas como um espaço físico
a ser observado, mas um espaço contínuo entre aquilo que, sentado em um banco, vejo e anoto,
e as publicações que observei e coletei em redes sociais marcadas com a geolocalização da
praça. O desenvolvimento desse capítulo me permitiu ter uma visão geral sobre as práticas
realizadas nesse tipo de espaço urbano, colocando-me mais próximo de meu objeto de pesquisa.
É neste momento, também, que começo a perceber a importância de trabalhar com uma
proposta etnográfica como a descrita por Marilyn Strathern (2014), conectando o trabalho de
campo com a análise e produção escrita posterior, permitindo-me esboçar, nesse movimento
relacional, as primeiras coordenadas para seguir a experiência.
Começo, a partir da etnografia, a encontrar formas de acessar essa prática cotidiana, a
seguir a experiência de maneira a não me limitar por espaços bem definidos – geográficos ou
ambientes digitais –, considerando que a especificidade para a pesquisa não está em uma
plataforma, local ou comunidade específica, mas na própria prática cotidiana de selfie – e,
especialmente, na constituição da selfie enquanto prática. Não se trata, assim, de uma
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investigação que exige um local delimitado – como no caso de Latour e Woolgar (1997) ao
desenvolverem, em um laboratório, uma etnografia da ciência –, porque se volta para um
fenômeno que está presente, a partir da popularização do smartphone e das plataformas digitais
de sociabilidade, no cotidiano da população em geral, fazendo parte da cultura imagética
contemporânea.
A partir dessa imersão inicial no cotidiano fotográfico vinculado à praça, começo a
conhecer algumas pessoas que, posteriormente, transformaram-se em personagens que me
auxiliaram a construir este trajeto de pesquisa através da elaboração de seus próprios trajetos
de experiência relacionados à prática de selfie. Começo, assim, a sair do ambiente da praça e
adentrar a vida cotidiana desses personagens, acompanhá-los (e interagir com eles) em redes
sociais, e manter conversas49 sobre suas práticas fotográficas; ou seja, a forma de seguir a
experiência, de maneira ainda ampla, que se inicia na praça em frente a minha casa, começa a
me levar a seguir experiências mais específicas. Aos poucos, Teresa, Martim, Gabriel, Mônica,
Iara, Elena e João aparecerão na narrativa etnográfica aqui desenvolvida, consolidando-se como
personagens50 principais dessa história sobre práticas.
Em um terceiro capítulo, já com a participação ativa de seus relatos, desenvolvo uma
das primeiras questões que se mostraram relevantes nesse trajeto de constituição da selfie
enquanto prática: a constante experimentação com a vergonha e a visibilidade. Tomo como
pondo de partida, inclusive, as primeiras experiências de prática de selfie realizadas por alguns
dos personagens, para em seguida tensionar suas práticas em diferentes momentos. Observo as
modificações nos modos de desenvolvimento da prática de autofotografia de acordo com cada
49

As conversas mais longas foram todas realizadas presencialmente, em diferentes momentos durante o período
da investigação etnográfica. No entanto, em alguns períodos também mantive diálogos mais pontuais através,
principalmente, da ferramenta de chat do Instagram ou da plataforma WhatsApp.
50
Para garantir o anonimato de todos os personagens, seus nomes foram trocados, e nenhuma imagem é aqui
anexada para evitar qualquer tipo de identificação. As fotografias realizadas por eles fazem parte da etnografia,
mas aparecem neste trabalho em formato de descrições textuais, como uma maneira de apresentá-las ao leitor sem
comprometer a identidade dos personagens. Para além da preocupação ética no uso de seus relatos, o anonimato
me permitiu ter um contato mais próximo com eles, deixando-os mais à vontade para conversar e relatar suas
práticas. Os nomes fictícios utilizados foram pegos de empréstimo de personagens ficcionais de livros que eu li
durante o período de investigação etnográfica: Elena, retirado do livro “História de quem foge e de quem fica”, de
Elena Ferrante; Martim, do livro “A noite da espera”, de Milton Hatoum; Iara, em “Milagrário pessoal”, de José
Eduardo Agualusa; Teresa, do livro “Não se pode morar nos olhos de um gato”, de Ana Margarida de Carvalho;
Gabriel, retirado do livro “Nenhum olhar”, de José Luís Peixoto; Mônica em “Mônica vai jantar”, de Davi
Boaventura; e João, retirado do livro “Diário da queda”, de Michel Laub. Junto com esses personagens
“principais”, que foram acompanhados por um período mais longo, aparecem também alguns “secundários”, que
fazem aparições pontuais ou são pessoas citadas em conversas. Dentre eles: Lola, nome retirado de personagem
criada por Elvira Vigna em “Como se estivéssemos em palimpsesto de putas”; Lucy, do livro “Desonra”, de J. M.
Coetzee; Ángela, retirada do livro “Crónica de una muerte anunciada”, de Gabriel García Márquez; Mario, de “A
glória e seu cortejo de horrores”, de Fernanda Torres; Rosane e Ana Clara, personagens do livro “Essa gente”, de
Chico Buarque; e Daniel, de “Farándula”, escrito por Marta Sanz. Para além do nome, não há nenhuma relação
entre os personagens ficcionais e os etnográficos.
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ambiente e audiência – tanto no sentido dos locais quanto da lógica de cada plataforma digital
que modula a prática de acordo com a visibilidade e a audiência esperada. Esses tensionamentos
levam-me a discutir as relações entre público e privado, as formas de controle da impressão e a
construção de dramaturgias e performances situadas. Além disso, essas narrativas começam a
demonstrar uma negociação de visibilidade que se conforma também como uma negociação
com algoritmos; e uma experiência da prática de selfie que, ao envolver-se em ambientes de
plataformas digitais, configura-se também como uma experiência pautada por agências
algorítmicas. Nesse sentido, começo a levantar uma outra questão, que passa a se mostrar
também relevante para este trabalho: como, portanto, seguir essa experiência algorítmica?
As proposições desenvolvidas, em torno da problematização sobre as formas de
constituição da relação entre vergonha e visibilidade, levam-se assim a perceber a necessidade
de observar as práticas que são também conformadas ou se relacionam de alguma forma com
mediações algorítmicas durante a produção e compartilhamento de selfies. No quarto capítulo
tento

identificar

e questionar

algumas dessas práticas,

percebendo

inicialmente:

comportamentos guiados a partir de experiências cotidianas que ajudam a revelar certas ações
algorítmicas; experiências de burlar o algoritmo; e práticas remodeladas pela lógica algorítmica
da plataforma. Começo, assim, a observar momentos e práticas situadas nas quais, através de
uma dataficação do cotidiano, algoritmos mostram-se relevantes na construção da experiência.
A esse tipo de interação, construída na relação com performatividades algorítmicas em
plataformas digitais, proponho o nome de experiência algorítmica. Sendo parte da prática de
selfie, essa experiência algorítmica atravessa e ajuda a construir o percurso da experiência
seguido neste trabalho – sendo mais relevante em alguns momentos e menos em outros –, e,
portanto, estará presente, de diferentes maneiras situadas, nas questões desenvolvidas também
nos capítulos seguintes. No entanto, é nesse quarto capítulo que busco esboçar alguns modos
possíveis para segui-la, considerando os percursos elaborados na investigação etnográfica.
Tendo em vista as experiências cotidianas vinculadas aos personagens, desenvolvo também
uma análise das práticas de produção de dados digitais tomando como exemplo a plataforma
Instagram – a mais utilizada por eles em termos de produção fotográfica.
O quinto capítulo discute um aspecto que, no decorrer da pesquisa etnográfica,
revelou-se importante, a partir da relação construída com os personagens, para compreender as
experiências desenvolvidas: o caráter conversacional das selfies. Descrevo, assim, as práticas
que vinculam o cotidiano de produção de imagens de si a formatos e lógicas comunicativas:
selfie como forma expressiva e de interação; relações material-discursivas desenvolvidas (a
partir de diversos metatextos através de legendas, hashtags, geotags, emojis etc); diferentes
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comportamentos, conjuntamente com conformações algorítmicas, a partir do compartilhamento
de selfies em plataformas de conversa como WhatsApp ou através de funcionalidades distintas
dentro do próprio Instagram; interações e conversas abertas ou privadas geradas a partir de
selfies em diferentes plataformas. A ênfase do capítulo, portanto, está na relação entre as
possibilidades conversacionais apresentadas em certas práticas de selfies e os formatos, práticas
e políticas material-discursivas – incluindo, portanto, desde um cotidiano de conversa privada
e banal até posicionamentos políticos produzidos a partir de selfies.
Em um sexto capítulo, começo a descrever as experiências afetivas que permeiam a
prática de selfie, pensando em termos de intimidade e cotidiano: selfies presentes em momentos
de sociabilidade entre amigos, família e relações amorosas; um cotidiano doméstico (e
digitalizado) narrado a partir de imagens de si; performance corporal materializada em dados
digitais; relação com uma intimidade compartilhada envolvendo o erótico e a sexualidade
através da troca de selfies. A partir dessas observações, trago uma discussão em termos de afeto,
localizando experiências que passam pelas formas como afetamos e somos afetados – inclusive
através de uma lógica de uma modulação algorítmica da intimidade. Demonstro, assim, um
corpo-em-prática-de-selfie que se torna múltiplo, revelando uma experiência afetiva que
articula diferentes dados, imagens, corpos, algoritmos, plataformas e práticas.
Começo a perceber, a partir dessas experiências afetivas que fazem parte da prática de
selfie, a necessidade de colocar em questão a ideia de um movimento de aprender a ser afetado
(pelas imagens, algoritmos e interações vinculadas à prática de selfie). Através dele, discuto em
um sétimo capítulo a construção de uma experiência de aprender a relatar a si mesmo. Já
iniciando o desenvolvimento das primeiras conclusões do trabalho, localizo nesse capítulo o
aprendizado de se fotografar – envolvendo um entrelaçamento com materialidades digitais e
experiências algorítmicas – que incorpora em sua trajetória de experiência diferentes maneiras
de perceber e gerir certas visibilidades, de construir um modo próprio comunicativo a partir de
práticas e políticas material-discursivas, e que, ainda, traz modulações da intimidade e formas
de afetar e ser afetado. Mais uma vez construindo uma descrição a partir dos personagens,
demonstro suas próprias trajetórias de aprendizado da prática de selfie através de diferentes
experimentações: modos de se comportar, performances exigidas e uma aprendizagem
partilhada com dispositivos e plataformas algorítmicas. Proponho, inclusive, a compreensão
de um relato de si (e um modo de se conhecer a partir das próprias práticas) que se configura
também a partir da construção de pequenas narrativas cotidianas através das selfies – ou a partir
de uma autoficcionalização, como nomeia um dos personagens. Apresento, ainda, um relato de
como os personagens, ao serem incluídos nessa pesquisa e questionados sobre seu cotidiano de
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produção de imagens, passaram a pensar, analisar e transformar as suas práticas de selfie –
inserindo, assim, a própria etnografia como parte de suas trajetórias de aprendizagem.
Esse aprendizado, da forma como desenvolvo aqui, refere-se não apenas àquele
vinculado aos praticantes de uma autofotografia, mas também às formas através das quais
permite-se um desenvolvimento de uma investigação etnográfica pragmatista da prática de
selfie; quando, através da elaboração de um trajeto de pesquisa a partir dos modos construídos
para seguir a experiência, permite-se não apenas compreender certos padrões de diferença
gerados a partir desse tipo de prática, mas também pensar com a prática de selfie. Como lembra
Lapoujade (2007), o pragmatismo nos ajuda a fabricar ideias e colocá-las em ação. Pensar, por
exemplo, a selfie como prática, percebendo as diferenças desenvolvidas e os trajetos
instaurados através dela; propor, portanto, um modo pragmatista de seguir a experiência a partir
de uma narrativa e investigação etnográfica. Uma forma de experimentar com a experiência –
segui-la, emaranhar-me em diferentes cotidianos fotográficos –, levando-me para a articulação
de novas e transformadas experiências. Como escreve William James (1912, p. 38): “A única
função que uma experiência pode performar é levar a outra experiência; e a única realização da
qual podemos falar é o alcance de um certo fim experienciado.”51

51

“The only function that one experience can perform is to lead into another experience; and the only fulfillment
we can speak of is the reaching of a certain experienced end.”
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2 SELFIE NA PRAÇA

Na manhã do dia 4 de fevereiro de 2018, ouço, dentro de casa, um som de música,
aparentemente vindo de uma fanfarra – era a praça anunciando a proximidade do carnaval.
Resolvi descer para observar o que acontecia.
Em uma das áreas da praça, próximo aos aparelhos de ginástica, concentrava-se um
grupo de pessoas que, ao som exatamente de uma fanfarra, cantava e dançava. Apenas quatro
músicos, duas percussões e dois instrumentos de sopro, animavam um público composto
principalmente por famílias. Crianças fantasiadas, carrinhos de bebê, bicicletas infantis e
adultos animados compunham a cena. Quando não estavam próximas à fanfarra, as famílias se
mantinham sentadas na grama mais próxima, observando o movimento. Antes mesmo de
conseguir descrever o entorno, a primeira situação que presenciei, ainda observando com uma
certa distância, foi um braço levantado, sorrisos montados e abraços preparados para a
realização de uma selfie. Era um grupo que, na verdade, intercalava fotos com vídeos. Primeiro,
dois homens, cada um com suas prováveis filhas no colo, filmavam-se dançando e girando,
oscilando entre a fanfarra em segundo plano e o restante do movimento na praça. Em outro
momento, um dos homens se aproxima, segurando sua filha e seu smartphone, de uma mulher
que provavelmente é a mãe da garota. Ficam os três juntos se filmando e dançando, enquanto a
menina, vestida de saia e blusa brancas com babados dourados, dá tchau para a câmera. Do
vídeo, mudam para o modo de fotografia, e então posam para uma selfie. Os três sorriem para
a foto.
Eles não estão sozinhos nessa prática de selfie. Logo em seguida, vejo outras famílias
fazendo o mesmo – a fotografia parece fazer parte da festa. Uma mulher, por exemplo, segura
uma criança vestida de borboleta, com asas e antenas vermelhas. As duas dançam e posam para
uma foto que outra mulher tira delas. E são, então, fotografadas várias vezes. Depois a criança
muda de colo e a situação é invertida. É esta mulher que, também fantasiada – com um babado
por cima da roupa –, resolve, além das fotografias já realizadas, fazer uma selfie. Ela estica bem
o braço, incluindo as três no enquadramento, e então fotografa uma vez. Depois estica o braço
novamente, fazendo uma nova selfie – com uma mão ela segura o smartphone e, com a outra,
a criança.
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Um tempo depois, a fanfarra faz uma pausa, e as selfies diminuem. Nesse momento,
pego um livro que havia levado, sento em um banquinho próximo, e continuo a observar entre
uma página e outra – trata-se de algo, inclusive, que acabei incorporando em minha rotina de
observação da praça. Depois de dançar bastante, no chão e junto com os pais no colo, as crianças
fazem um lanche. São muitas fantasiadas comendo pipoca. Além desse grande grupo, próximo
à fanfarra que agora descansa, é possível ver pessoas reunidas conversando, passeando com
cachorros, aproveitando a praça com suas crianças, ou sentadas na grama fazendo piquenique.
Este é um movimento comum aos domingos, algo já observado por mim desde minha mudança
para a praça, e que eu começaria a observar com mais detalhes durante a etnografia.
Mesmo com a fanfarra em pausa, quando em um momento levanto o rosto da leitura,
vejo um casal um pouco à frente do grupo, fazendo uma selfie. Uma mulher segura uma criança,
um bebê talvez de no máximo um ano, enquanto um homem estica bem o braço. Os dois sorriem
para a câmera, enquanto a criança parece estar, na verdade, dormindo. Logo em seguida,
coincidentemente, a banda volta a tocar. Nesse momento, o casal começa a dançar um pouco;
ela, inclusive, aproveita o balanço da música para embalar também o sono do filho. E é nesse
momento também, depois de feita a foto, que eles se beijam e abrem em seguida um sorriso.
A fanfarra começa a andar, levando o público a percorrer a praça. A família que, mais
cedo, estava fazendo vídeos e selfies, agora acompanha o movimento, novamente se filmando.
O homem com sua filha no colo dança e, esticando o braço, filmam-se, enquanto, atrás deles,
começa a juntar mais gente na cena. Durante o percurso, vejo outras pessoas se fotografando:
um pai, por exemplo, segura a filha no braço e, com o outro, faz uma selfie mostrando os dentes
com um grande sorriso, enquanto a criança, ainda muito pequena, não parece entender muito
bem a situação, mantendo-se séria. No meio dessa fanfarra, circulam uma menina de sereia,
uma outra de índio, um menino de salva vidas e, até, um super-homem. Quando os músicos,
por fim, encerram a fanfarra e guardam os instrumentos, esses personagens, junto com seus
pais, amigos e outras famílias, reúnem-se para uma foto coletiva. Um rapaz se posicionou à
frente do grande grupo: fez uma selfie, colocando seu rosto em primeiro plano, enquanto o
restante aparece ao fundo – e, claro, ele abre um sorriso. Feita a foto, todos batem palmas.
É a partir de observações deste tipo que começo a ter um primeiro contato com as
práticas de selfie desenvolvidas na praça. Apresento neste capítulo, portanto, o trabalho
etnográfico inicial realizado, em uma aproximação do tema através tanto dos relatos produzidos
a partir do que observei no espaço físico quanto das coletas e análises produzidas com as
publicações feitas em redes sociais que utilizam a geolocalização da praça – considerando-os
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não separadamente, mas como um contínuo espaço de observação52 das práticas. Tendo como
base essas descrições, construo um panorama inicial que me ajuda e apontar algumas
possibilidades de caminho para novas observações, ao mesmo tempo em que me permite
conhecer algumas pessoas que se tornarão, mais à frente, personagens etnográficos. Em
seguida, apresento-os a partir de nossos primeiros encontros, e demonstro como começo a
costurar alguns emaranhados de experiência que auxiliarão no percurso desenvolvido nos
capítulos seguintes.

2.1 ENTRADA EM CAMPO
O movimento carnavalesco entre famílias na praça, observado por mim naquele início
de fevereiro, aparece também nas imagens compartilhadas em redes sociais. No Facebook,
registrada com a geolocalização da praça, identifiquei por exemplo uma publicação na qual
aparecem seis pessoas em primeiro plano, quatro adultos e duas crianças fantasiadas, todos
sorrindo para a câmera, com exceção da menina mais nova, que olha para outra direção. Quem
segura o smartphone e produz a imagem é o rapaz no canto esquerdo, apesar da foto ter sido
publicada por uma das mulheres. Ela, inclusive, escreve na legenda: “Nosso carnaval”,
acompanhado de três emojis indicando comemoração. Em uma outra publicação, vê-se um
casal, bem próximo ao enquadramento do smartphone, ele com maquiagem de palhaço e
sorrindo para a câmera, enquanto ela, com óculos brilhantes com orelhas de gato, beija-o na
bochecha. Para além da própria imagem, a pessoa que a publicou ainda acrescentou uma
legenda simples: #unidosdocaminhaozinho.
Naquele momento no qual comecei tanto a observar as práticas na praça quanto nas
redes sociais – produzindo descrições e coletando publicações –, quando pesquisava sobre o
funcionamento de plataformas digitais em termos de ferramentas voltadas à publicação de
imagens, deparei-me com uma funcionalidade do Facebook chamada de Automatic Alternative
Text53, através da qual é possível ouvir uma descrição automatizada de qualquer imagem
52

O diário de campo produzido para este trabalho contempla três movimentos etnográficos que se complementam:
observações diretamente no espaço da praça, especialmente aos finais de semana; extração e observação das
publicações realizadas no Facebook e no Instagram associadas à geolocalização da praça; e conversas com
frequentadores do local. Trata-se, portanto, de um movimento de coleta de dados que objetivou percorrer certos
aspectos da experiência envolvida na prática de selfie sem restringi-los unicamente ao espaço urbano ou às redes
sociais.
53
O Automatic Alternative Text foi liberado ao público a partir de 2016, apenas em inglês. Como descreve o
próprio Facebook, “Automatic alternative text, or automatic alt text, is a new feature that generates a description
of a photo through object recognition technology for someone who cannot see the photo.” Disponível em:
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publicada, gerada com tecnologia de reconhecimento de objetos desenvolvida com aprendizado
de máquina. Trata-se de um mecanismo pensado para aqueles que possuem alguma dificuldade
de visão, permitindo um acesso também ao material imagético compartilhado na plataforma.
Como se tratam, porém, de palavras-chave que ficam ocultas no código vinculado às imagens,
utilizei a extensão Show Facebook Computer Vision Tags54, desenvolvida para o navegador
Google Chrome, para tornar visíveis essas marcações geradas de maneira automática pelo
sistema. No exemplo acima das publicações do dia de carnaval, o algoritmo de leitura
automática identifica a primeira imagem como apresentando, corretamente, seis pessoas,
sorrindo, em um ambiente ao ar livre, de natureza, e com árvores – 6 people, people smiling,
tree, outdoor, nature. Já a outra publicação, na qual um casal se fotografa, o sistema identifica
apenas duas marcações: close-up e one or more people. Apesar de oculto, registrado apenas no
código, resolvi considerar também essas informações durante minhas observações iniciais,
permitindo-me incorporar um tipo de rastro digital que, como será visto adiante no quarto,
quinto e no sétimo capítulos, ajuda-me a discutir a construção algorítmica de metadados e
colocar em questão a ideia de relatar a si mesmo.
Para produzir um panorama geral das práticas de selfie naquele espaço público –
auxiliando-me, conjuntamente com as observações realizadas, em uma imersão inicial em
campo –, fiz uma coleta de todas as prováveis selfies publicadas no Facebook e no Instagram
registradas com a geolocalização da praça durante o período de sete meses (fevereiro a agosto
de 2018). Trata-se justamente do período no qual desenvolvi a maior parte das observações no
local, e quando conheci e mantive os primeiros contatos com os personagens. De cada
publicação, coletei não apenas as imagens, mas também os outros dados associados, como
legenda, comentários, nomes de perfil, hashtags, emojis e as categorias geradas pelo Automatic
Alternative Text (apenas para as imagens publicadas no Facebook55). Ao todo, foram coletadas
durante os sete meses 209 publicações, sendo 148 no Instagram e 61 no Facebook.
https://www.facebook.com/accessibility/videos/1082033931840331/ Em 2 de fevereiro de 2017, a ferramenta foi
atualizada, ampliando sua capacidade de identificação, acrescentando, por exemplo, ações específicas. Disponível
em: https://www.facebook.com/accessibility/videos/1325437740833281/ Em dezembro de 2017 outra atualização
foi anunciada: através de reconhecimento facial, tornou-se possível identificar amigos automaticamente. Ou seja,
além do número de pessoas, objetos, cenas e ações, o usuário com deficiência visual pode escutar quais amigos
estão presentes na imagem. Disponível em: https://www.facebook.com/accessibility/videos/1628143837229335/.
Para
mais
informações
sobre
o
desenvolvimento
do
Automatic
Alternative
Text:
https://code.facebook.com/posts/457605107772545. Acessos em: 27 jul. 2020.
54
Mais detalhes sobre a extensão: https://github.com/ageitgey/show-facebook-computer-vision-tags. Acesso em:
27 jul. 2020.
55
No momento da coleta das imagens, apenas a plataforma Facebook disponibilizava a função de Automatic
Alternative Text. No entanto, a partir de novembro de 2018 a empresa colocou o serviço em funcionamento
também no Instagram: https://instagram-press.com/blog/2018/11/28/creating-a-more-accessible-instagram.
Acesso em: 27 jul. 2020.
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A partir desse banco de dados de publicações criado, funcionando como um espaço de
observação56, foi possível perceber alguns indicativos de aspectos da prática de selfie na praça.
Inicialmente, para uma observação geral, as fotografias foram classificadas em três tipos: selfie
em grupo, selfie em dupla e selfie individual. O primeiro agregou as práticas de selfie que
resultam em uma imagem com a presença de mais de duas pessoas em primeiro plano, enquanto
o segundo relaciona-se a fotos com duas pessoas e, por fim, as selfies com apenas uma pessoa.
Nesta mesma ordem, foram encontrados 87 registros associados a selfies realizadas em grupo,
83 em dupla e 39 individuais (Figura 1). Apesar deste tipo de prática ser algumas vezes
associada ao isolamento e auto representação individual, percebe-se, ao menos neste exemplo
de sociabilidade em um espaço público, a predominância daquelas imagens capazes de agregar
mais de uma pessoa – 170 de um total de 209 fotos.
Figura 1 – Tipos de selfies

Fonte: Gráfico produzido pelo autor através da plataforma Infogram (https://infogram.com)

Considerando minhas observações de diferentes momentos na praça, o envolvimento
coletivo durante a prática de selfie mostra-se bastante presente, indicando uma construção de
sociabilidade que se inicia antes mesmo do compartilhamento em redes sociais. Durante o
período de observação, por exemplo, vi pessoas se fotografando após uma roda de capoeira,
adolescentes tirando selfies segurando seus skates e fazendo o sinal de número dois com a mão,
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Alimentado com os dados coletados, esse espaço de observação foi criado a partir do software de análise
qualitativa Atlas.ti. As análises aqui apresentadas, portanto, são produzidas com o auxílio deste programa.
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pais e filhos sentados na grama esticando o braço com o smartphone para fazer uma foto,
pessoas se fotografando abraçadas com seus cachorros etc. O caráter conversacional das selfies
muitas vezes se inicia, portanto, no próprio momento coletivo de autofotografia, sendo ainda
transformado em seguida em novos formatos comunicativos produzidos através de uma
plataforma como o Instagram – envolvendo, como será discutido no quinto capítulo, diferentes
interações material-discursivas relacionadas à produção de metatextos em uma dataficação do
cotidiano.
Além de legendas, comentários, geolocalização e emojis, um dos metatextos
comumente utilizados em plataformas de redes sociais é a hashtag, representada com um
símbolo de “#” antes da escrita de alguma palavra. Sua diferença em relação a outros está na
possibilidade de, a partir do uso da cerquilha, tornar alguma palavra indexável, como uma forma
de incorporar palavras-chave a alguma imagem e permitir que sua publicação torne-se
rastreável a partir delas. Uma das hashtags características de redes sociais como Instagram,
Facebook e Twitter – e bastante utilizada por alguns dos personagens –, por exemplo, é a #tbt
(abreviação para throwback Thursday), através da qual pessoas costumam publicar, em dias de
quinta-feira, fotos antigas como forma de relembrar algo, quebrando um pouco com a lógica do
instantâneo normalmente associada a essas plataformas. Como uma maneira de produzir
também outra observação geral das publicações associadas à praça, e pensando nesse tipo de
uso das hashtags, decidi rastrear todas as que foram utilizadas nas 209 publicações coletadas.
Dessa forma, gerei posteriormente uma visualização em formato de nuvem de hashtags, na qual
as palavras maiores demonstram aquelas mais frequentes e as menores, menos, como é possível
visualizar na Figura 2.
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Figura 2 – Nuvem de hashtags

Fonte: visualização produzida pelo autor através da plataforma WordClouds (WordClouds.com)

Esse panorama, apresentando as 335 hashtags identificadas, em conjunto com o que
foi observado durante os meses iniciais da etnografia, aponta para possíveis questões sobre o
uso desse tipo de metatexto. Algumas das mais utilizadas parecem vincular-se a eventos
realizados na praça, enquanto outras demonstram alguma referência genérica a estados de
espírito e ao espaço físico ou temporal (#domingo, #salvador #fdschegou, #gratidão, #amor,
#dialindo etc). No entanto, as mais utilizadas possuem ainda assim baixa frequência, sendo que
apenas #domingo, no centro da nuvem de hashtags, aparece seis vezes, enquanto as de tamanho
um pouco menor (#salvador, #streeetfood, #saúde, #sol e #boapraçasalvador) são utilizadas três
vezes, outras aparecem duas vezes (como #tbt ou #dialindo, por exemplo), e a grande maioria
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foi utilizada apenas uma vez. Curiosamente, essas repetições em destaque no panorama revelam
pouco sobre a prática – e talvez mais sobre a praça –, ao mesmo tempo em que a própria
pluralidade no uso dessas palavras-chave parece apontar para a importância de se perceber uma
configuração expressiva que extrapola a vinculação com a ideia de indexação57. Ou seja, nesta
análise geral interessa-me menos as palavras dispostas no centro em maior fonte, e mais as
diferentes em tamanho menor que compõem inclusive a diversidade de práticas relacionadas à
autofotografia. Nesse padrão de diferença – lembrando aqui, mais uma vez, da proposta de
Gabriel Tarde (2007a) –, é possível perceber um uso muitas vezes específico ao ponto de gerar
inclusive palavras-chave únicas (ou quase únicas), que apenas completam seu sentido em uma
dada

situação

e

prática,

como

#DaquiaPoucoTemAmiguinhosNovosNaÁrea,

#nossosabadoamorzinho, #SeCuidaPedro ou #dojeitoqueeupediadeus. Elas se justificam e se
constroem apenas de maneira situada. Essa forma expressiva, portanto, mesmo em certos
momentos diminuindo a relevância do próprio funcionamento de indexação característico das
hashtags, faz parte de um conjunto de metatextos que compõe, de diferentes maneiras, a prática
de selfie. Como será visto nos próximos capítulos, esses usos diversos revelam, nas
experiências seguidas neste trabalho, tanto certos movimentos para gerir a própria visibilidade
através das hashtags e lógicas algorítmicas, quanto colocações expressivas despreocupadas
com qualquer tipo de indexação, ou, ainda, afirmações políticas e inserções em comunidades e
grupos específicos.
A partir das análises iniciais e gerais desenvolvidas durante a observação das
publicações e dos movimentos na praça, já se mostra possível perceber como diferentes
materialidades digitais fazem parte da construção da prática de selfie – associando-se a
processos de dataficação (MAYER-SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013; VAN DIJCK; POELL;
WAAL, 2018) e digitalização da vida cotidiana (LASÉN, 2019; LUPTON, 2015), como será
visto em maiores detalhes nos capítulos quatro e cinco. Pode-se observar essa interação com as
materialidades digitais, por exemplo, em uma publicação na qual um homem, aparentando em
torno de 50 anos, faz uma selfie, sozinho, usando roupa de ginástica, e a compartilha no
Facebook. Ele insere, na própria imagem, uma nova camada de informação: tempo, quilômetros
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Estudos sobre o uso de hashtags associadas a imagens publicadas em plataformas digitais trazem propostas
diversas. Dentre elas, destaco aqui as que buscam atestar sua eficiência na função de descrição e metadado de uma
imagem (GIANNOULAKIS; TSAPATSOULIS, 2016) – podendo ser útil, portanto, para treinar algoritmos de
reconhecimento de imagem –; investigar a moderação realizada pelas plataformas a partir de hashtags, e como os
usuários a contornam (GERRARD, 2018); além daqueles que, assim como percebo neste trabalho, apontam para
um uso expressivo, através, por exemplo, de um envolvimento entre política e afeto (LEE; CHAU, 2018),
funcionando como código linguístico que inclusive extrapola o meio digital (HEYD; PUSCHMANN, 2016), ou
ainda como parte de performances políticas em eventos e protestos (EINWOHNER; ROCHFORD, 2019).
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e ritmo da corrida. Tratam-se de dados anexados através de um aplicativo58 para monitoramento
de corridas. No espaço para legenda, ele coloca hashtags como #corrida, #saúde, #disposição e
#treino5km, reafirmando a própria prática da corrida conjuntamente com o relato de si através
da prática de selfie. E, além disso, sem provavelmente o próprio autor saber, o Alternative
Automatic Text do Facebook ainda faz a leitura da imagem, apontando a presença de uma pessoa
e de texto – image may contain: 1 person, text. Ou, ainda, aparecem publicações como as de
uma mulher, talvez também perto dos 50 anos, mostrando, neste caso, sua participação em uma
caminhada pela praça, realizada por uma clínica como um evento de conscientização para a
importância de atividade física – é possível perceber isso observando, justamente, o texto na
legenda, as diversas hashtags que o acompanham e a grande quantidade de comentários. Dentre
as 16 selfies compartilhadas por essa mesma mulher, do mesmo evento e reunidas nesta
publicação, o algoritmo de leitura automática do Facebook consegue identificar diferentes
pessoas, ações e objetos, como sorrisos, óculos escuros, closeup, natureza, árvores, criança,
atividade ao ar livre e pessoas em pé. Nas diversas imagens, a autora das selfies interage com
pessoas diferentes, em espaços distintos da praça, mas sempre sorrindo e indicando estar
participando da caminhada.
Em termos gerais, considerando apenas as publicações no Facebook, observa-se que
as Computer Vision Tags (CVT), geradas pelo Alternative Automatic Text, ao funcionarem
enquanto uma leitura algorítmica de imagens, indicam um reconhecimento envolvendo
diferentes aspectos da praça, de objetos ou ações e contagem de pessoas. É possível identificar,
através delas, por exemplo, o número de indivíduos em uma fotografia – e seus rostos
sorridentes, suas faces em proximidade ou até o uso de óculos –, as árvores presentes na praça,
a possibilidade de um ambiente aberto ou, até, a inserção de texto como montagem dentro da
imagem. No entanto, a identificação de ações e aspectos vinculados às interações humanas são
as mais presentes: dentre as onze marcações59 que aparecem com maior frequência, nove
relacionam-se diretamente com descrições de pessoas: n people (57), people smiling (44),
close-up (15), close-up (23), sunglasses (14), child (7), people standing (6), selfie (5), smiling
(5).
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Trata-se, neste caso, do aplicativo Strava. Ver https://www.strava.com. Acesso em: 27 jul. 2020.
Considerou-se a marcação de contagem de pessoas como apenas um tipo, utilizando a letra “n” como variável.
Foram identificadas, no entanto, contagens de 1 até 8 pessoas, sendo mais frequentes as 2 people (16) e 3 people
(12). Todas as CVT encontradas são: n people, beard, child, closeup, crowd, drink, eyeglasses, hat, indoor, nature,
one or more people, outdoor, people sitting, people smiling, people standing, selfie, sitting, smiling, standing,
sunglasses, table, text, tree.
59
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Figura 3 – Computer vision tags geradas pelo Alternative Automatic Text do Facebook

Fonte: Gráfico produzido pelo autor através da plataforma Infogram (https://infogram.com)

Tomando como ponto de partida as publicações de selfies registradas com a
geolocalização da praça, e as observações realizadas durante este período inicial da etnografia,
é possível perceber algumas relações de sociabilidade e afeto que se materializam de diferentes
maneiras e envolvem-se no trajeto de instauração (SOURIAU, 2009a) da própria prática – como
será discutido adiante no sexto capítulo. Os rostos sorridentes, vistos nas imagens, tornam-se
também closeup e smile; os abraços se multiplicam com as exclamações nas legendas e a
expressividade das hashtags; a alegria dos sorrisos forma-se conjuntamente com os textos e
dados associados a ela, os comentários dos amigos, os emojis de coração, o people smiling da
leitura automática. A experiência fotográfica na praça é também uma experiência partilhada
com outros – pessoas, algorítmicos, dados, materialidades digitais diversas. Começo, assim, a
perceber que as imagens chamadas de selfie compartilhadas em redes sociais não se fecham em
um relato imagético pessoal restrito, mas se configuram – conjuntamente com dados de
geolocalização, hashtags, descrições textuais e até marcações geradas automaticamente – como
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uma prática relacional que possibilita, como será visto no sétimo capítulo, um aprendizado de
relatar a si mesmo através das narrativas cotidianas desenvolvidas com diferentes modos de
experimentação.
As observações realizadas na praça e nas redes sociais, feitas durante os sete meses
iniciais do trabalho de campo, chamaram-me atenção para uma variedade de atividades
cotidianas, desenvolvidas nesse tipo de espaço público, que se relacionam de alguma maneira
com a prática de selfie. Vi neste período, presencialmente ou através de imagens publicadas em
redes sociais, pessoas se fotografando suadas após uma corrida; em grandes grupos e sentadas
na grama fazendo um piquenique; em festas infantis realizadas na própria praça – com salgados,
doces, enfeites, presentes e bolo. Casais se fotografam abraçados e sentados na sombra de uma
árvore; pais fazem selfies sorrindo junto com seus filhos; grupos de amigos tiram fotos em
frente a uma apresentação musical, com alguma banda aparecendo ao fundo da imagem. São
diversos momentos nos quais as pessoas se fotografam aproveitando o espaço ao ar livre.
Observei certo dia, por exemplo, duas mulheres – uma provavelmente na faixa dos
trinta anos e a outra dos cinquenta – sentadas em uma canga colorida abaixo de um coqueiro,
abraçadas fazendo várias selfies. A mais nova segura o celular com uma das mãos, estica o
braço, aperta um cachorro contra seu corpo, e faz algumas fotos. Logo em seguida, o animal
escapa do enquadramento. Juntas, elas olham o resultado através da tela do smartphone.
Quando o cachorro resolve se aproximar mais uma vez, uma das mulheres o puxa para tentar
uma nova imagem, mas o animal, aparentemente avesso a selfies, foge rapidamente. As duas
riem da situação e, em seguida, resolvem fazer uma selfie apenas entre elas.
Em um outro dia, um domingo pela manhã, vejo um grupo reunido em um espaço
aberto da praça. Era uma grande roda de capoeira: duas pessoas se revezavam ao centro,
jogando, enquanto o restante se posicionava em círculo, cantando, tocando instrumentos e
batendo palmas. Algumas pessoas, em volta, filmavam e faziam fotos com seus telefones
celulares, enquanto uma fotógrafa, com uma câmera DSLR, também produzia imagens. Quando
a roda de capoeira acabou, todos se reuniam para fazer uma foto oficial registrada pela
fotógrafa. Mas, curiosamente, observei que logo em seguida quatro homens, que estavam antes
jogando capoeira, reuniram-se e, abraçados, fizeram uma selfie. Depois eles se dirigiram a uma
mesa montada com um café da manhã. No mesmo dia, mais tarde, encontrei uma publicação
no modo stories do Instagram justamente daquela situação, feita pelo homem que esticou o
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braço para fazer a selfie. Nela, registrou a geolocalização da praça, marcou os três amigos e
inseriu o texto “Pegando aquele axé na roda do mês na @capoeiradofulano”60.
Em outras situações, selfies são feitas mesmo sem nenhum tipo de evento associado.
Em um sábado, no final da tarde, vi longe de onde estava uma mulher segurando o smartphone
com o braço e, ao que dava para perceber, fazia uma selfie, sozinha, em pé na grama. Enquanto
eu chegava cada vez mais perto, uma outra mulher se aproximou da primeira e, juntas,
fotografaram-se. Nesse momento, um homem também se aproximou – parecia querer oferecer
para fotografá-las –, mas elas continuaram se fotografando do mesmo jeito. Ele, então, tirou o
celular do bolso e fez uma foto delas fazendo selfie. Depois de um tempo, ele se juntou e os
três, juntos, fotografaram-se. Enquanto isso, próximo ao grupo, uma outra mulher – mais velha
do que eles – também fazia uma selfie, tentando enquadrar seu rosto em primeiro plano e, ao
fundo da imagem, mostrar as outras três pessoas se fotografando. Em seguida, todos pararam.
Começaram a andar, conversando e rindo. Porém, mais à frente, o homem resolveu chamar a
mulher mais velha e, juntos, reiniciaram a sessão de selfies. Nesse momento surgiu uma outra
pessoa que eu não havia visto antes, com uma criança no colo, entrando na cena e também
participando da foto. Por fim, todos se juntaram e fizeram mais uma selfie, dessa vez não
deixando ninguém de fora. Foi uma grande avalanche de selfies em apenas poucos minutos –
eu escrevi no diário de campo naquele momento.
Essa primeira aproximação, realizada nos meses iniciais da etnografia, ajudou-me a
delinear os próximos passos da investigação e levantar as primeiras dúvidas e questionamentos
acerca da prática de selfie, mas também, especialmente, conhecer e interagir com algumas
pessoas que em seguida foram se construindo enquanto personagens desta pesquisa. Foram elas,
e a experiência seguida a partir delas, que efetivamente guiaram a narrativa apresentada nos
próximos capítulos, construída através das diferenças práticas observadas e colocadas em
questão.

2.2 TORNAR-SE PERSONAGEM
Em um sábado, próximo das 17h, desci à praça e a primeira situação que vi foi um
grupo de seis pessoas sentadas na grama próximas a um coqueiro. O curioso daquele momento
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Durante todo este trabalho, qualquer citação que inclua perfis ou hashtags que possam gerar alguma identificação
terá os nomes trocados para manter o anonimato.
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era o fato desses adultos estarem acompanhados de três bebês, aparentemente de idades
próximas, com menos de um ano de idade. No chão, estendidos em cima de uma toalha de
piquenique, havia algumas comidas e bebidas, além das mochilas com os itens necessários às
crianças. Parecia um encontro de pais e mães junto com seus filhos. Fiquei observando por um
tempo, mas o grupo apenas conversava e brincava com os bebês, e ninguém utilizava o celular.
Meia hora depois, no entanto, quando eu já estava em outra região da praça, vi uma das mães
levantada à frente do grupo, com o braço esticado, colocando-se em primeiro plano e fazendo
uma selfie coletiva. Seu filho estava junto com o pai, em segundo plano na imagem, dentro de
um carrinho, enquanto um dos homens segurava sua criança no colo, em pé, e os outros pais se
mantinham sentados, com seu bebê engatinhando.
Mais tarde, no mesmo dia, quando fui observar as publicações realizadas com a
geolocalização da praça, encontrei algumas imagens daquele momento publicadas no modo
stories do Instagram: em uma delas, os pais segurando os filhos, e uma inserção textual de
“Picnic dos amiguinhos”; em outra, um enquadramento apenas dos lanches em cima da toalha,
mostrando bolo, pães, frutas e sucos. Todas foram publicadas no perfil de Elena61 – e então
passei a acompanhá-lo. Apenas no dia seguinte percebi que ela havia, também, compartilhado
várias imagens em uma mesma publicação no modo galeria do Instagram: quase todas fotos em
grupo, sempre aparecendo ao menos algum dos bebês. Dentre elas, uma selfie. Diferentemente
do momento que presenciei na praça, este autorretrato foi feito por um dos pais, enquanto o
restante do grupo, ao fundo, manteve-se em pé, cada um segurando seu bebê – Elena, por
exemplo, estava abraçada com seu marido, enquanto ele segurava a filha. Como ela comentou
posteriormente, tratava-se realmente de um encontro entre casais juntamente com seus filhos.
“Nós e nossos amigos (os casais) marcamos um piquenique para o primeiro encontro de nossos
bebês, porque ainda não tínhamos tido um momento assim desde que eles nasceram”, Elena
explica.
Além das imagens, incluindo o autorretrato, a publicação apresenta uma diversidade
de metatextos. Com a legenda, já é possível perceber alguns detalhes daquele momento:
“Primeiro encontro dos amiguinhos. Picnic na praça”, seguido de diversos emojis representando
fatia de bolo, fruta, pão, rosto feliz, a inscrição “top” e três rostos de bebês, uma menina e dois
meninos.

Além

disso,

#paisamigosfilhosirmãos,

Elena

ainda

decidiu

#familianossabase,

colocar

sete

hashtags

#Jesuséocentro,

diferentes:

#nossosabado,

#EelesAmarameNósMaisAinda, #bebêspasseando e, por fim, #faltougente. Quando pedi para
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Elena é comerciante, estava com 30 anos naquele momento e é mãe há pouco tempo de sua primeira filha.
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explicar um pouco o significado de cada uma, Elena comentou sobre o desejo de que “nossos
filhos cresçam unidos como irmãos”, a importância de uma família unida, o amor que eles têm
por Jesus, além de sentimentos de alegria pelo momento ou, então, a cobrança, através do
#faltougente, da presença de amigos que não compareceram ao encontro. Além dos 142 likes,
Elena recebeu comentários animados de outras pessoas, como “Que delícia de encontro!!!!!”,
“Que lindo”, “Lindinhos!!!!”, todos seguidos de emojis de carinhas felizes, rostos com coração,
além de um comentário feito não com texto, mas apenas com emojis de coração. Seja a partir
das hashtags, da legenda, ou das imagens, Elena colocava-se em uma posição de interação com
outros amigos também através da plataforma Instagram. A partir desse dia, passei a acompanhála, e portanto Elena começou a se tornar personagem deste trabalho.
Observando o cotidiano da praça, comecei a perceber uma construção de sociabilidade
que passa não apenas pelas interações entre pais e crianças, como é o caso de Elena, mas
também por um tipo específico de não humano: os animais. É possível ver, diariamente, pessoas
passeando com cachorros, encontro de raças, crianças brincando com filhotes e – a situação que
me parece mais interessante – uma feira de adoção que acontece todo domingo pela manhã.
Trata-se de um evento organizado por uma associação protetora dos animais, uma ONG que
mantém um abrigo em Salvador para cães e gatos abandonados. Para a associação, a praça “é
uma segunda casa mesmo”, explica-me a publicitária Iara, na época com 27 anos, uma das
voluntárias que, todo domingo, auxilia na organização da feira e é a responsável por produzir
fotos e administrar as redes sociais. Segundo ela, nesse ambiente é possível fazer imagens
melhores dos animais, “porque aqui eles relaxam mais, eles interagem com as pessoas,
interagem com os outros animais”, então isso incentivaria adoções. “A gente tem um gato
mesmo que adorava abraço, [...] quando a gente vem para cá o carinho vem primeiro, e aí a
gente faz várias fotos dele abraçando, enfiando a carinha na gente”, Iara complementa,
explicando a importância da praça para a sociabilidade envolvendo os animais e para a adoção.
Na feira, pude observar que essa relação realmente acontece. Adultos e crianças interagem com
os bichos, perguntam sobre a possibilidade de adoção, levam ração e utensílios para doar ao
abrigo, ou simplesmente aparecem com seus próprios animais – inclusive aqueles adotados
através da ONG – para interagir com outros, brincar com crianças e passear pelo ambiente.
– As pessoas fazem selfie aqui com os animais? – pergunto a Iara. “As pessoas fazem
mais no celular delas, assim, a gente não recebe depois, a gente não tem acesso. Mas acontece,
acontece sim. Principalmente de voluntário com os animais”, responde. “Acho que está rolando
uma adoção aqui... Pequenininha, a bonitinha, a salcichinha” – Iara interrompe rapidamente a
conversa, mostrando-me um momento no qual acontecia a adoção de uma cadela. Quando
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retornamos, ela continua me explicando que é preciso uma certa proximidade com o animal
para uma selfie ser feita – “tirar foto com bicho é uma parada difícil” –, por isso, inclusive, esse
tipo de prática aparece naquele espaço especialmente através dos voluntários, que já possuem
alguma intimidade com os animais apresentados para adoção. Isso acontece, por exemplo, com
o gato que adora abraço.
Quando pergunto sobre seus próprios animais, Iara responde, abrindo um sorriso, que
possui três cadelas em sua casa: “Uma mais velha, de dez anos, e duas que eu tirei daqui.
Quando eu comecei, há 6 anos, como voluntária, eu levei logo duas para casa, duas irmãs”. E
em quais situações você costuma fazer selfie com elas? – questiono. “Ah, quando é fofinho”,
responde, afinando bastante a voz para acentuar a fofura vinculada à palavra “fofinho”.
Segundo ela, geralmente são momentos nos quais suas cadelas estão com uma pose curiosa, ou
“com a língua para fora”, e, especialmente, quando há emoção envolvida, “quando a gente quer
apertar muito, essas coisas assim”. Tem abraço também nessas selfies? – eu pergunto logo em
seguida. “Muito!”, Iara me responde rindo, acentuando o “u” da palavra
Outros personagens surgiram a partir de minha observação das selfies publicadas em
redes sociais. Em meio às imagens coletadas, deparei-me, por exemplo, com uma na qual dois
homens se fotografam, suados e com roupa para praticar exercício físico. O autor da publicação
é João, personal trainer com 32 anos na época, que realiza na praça um “treino funcional” com
seus alunos todo domingo pela manhã. Combinei, então, um encontro com ele, marcado
justamente na praça, após sua aula. Chegando um pouco antes dos exercícios terminarem, pude
observar algumas situações. João, em pé e circulando entre os alunos, orientava-os, enquanto a
cada momento sugeria um tipo diferente de alongamento. Como o final do treino já estava perto,
eles pareciam mais descontraídos, conversavam, riam e brincavam entre si e com João. Quando,
então, deu a aula por finalizada, o personal pediu o smartphone de alguém: “Vamos tirar uma
foto? Quem tem uma máquina boa? Um iPhone, ou um similar”. Ele pegou o aparelho oferecido
por uma das alunas e, com ele em mãos, foi orientando o restante a sair do sol. Em seguida,
posicionou-se à frente de todos, esticou o braço e fez uma selfie. Ao fundo, todos sorriem,
enquanto ele aparece em primeiro plano, também sorrindo. Depois de algumas imagens feitas,
indicou que queria fazer uma foto “normal”: “vou pedir para alguém tirar aqui”. Apesar de
ainda não ter me apresentado, como eu estava sentado em um banco próximo observando,
ofereci-me para tirá-la. Com o celular da aluna, fotografei todo o grupo – uma imagem mais
longe, e outra mais perto.
– Você costuma fazer selfie como essa de hoje? – pergunto a João, depois dos alunos
terem se retirado, quando sentamos para conversar. “É, geralmente como eu faço hoje. Tiro
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uma na frente, assim, com o pessoal atrás”, ele me responde. A selfie que vi sendo feita, naquele
momento, foi compartilhada logo no mesmo dia. Na imagem, vê-se o esperado: João à frente,
com um grande sorriso aberto, e seus alunos ao fundo, próximos para caberem no
enquadramento da foto. Mas há, também, uma legenda: “Mais um Domingo Fitness pra conta”,
seguido de um emoji simbolizando uma pessoa se exercitando e, ao lado, as hashtags62
#joaopersonal e #domingofitness.
Segundo João, a proposta de fazer um treino ao ar livre surgiu a partir de uma turma
que ele já acompanhava em uma academia na qual trabalhava, e então começou a perceber
algumas vantagens de organizar uma aula para os dias de domingo: “A gente já vê no mercado,
principalmente de fitness, que os treinamentos são mais de segunda a sábado. [...] Eu tive a
sacada, pô, vou criar alguma coisa que seja um dia diferente, que seja diferencial, que ninguém
tenha. Então você pode ver aqui que só tem eu treinando.” Como pude observar na praça,
realmente quando há professores de educação física fazendo algum tipo de atividade – aulas de
boxe ou treino funcional, por exemplo – geralmente elas são realizadas em algum dia útil. Por
outro lado, as atividades de lazer normalmente concentram-se nos finais de semana, quando
consigo presenciar inclusive mais situações de prática de selfie, já que a praça aumenta bastante
em número de visitantes.
Foi em um desses momentos, em um sábado, quando estava fazendo minhas
observações rotineiras na praça, que vi três adolescentes, sentados na grama, cantando e
tocando músicas de indie rock, cada um com seu instrumento. Em certo momento, eles se
fotografaram. Uma das meninas esticou o braço, enquanto o único menino do grupo mostrava
seu violão, e a outra menina sorria exibindo sua escaleta. Eles pareciam fazer ao menos duas
selfies. Em seguida, a jovem que fez as fotos deixou o celular ao lado e pegou seu ukelele, e
então voltaram a tocar e cantar. Decidi me aproximar e conversar com o grupo.
– Vocês costumam vir sempre aqui para tocar um pouco, ou é a primeira vez? – eu
pergunto. “É a primeira vez”, respondem em grupo. Os três, naquela época, eram colegas de
colégio, cursando o terceiro ano, e costumavam treinar com seus instrumentos em casa; aquele
foi o primeiro momento que combinaram de, juntos, experimentar tocar algumas músicas.
Quando saem juntos – contaram-me –, costumam também se fotografar, e portanto a selfie que
fizeram naquele momento, por exemplo, foi uma dessas situações, mas eles não sabiam ainda
se iriam publicar em alguma rede social – e na verdade, depois observei, acabaram não
compartilhando. “A intenção mais é guardar, eu não publico tanto”, revela Gabriel, na época
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com 16 anos. “Eu também”, diz Mônica, naquele momento com 17 anos. Já a outra adolescente,
Rosane, fala que não possui nenhuma rede social de fotografia, apenas Twitter, “que é mais
palavra do que foto”.
Esses adolescentes me deixaram curioso: eram os mais jovens com quem conversei,
mas os que aparentemente menos compartilhavam selfies em redes sociais. Resolvi, então,
começar a seguir Gabriel e Mônica no Instagram, e observar se realmente por ali não encontraria
algum vestígio de práticas de selfie. Na galeria de Mônica quase não havia fotos – daquele
momento, até hoje, quando escrevo este capítulo, não encontrei mais do que sete –, enquanto o
modo stories parecia ser também pouco utilizado. Mesmo assim, como encontrei ao menos uma
selfie publicada – e movido, especialmente, pela curiosidade da quase ausência de imagens em
uma rede social que, geralmente, sobrevive justamente por causa delas –, acabei marcando um
encontro para conversarmos, mais de seis meses depois daquele momento na praça. Mônica já
havia saído do colégio e entrado, por coincidência, no curso de jornalismo da faculdade na qual
desenvolvo esta pesquisa. “Eu publico pouco, mas eu acesso muito”, ela me diz sobre o
Instagram. E complementa: “Eu posto mais stories nos meus ‘melhores amigos’ e… É isso.
Vídeos meus falando até... mais nos ‘melhores amigos’ do que nos stories lá abertão eu não
posto muito não”. Comecei a descobrir, então, que Mônica não deixa de fazer selfies – pelo
contrário, trata-se de algo comum em seu cotidiano –, porém elas se configuram de maneira
mais localizada, a partir de uma negociação com a visibilidade (como será visto no próximo
capítulo) através da qual se busca direcionar a prática a uma interlocução com pessoas ou
grupos específicos. O modo “melhores amigos”63 do stories, inclusive, permite que se selecione
exatamente para quais pessoas deseja tornar visível a publicação, uma função incorporada ao
Instagram em novembro de 2018, quando esta etnografia já estava sendo desenvolvida. A partir
deste primeiro encontro com Mônica, ela me adicionou em seu seleto grupo de “melhores
amigos” – e eu a adicionei ao meu, como demonstração de confiança –, no qual apenas os
amigos mais próximos estão presentes, e então comecei a observar um ambiente mais privado
no qual a prática de selfie se mostra mais constante.
Diferentemente de Mônica, eu não havia pensado, antes, em incluir Gabriel na
pesquisa, porque ao observar sua galeria no Instagram eu encontrava muitas imagens de
paisagem, algumas dele sendo fotografado, mas nenhuma selfie. No entanto, ao conversar com
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Mônica, descobri que, assim como ela, ele também fazia selfies – ela inclusive me mostrou
algumas dos dois juntos. Quando conversamos sozinhos uma primeira vez, Gabriel também já
havia entrado na faculdade, estava cursando psicologia: “eu tive um trabalho também de
pesquisa de campo, e de fazer entrevista, então tipo… também entendo agora um pouco o que
você tá passando. Então até por isso que eu fiquei ‘não, tranquilo de fazer entrevista’, porque
antes eu ficaria bem envergonhado”, ele admite.
– Como a fotografia aparece em seu cotidiano? – pergunto a Gabriel. Ele me conta que
a partir dos 12 anos começou a se interessar, e quando fez 14 sua mãe comprou uma câmera
semiprofissional. A partir de então, ele começou a experimentar a prática fotográfica: “a
fotografia meio que surgiu assim pra mim tanto como uma forma de hobby, de gostar de me
expressar mesmo a partir das fotografias, e também como uma forma assim de interação com
meus amigos e tal”. As imagens que eu via em sua galeria no Instagram, portanto, são resultado
dessa experimentação com uma câmera dedicada à fotografia, tornando a rede social um local
para mostrar aos amigos as imagens realizadas. Apesar de “ser apegado mesmo a minha
câmera”, Gabriel passou aos poucos a utilizar cada vez mais o smartphone para fotografar. E
foi, inclusive, ao se perceber como personagem da pesquisa que ele começou a observar que
também faz selfies. Quando eu pedi, antes de nos encontrarmos pessoalmente mais uma vez,
que ele me adicionasse a seu grupo de “melhores amigos”, Gabriel conversou com Mônica
sobre o fato de estar participando da pesquisa: “Eu achando assim na minha visão eu não tirava
selfie. Aí Mônica falou ‘não, menino, você tira selfie assim com a gente, ou tipo dos melhores
amigos’, aí eu falei ‘é, realmente’”. Como aconteceu com sua amiga, passei a visualizar as
publicações realizadas neste modo mais privado, permitindo-me acompanhar – e interagir –
com uma prática de selfie cotidiana que antes, para mim, estava invisível.
Esse desvelamento realizado, aos poucos, durante o percurso de seguir a experiência,
que me permitiu observar algumas práticas restritas a públicos específicos, ajudou-me na
aproximação também com outros personagens, como é o caso de Teresa. Coletando as
publicações geradas com a geolocalização da praça, encontrei uma na qual uma mulher se
colocava em primeiro plano, sorrindo, e ao fundo, sentados na grama, via um grupo de treze
pessoas dispostas em círculo. Na legenda, o seguinte texto: “Segunda edição do mindfulness na
Praça. Foi massa de novo!”. Era Teresa, uma psicóloga clínica, com 28 anos naquele momento,
que, junto com sua colega Ángela, realizava na praça esse encontro mensal da prática de
meditação chamada de mindfulness – traduzida comumente como “atenção plena”. Eu fiquei
algum tempo observando as publicações de Teresa em seu perfil no Instagram, e pude perceber
a publicação de uma quantidade razoável de selfies, geralmente fazendo referência a algum
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aspecto de sua vida profissional, incluindo as atividades de meditação em grupo. Dessa forma,
quando vi a divulgação de um novo encontro de mindfulness na praça, perguntei se poderia
participar. Lá eu conheci as duas psicólogas, tive uma experiência com esse tipo de prática, e
em seguida conversamos – no entanto, apenas Teresa viria realmente a se tornar personagem
para este trabalho. Segundo Teresa e Ángela, havia uma demanda tanto por parte dos alunos
que já praticavam e queriam ter um grupo de manutenção quanto aqueles que, assim como eu,
nunca tiveram contato com a proposta de mindfulness e queriam experimentar. A partir daí,
então, surgiu o mindfulness na praça. “É uma perspectiva totalmente experiencial”, Teresa me
explica. Não é fácil, segundo ela, entender como funciona apenas lendo ou vendo vídeos sobre
a prática. Nesse momento, eu concordei, dizendo ter só conseguido entender melhor do que se
tratava ao experimentar pela primeira vez naquele encontro.
Teresa explicou-me, em seguida, que o perfil ao qual tive acesso, e no qual encontrei
uma fotografia do “Mindfulness na praça”, havia sofrido algumas transformações com o tempo.
Antes, tratava-se de um espaço prioritariamente para compartilhamento de imagens pessoais e
para manter contato com amigos, mas aos poucos começaram a surgir as publicações mais
vinculadas ao trabalho. “Hoje é meu canal de comunicação principal”, Teresa me explica, “aí
eu parei de postar coisas pessoais por conta da profissão, né”. Ela, então, fez uma transformação
na conta, registrando-a como profissional64, e resolveu criar um novo perfil para suas
publicações mais íntimas: “E aí eu fiz um pessoal, que tem pouquíssimas pessoas”. Naquele
dia, a meu pedido, Teresa me adicionou neste perfil privado, e eu passei então também a
acompanhá-lo e perceber sua rotina fotográfica direcionada apenas aos seus amigos.
Por fim, apresento Martim, o último a tornar-se personagem – e através de um percurso
bastante diferente dos outros. Eu o conheci não na praça, mas há alguns anos durante um evento
do qual estava fazendo a cobertura fotográfica. Artista que trabalha com várias linguagens,
Martim foi fotografado por mim em uma performance na qual, em certo momento, ele colocava
um capacete de motocicleta, enrolava-se em um colchão, e se jogava de uma escada, girando e
caindo até a base. Desde então, passei a encontrá-lo em alguns eventos artísticos da cidade, e
comecei a segui-lo em redes sociais. Certa vez, ele perguntou sobre minha tese, mostrando-se
interessado inclusive a, se fosse o caso, vir a participar em algum momento. Quando a pesquisa
foi melhor definida, construindo-se como uma etnografia a partir da praça, não havia mais

64

A plataforma Instagram disponibiliza a criação de perfis comerciais para serem utilizados por empresas ou
profissionais. Um perfil desse tipo, diferentemente do pessoal, permite, por exemplo, acompanhar estatísticas de
acesso e adicionar informações e links extras à página principal do usuário. Ver: https://business.instagram.com.
Acesso em: 28 jul. 2020.

57

passado por minha cabeça a possibilidade de tê-lo como participante. No entanto, enquanto eu
seguia a experiência dos outros personagens, observando suas práticas no Instagram, depareime por acaso em meu feed com algumas selfies publicadas por Martim. Com isso, por
curiosidade fui levado a seu perfil e tentei identificar os autorretratos. Via, ali, uma prática
aparentemente diversa, com imagens que iam desde uma viagem junto com seu marido até
selfies antes de entrar em cena; de uma saída com amigos até selfie sozinho no espelho do
banheiro. Imaginei, naquele momento, que Martim, artista de 40 anos, poderia ser um ótimo
personagem. Como mantínhamos algum contato esporádico através da própria função de batepapo65 do Instagram – eu, por exemplo, mandei mensagem elogiando um espetáculo que assisti
dirigido por ele, enquanto ele costumava me enviar notícias e imagens relacionadas a selfie –,
arrisquei perguntar: por acaso você já fez alguma selfie na praça? Ele lembrou de fotos que fez
em uma outra praça, mas não naquela a partir da qual eu desenvolvia a etnografia. Eu expliquei,
então, que buscava pessoas para participar da pesquisa, mas tomava como ponto de partida
aquele espaço público específico, em frente a minha casa. Minutos depois, Martim me enviou
uma selfie, deitado na cama, aparentemente em sua casa, mas com a marcação da
geolocalização da praça. “Resolvido o recorte da pesquisa”, ele me diz. Eu ri, e prometi que iria
pensar nesta possibilidade.
Essa autossugestão enquanto personagem, feita por Martim, deixou-me em dúvida por
bastante tempo. Ele havia produzido uma espécie de selfie ficcional na praça, mas será que eu
poderia considerar que, por causa disso, tratar-se-ia de um possível personagem? Esse impasse,
na verdade, acabou me colocando em uma situação interessante de voltar a pensar e tensionar
a própria pesquisa: “pensar e sentir e hesitar”66, nos termos de Stengers (2008, p. 47). Ou seja,
colocou-me na posição de perceber o importante movimento de extrapolar as observações na
praça, e começar a seguir etnograficamente as experiências desses personagens que emergiram,
de maneiras diferentes, desse espaço inicial, de forma a compreender a prática de selfie através
das pequenas relações construídas no cotidiano – muitas vezes de maneira íntima, restrita a
certos públicos, realizada em distintos ambientes e plataformas, e através de uma multiplicidade
de interações. Cada “tornar-se personagem”, eu começava a perceber, desenvolvia-se de
maneira diferente, e essa forma de quase imposição enquanto personagem feita por Martim –
apresentando-se e oferecendo-se enquanto personagem à pesquisa – levava-me mais
rapidamente às formas de seguir a experiência que começavam aos poucos a se afastar da praça.
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Poderia dizer, pensando no sentido trabalhado por Savransky (2016), que se tratava de um risco
tomado ao acolher Martim como um personagem, obrigando-me a começar a inventar uma
maneira de responder à situação, e portanto começar também a construir modos diferentes de
conduzir o trabalho etnográfico.
– Oi, Martim. Andou fazendo mais selfies ficcionais na praça? – eu pergunto, dando
uma risada em seguida. – Olha só, pensei em te incluir na pesquisa. Topa? – complemento. Para
minha surpresa, ele pareceu hesitar um pouco, dizendo que não era exatamente um grande
“produtor de conteúdo selfístico”. Mas, logo em seguida, animou-se em sua condição de
participante da pesquisa e resolveu, por conta própria, analisar sua galeria no Instagram e me
enviar todas as publicações de selfie: “Tô me empenhando enquanto seu personagem rs”, ele
me diz. Nesse momento Martim se deu conta, inclusive, de na verdade compartilhar uma
quantidade razoável de selfies. Depois, quando conversamos pessoalmente, nosso primeiro
assunto foi justamente as circunstâncias nas quais ele se tornou personagem, e discutimos,
juntos, como esse processo estava se desenvolvendo. No final desse nosso primeiro encontro,
animados pela longa conversa, fizemos uma selfie – e nós dois a compartilhamos no modo
stories do Instagram.

2.3 CONCLUSÃO: NOVOS CAMINHOS PARA SEGUIR A EXPERIÊNCIA
Esse momento de hesitação, gerado a partir da dúvida sobre aceitar ou não Martim
como um personagem, localizava-se também como uma hesitação para a própria pesquisa. Ou
seja, eu já havia definido os personagens que seriam acompanhados durante este percurso
etnográfico, havia desenvolvido observações iniciais tomando a praça como ponto de partida;
eu já, portanto, começava a desenhar as primeiras linhas para seguir a experiência. Mas como
começar nesta etapa a segui-la? De que forma transformar essa primeira imersão em campo, na
relação com as anotações e análises iniciais, em um momento etnográfico – como sugere
Strathern (2014) – que permita guiar os próximos percursos para seguir a experiência?
Neste capítulo, busquei apresentar meus primeiros contatos com a prática de selfie que
me permitiram não apenas perceber alguns pontos de relevância para a investigação a partir de
um panorama geral, mas, também, iniciar a construção dos personagens que passariam a ser
acompanhados durante o percurso etnográfico desenvolvido. Esses dois movimentos, dessa
forma, permitiram-me começar a delinear novos caminhos para seguir a experiência. Eles se
dariam não mais a partir unicamente de uma observação da praça, mas se deslocariam para a
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vida cotidiana dos personagens que emergiram a partir dela. Esse deslocamento é importante
por proporcionar um novo tipo de imersão, pautado menos pela referência única geográfica –
ou de geolocalização com metadados digitais – e mais pelas narrativas pessoais construídas no
contato constante com a prática de selfie realizada pelos personagens. Isso, ainda, em diferentes
sentidos: no bate-papo mantido pelo chat do Instagram; nas conversas presenciais, algumas
vezes acompanhadas por xícaras de café; nas interações com curtidas, comentários e
visualizações nas redes sociais; na grande quantidade de selfies observadas, coletadas e
reposicionadas enquanto temas para as conversas.
A análise geral apresentada neste capítulo, no entanto, levando em consideração os
primeiros meses de observação e de coleta de imagens em redes sociais, levaram-me a perceber
alguns aspectos da prática de selfie que reapareceriam como relevantes também na experiência
seguida vinculada ao cotidiano dos personagens – e que serão, portanto, retomados em
diferentes momentos nos capítulos seguintes. Como já apontei no decorrer do texto deste
capítulo, é possível observar, por exemplo, o caráter conversacional e coletivo das selfies; as
sociabilidades construídas em modos contínuos de interações que extrapolam tanto o momento
de produção da fotografia quanto a publicação em uma rede social; e a presença constante de
diversas materialidades digitais, incluindo desde metatextos como hashtags – que operam de
maneira oscilante entre forma expressiva e palavra indexável – até leituras algorítmicas capazes
de gerar descrições automáticas.
A partir desses rastros ainda bastante iniciais, fui aos poucos construindo outros
caminhos para seguir a experiência, acompanhando, agora, unicamente os personagens e aquilo
que eles passaram a me relevar. Os próximos capítulos foram todos pensados, organizados e
desenvolvidos após um percurso mais longo de investigação que me colocou próximo de um
cotidiano diverso de produção – para usar um termo de Martim – de conteúdo selfístico. É neste
momento, conjuntamente com a escrita deste trabalho, que as pessoas que surgem a partir da
praça começam a se tornar personagens etnográficos. E eu continuo a seguir a experiência.
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3 MINHA PRIMEIRA SELFIE: EXPERIMENTANDO COM A VERGONHA E A
VISIBILIDADE

Teresa e Ángela começaram explicando um pouco o funcionamento da prática – para
aqueles que, assim como eu, estavam lá a primeira vez para participar do mindfulness na praça.
Éramos sete pessoas ao todo, sentados em círculo embaixo de uma árvore, aproveitando sua
sombra. Alguns exercícios seriam realizados, conduzidos pelas psicólogas, aproveitando
elementos do espaço aberto. No primeiro, todos deveriam, durante três minutos, ficar de olhos
fechados ou concentrados em algum ponto, e tentar prestar atenção ao que Teresa e Ángela
chamavam de “momento presente”. Eu deveria, então, concentrar-me naquele instante, e,
quando minha mente vagasse para outro lugar, tentaria delicadamente afastar esses
pensamentos e me conduzir de volta para o momento presente. Teresa tocou uma espécie de
instrumento de metal, fazendo um som que se prolongava enquanto diminuía aos poucos sua
intensidade.
Eu fechei os olhos e busquei participar corretamente da atividade, apesar do
estranhamento que sentia de estar, em pleno espaço público cheio, sentado em círculo
participando de uma atividade de meditação. Mesmo um tanto envergonhado com a situação,
acredito ter conseguido me concentrar um pouco, sentir a respiração, sentir o vento batendo no
corpo, perceber os detalhes de diferentes sons ambientes. Fiz um esforço para estar ali presente,
exercitando a concentração para aquele momento. Os três minutos, inclusive, passaram muito
rápido. Teresa tocou o instrumento novamente e eu abri os olhos. Elas pediram, então, para
cada um compartilhar a experiência. A pessoa ao meu lado falou um pouco, depois eu também
comentei, dizendo-me surpreendido por ter conseguido me concentrar.
A próxima atividade foi mais rápida. Teresa tocou novamente o instrumento, e todos
deveriam escutar até quando conseguissem ouvir ainda o rastro do som gerado. Quando não
fosse possível ouvir mais nada, deveríamos levantar a mão. Assim fizemos e, se percebi bem,
levantamos quase todos ao mesmo tempo. A ideia, novamente, era manter-se concentrado e, no
caso, acompanhar apenas aquele som que aos poucos ia diminuindo até sumir. Logo em
seguida, voltamos a uma prática semelhante à primeira realizada, mas agora com duração de
dez minutos, e com uma ênfase na percepção sonora. Fechei novamente os olhos, e fui me
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concentrando. Dessa vez, consegui perceber sons agradáveis de passarinhos, mas em geral eu
acabei ficando incomodado com o barulho dos brinquedos motorizados de crianças em volta e
dos carros e ônibus passando na rua. Isso acabou me desconcentrando um pouco – e eu relatei
inclusive essa situação para todos depois. Mas, em geral, tentei manter uma percepção ampla
dos sons. De repente, Ángela tocou o “sino”. Apesar das distrações, também senti que o tempo
havia passado muito rápido.
Chegamos, então, à última atividade do dia. Nos dividimos em dois trios. Enquanto
uma pessoa ficava de olhos fechados, tentando manter a concentração no momento presente, as
outras duas deveriam fazer provocações que a desestabilizassem, tentando fazê-la lembrar dos
problemas do cotidiano ao simular a chegada de um pensamento. A cada frase dita, a pessoa
concentrada deveria, com calma, pensar primeiro “olá, pensamento”, acolhendo portanto aquele
problema colocado, para em seguida imaginar “certo, pensamento”, registrando o que foi dito
e, por fim, “tchau, pensamento”, deixando-o ir embora e permitindo voltar ao momento
presente. Eu fui escolhido para começar. Fechei os olhos e Teresa tocou o instrumento
sinalizando o início da atividade. Ángela, que estava em meu grupo, começou dizendo: “estou
preocupado com o doutorado”. Como havíamos conversado antes, ela sabia do
desenvolvimento desta pesquisa e, portanto, aproveitou a informação para me desestabilizar –
de maneira bastante certeira, inclusive – a partir de meus processos de ansiedade com a própria
investigação. Ou seja, naquele momento, enquanto eu estava justamente em pleno trabalho de
campo da etnografia, deveria me esforçar para esquecê-lo. Respirei fundo e fui pensando “olá,
pensamento”, “certo, pensamento”, “tchau, pensamento”. Em seguida, quando achei que teria
minimamente diminuído minha ansiedade – e paradoxalmente esquecido um pouco das
questões da própria pesquisa que estava desenvolvendo naquele instante –, a outra pessoa do
trio aproveitou também a informação de minha condição como doutorando e falou: “lembrei
que tenho um artigo em inglês difícil para ler”. Minha cabeça novamente voltou a pensar no
volume de textos acumulados para serem ainda lidos, mas fiz novamente o exercício, com
calma, e tentei esquecer os problemas e demandas e concentrar-me naquele instante específico,
sentado na sombra de uma árvore na praça. Teresa tocou o sino e eu abri os olhos, e então outra
pessoa ocupou meu lugar.
– O ambiente de alguma forma muda a prática de mindfulness? – eu perguntei às
psicólogas depois das atividades finalizadas, fazendo referência ao uso do espaço ao ar livre
como aquele da praça. “Muda sim”, responde-me Teresa, “porque dentro da sala a gente tem o
som do ar condicionado basicamente, só, e aqui a gente tem vários outros estímulos. A
vergonha, inclusive”. Eu não havia comentado antes com elas, mas foi algo que realmente senti
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naquele momento experimentando os exercícios de meditação. Tive que tentar manejar tanto
minha ansiedade quanto a vergonha – e isso, de certa forma, não apenas na prática de atenção
plena na praça, mas também no próprio desenvolvimento da etnografia ao me colocar na
posição de um estranho que precisa entrar em contato a primeira vez com pessoas
desconhecidas. Segundo Teresa, trata-se de algo que realmente faz parte do processo de
exercício de mindfulness: “Então vergonha é um… problema que… enfim, que as pessoas
sentem em vários momentos na vida e na prática sentir isso também ajuda a gente a aprender a
manejar o desconforto”.
Depois, durante a conversa, entrei diretamente no tema das selfies, e perguntei sobre
os momentos nos quais, durante uma atividade de mindfulness como aquela, elas passam a se
tornar presentes. Para minha surpresa, Teresa diz que os autorretratos publicados por ela – como
aqueles que vi em outros dias de mindfulness na praça – são feitos apenas por facilidade, quando
não há uma outra pessoa para produzir a imagem. “Odeio selfie, não suporto”, ela me diz. Sua
colega, Ángela, ao estranhar a fala, questionou: “E por que você fica tirando?”. Teresa então
diz: “Porque não tem ninguém que tire minha foto, não tem aquele amigo que manja tirar foto”.
Ainda surpreso com a resposta, resolvi confirmar:
– Se você pudesse, então, você fugia da selfie? Teresa me responde de forma direta:
“Totalmente. Totalmente. Totalmente. Acho brega. Acho bizarro. Muito brega. Acho sim.”
Curiosamente, depois, ao conseguir acessar seu perfil pessoal no Instagram, percebi que ela,
dentre todos os personagens, era a que mais publicava selfies. Essa aparente incoerência eu só
viria a entender um pouco melhor depois, em uma próxima conversa, mas naquele momento
comecei a perceber algo que apareceria também no diálogo com outros personagens: a vergonha
e visibilidade na prática de selfie.
– Então tem a coisa da vergonha um pouquinho aí, que você estava falando – pergunto
a Teresa. “Tem vergonha… tem vergonha em alta”, ela confessa. Esse sentimento, portanto,
não estava presente apenas na prática de mindfulness em um local público, como eu havia
sentido naquele momento, mas também se tratava de algo que, como eu viria a perceber aos
poucos, fazia parte da construção da experiência de se fotografar. E essa experiência, como será
visto adiante, dialoga tanto com os diferentes modos de visibilidade associados à lógica de
plataformas digitais quanto com performances de representação desenvolvidas no cotidiano –
seja no aprendizado com as primeiras selfies ou na vergonha de se fotografar.
Este capítulo, portanto, dedica-se à investigação dessa experimentação cotidiana com
a vergonha e a visibilidade. Tomo como ponto de partida as primeiras experiências com a
prática de selfie relatadas pelos personagens, discutindo os modos através dos quais esse tipo
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de prática vai aos poucos se tornando cotidiana, percorrendo uma trajetória de aprendizado que
se relaciona com momentos de exposição e vergonha. Em um segundo momento, exploro os
diferentes comportamentos desenvolvidos de acordo com cada ambiente e audiência, a partir
de uma gerência de visibilidade que passa por tensionamentos entre público e privado, controle
de impressão, dramaturgias e performances situadas, além de se envolverem com as lógicas
próprias de cada plataforma digital. Por fim, essa discussão começa a demonstrar uma
negociação de visibilidade conformada também como uma negociação com algoritmos; e uma
experiência da prática de selfie que, ao se desenvolver em ambientes de plataformas digitais,
configura-se também como uma experiência pautada por agências algorítmicas.

3.1 SAINDO DO ARMÁRIO DAS SELFIES: EXPERIMENTANDO COM A VERGONHA
Com barba por fazer, e vestindo uma camisa regata, Martim aparece nesta imagem
olhando de forma concentrada para a câmera, mostrando-se da cintura para cima. Uma luz forte,
amarela, destaca seu rosto e parte do tronco, deixando o restante em penumbra, formando uma
espécie de moldura. Ao fundo da foto quase não se vê nada – talvez apenas a forma do que
parece ser uma escada –, deixando a iluminação forte no rosto, um pouco estourada, em
evidência. Uma das mãos aparece esticada, para permitir a realização da selfie, enquanto a outra
se mantém encolhida, segurando um pelicano rosa de plástico, deixando-o encostado ao corpo.
Na legenda da imagem publicada, Martim adicionou o seguinte texto: “minha primeira selfie”.
Ele havia esquecido desta foto, mas, no momento em que começamos a conversar
sobre a prática de selfie, e antes de combinarmos uma conversa presencial, ela voltou à sua
mente. Quando nos encontramos, uma das primeiras coisas que Martim falou foi da existência
dessa sua primeira selfie, realizada em 2014. “Talvez eu tenha feito outras assim para fins
recreativos, ou de testar o dispositivo, em casa, mas essa realmente foi a primeira selfie que eu
publiquei” – ele me diz, logo antes de me mostrar a imagem. Naquele momento, Martim
participava de uma série de programas feitos para televisão que se utilizavam de uma linguagem
e estética próximas da selfie. Para divulgar esse programa, resolveu se fotografar e compartilhar
a imagem no Facebook. “Foi nesse contexto”, ele explica, “que eu me senti relativamente mais
à vontade, porque havia um certo pudor nisso até então, de publicizar essa primeira selfie”.
Apesar de estar acostumado a se mostrar em público em apresentações e performances,
aquela prática de selfie, ainda novidade naquele momento, colocava-se para ele como uma
barreira a ser vencida, como algo que aos poucos foi aprendendo a se envolver. “A minha saída
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do armário das selfies”, Martim conta-me, rindo da expressão usada, “foi por um contexto
favorável a eu me sentir mais à vontade pra tanto”. Tratava-se, então, de sua “primeira selfie
assumida”. Ou seja, ele já havia experimentado de alguma forma esse tipo de prática, mas
sempre de maneira privada, ou no máximo mostrando para amigos mais próximos. Aquela
imagem publicada, por outro lado, exigiu uma negociação com a própria vergonha e a
construção de um aprendizado67:
Eu me lembro que Mario [marido de Martim], que tinha muito mais essa
prática de redes sociais e de selfie, ele me ajudou a… fez quase um tutorial
pra eu fazer essa simples e singela foto. Então eu me lembro que eu não tinha
sequer a corporalidade da selfie, porque realmente eu fazia… as que eu fazia
era para meu usufruto próprio, ou pra algum fim privado, pra mandar pra
algum amigo, ou pra alguém, que não seria publicada. Então essa eu me
lembro de compor, de…

– Um aprendizado corporal – eu comentei naquele momento, e Martim confirmou. A
selfie, como ele diz, exige uma disposição corporal específica, e naquele dia, com ajuda de seu
marido, buscava começar a compreender e aprender certos aspectos dessa postura solicitada
por esse tipo de imagem. “Foi um movimento de aproximação gradual”, ele me disse. Em 2014,
quando Martim publicou essa sua primeira selfie, a prática estava se popularizando fortemente,
e isso fez com que muitas pessoas se deparassem com suas primeiras experimentações e
divulgações de autorretratos realizados com o smartphone. “Havia ali um fascínio”, explicoume, “uma curiosidade em relação ao fenômeno, mas também existia o pudor, junto a esse lugar
da autocongratulação quase, ou da autoexposição”.
Esse choque com o fenômeno da selfie, no caso de Martim e também de outros
personagens, significava ao mesmo tempo um encontro com a vergonha de se fotografar e
tornar visível sua própria imagem. No caso de Martim, esse conflito misturava-se a outro: por
que um pudor em se fotografar quando ele estava constantemente sendo visto em público em
performances, e constantemente sendo fotografado por outras pessoas? – inclusive por mim.
Ele me conta que começou, então, a pensar sobre essa questão:
E eu também me lembro de um movimento consciente e voluntário de falar
assim “opa, o que é que há, que tabu é esse que me impede de produzir uma
autoimagem”. E eu me lembro que eu falava assim, mesmo, em uma época eu
falava alto, principalmente pra mim: “não, eu vou publicar uma foto minha
quando alguém tirar uma foto que eu achar legal, quando for de um trabalho”.
Então tinha um lugar ali que era uma… era um lugar… estranhamente
“esquivante”, de “tudo bem, eu fico tranquilo em publicar uma foto minha,
não feita por mim, mas por alguém, se eu considerar legal”.
67

A questão do aprendizado será retomada no Capítulo 7.
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Martim continua explicando que, na verdade, demorou algum tempo para descobrir
que fazer uma selfie não era algo tranquilo para ele. Seu incômodo não se encontrava na ideia
de exibição em público – afinal, isso sempre foi constante em seu trabalho como artista,
inclusive em performances sem roupa –, mas na experiência de se fotografar e compartilhar
esse tipo de autofotografia, feita com uma prática que exige certo aprendizado corporal, e certa
relação, como será visto adiante, com uma negociação de visibilidade. Segundo Martim, essa
tensão em relação à autoimagem é algo que tem origem também em seu meio familiar, no qual
constantemente ele via seu pai “fugindo de olhar para a câmera”. Assim como os outros homens
da família, ele diz, acabou inicialmente herdando essa rejeição à própria imagem, criando “um
tabu mesmo, um pudor de como isso vai imprimir na percepção do outro”. Aos poucos, Martim
veio tentando diminuir essa insegurança: “Por um ato consciente para responder a esse
microtrauma da figura paterna, eu comecei a encarar essa experiência de… de postar fotos
minhas”. Primeiro, ele iniciou de maneira mais comedida, publicando aquilo que poderia gerar
algum engajamento para divulgar seu trabalho, ou quando estava se sentindo especialmente
bonito em algum momento. Ele começou então a pensar: “eu vou construir uma tranquilidade
em lidar com minha autoimagem publicamente”.
– Então qual a diferença daquele momento, que você precisou aprender a tirar uma
selfie, estava ainda tenso, preso, para agora? O que muda? – eu perguntei.
O diferente é que agora eu não preciso criar exclusivamente um motivador
profissional pra eu me sentir autorizado a publicar uma selfie. Então na época
existia esse desconforto de tal tamanho ao ponto de eu ter que ter um programa
[para televisão] chamado de “Hora da Selfie”68 para me sentir habilitado a
fazer. E agora se eu tô em casa de bobeira e eu tô com Mario, meu
companheiro, do lado, e eu miro o celular na nossa direção e eu acho que a
foto saiu legal, eu publico. Tem um lugar aí… claro que tem um jogo
narcísico, erótico... tem esse termo biscoitagem, né, que é o termo do
momento, que é tipo “ah, eu vou postar selfie para receber o reforço positivo,
pra receber a sardinha, o golfinho receber a sardinha”. Então há isso também.
Há momento que eu tô interessado em vibrar uma certa erótica, porque me vi
bonito naquela foto, ou porque alguém comentou que aquela foto é bonita. Eu
falei assim “ah, agora eu quero vibrar nesse lugar”, e aí eu posto essa foto.

Apesar de ainda presente, essa disputa com a vergonha foi aos poucos sendo
ressignificada por Martim. Quando conversamos, mostrei algumas fotografias antigas e outras
mais recentes publicadas em seu perfil em redes sociais. Em uma delas, de 2017, ele aparece
deitado na cama, sem camisa, com seu rosto ocupando a maior parte do enquadramento da
68

Nome modificado. O original, no entanto, utilizava a palavra “selfie”.
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imagem. Na legenda, escreveu o seguinte: “Carinha de quem tá pra jogo demais + foto-sextou
+ foto-topzêra + foto-instaboy-acordando-sem-camisa pra lembrar que o [evento X] vai
começar esse final de semana em Salvador”. Martim, então, conta-me que essa foi uma das
primeiras vezes nas quais utilizou “uma foto selfie pra ancorar algum trabalho artístico”. Na
verdade, ele havia feito a selfie para “autoexperimentar”, e não tinha antes a intenção de
publicá-la. “Aí falei ‘ah, tô meio lenhador, barbão’”, e resolveu compartilhá-la como uma forma
de divulgar seu trabalho, e ao mesmo tempo driblar sua vergonha de se autofotografar. Ele me
explica: “Tô brincando com a linguagem, com os códigos. Mas ao mesmo tempo indo na
direção deles. ‘Quer saber, tá tudo bem produzir conteúdo pra que eu seja desejado’, ‘tá tudo
bem, hoje tá tudo bem’”. Mas isso não significa que ele estivesse – ou esteja ainda atualmente
– tranquilo ao publicar uma selfie desse tipo. “Tanto é que essas tags [na legenda] elas são um
jeito de me deixar mais confortável”, conta-me. Ou seja, ele brinca com uma linguagem que
muitas vezes é associada à selfie para, ao propor uma certa ironia, sentir-se menos
envergonhado ao compartilhar um autorretrato. “Mas, enfim, essas hashtags me protegem no
sentido de ‘oh, gente, eu tô fazendo uma foto topzera mas tá tudo bem’”, ele explica.
Logo em seguida, mostro outra publicação, também feita em 2017, porém alguns
meses depois. Nela, Martim colocou duas imagens: em uma delas, está com o cabelo grande
encaracolado e de bigode, em um ambiente interno, e com uma luz branca em seu rosto,
deixando o resto da imagem mais escura; na outra, fotografou-se na rua, mostrando-se de barba
cheia, com o cabelo curto, em uma luz mais amarelada. Na legenda colocou o seguinte: “Hojecacho-bigode + tbt-topetinho. Salvador-Belgrado, 2017”. Martim me explica: “Essa foto não
foi pra atividade nenhuma. Essa foto foi corajosa – corajoso pra mim, né? Porque achei que…
eu tava querendo vibrar eroticamente no mundo. Porque eu tava me achando bonito”. Nesse
caso, então, não havia o sentido de negociar com a vergonha a partir da justificativa de
divulgação de algum trabalho, mas simplesmente a ideia de tornar visível suas selfies realizadas
em diferentes épocas. Por outro lado, ele se utilizou neste momento – como uma forma também
de dialogar com sua vergonha – da prática muito comum em redes sociais, como visto no
capítulo anterior, de compartilhar imagens antigas com a tag “tbt” (“Throwback Thursday”):
Teve essa coisa um pouco tbt, e de ser um exercício consciente assim “Martim,
para, tá tudo bem, posta a porra da foto”, “você não curte a foto de alguém
que você acha bonito?”, “você não gosta quando alguém, enfim…”, “tá tudo
bem, isso faz parte também do motor”, “você não tá vivendo disso” – eu
conversando comigo mesmo. Porque o meu medo é de virar um biscoiteiro de
plantão, ficar postando foto tipo “me amem, eu tô carente”. Felizmente eu não
chego nesse ponto. Mas eventualmente eu acho legal postar, me sentir
desejado, tudo bem.

67

Assim como Martim, outros personagens também criaram formas de superar um pouco
a vergonha de se fotografar e compartilhar suas imagens. Teresa, de maneira semelhante à
metalinguagem utilizada por ele, cria situações nas quais a selfie se torna um instrumento lúdico
de diálogo irônico com a própria prática. Ela, por exemplo, habituou-se a se fotografar no
espelho do elevador de seu prédio, e compartilha as imagens em seu Instagram como uma forma
de brincadeira com a própria linguagem da selfie, muitas vezes associada a momentos de
exibição.
– De onde surgiu essa ideia de se fotografar no elevador? – eu pergunto. “Eu acho
engraçado”, Teresa explica, “mostrar que eu não tô na praia, entendeu? Eu acho legal. E meu
look do dia sempre meio chateada, porque tô indo trabalhar e tá sol”. Esse tipo de foto,
normalmente realizada nos momentos nos quais ela sai para trabalhar, acabou se tornando um
pouco parte de sua rotina, chegando, até, a se transformar em um “destaque”69 dos stories de
seu perfil no Instagram, nomeado justamente como “look do dia” – novamente como uma
espécie de sátira à própria prática. Por outro lado, é essa situação gerada de brincadeira e ironia
com os códigos – e ao mesmo tempo indo na direção deles, como explicou Martim em seu caso
– que a ajuda a driblar um pouco a vergonha de se fotografar. Nesse proposta do “look do dia”,
ela compartilha suas selfies buscando se opor a um imaginário de exibição no qual existiria
apenas a divulgação dos bons momentos:
É um pouco de encontro a mostrar a roupa, entendeu, mas mostrar que eu tô
trabalhando. A vida não é tão legal assim. Teve dia que eu saí muito
esculhambada, e com os cabelos assim, e eu olhei no espelho e falei “eu não
tenho como ficar postando foto minha bonita, porque a maior parte do tempo
eu tô assim”. Aí eu tirei a foto e a legenda, sei lá, eu escrevi em cima assim:
“isso o Instagram não mostra”. Sou eu cansada pra caralho, com olheira. Então
a ideia é um pouco essa.

Teresa se refere a uma sequência de duas imagens, realizadas no espelho do elevador,
publicadas no modo stories do Instagram. Na primeira, ela está arrumada para alguma ocasião,
de vestido, salto, pulseiras douradas e, com o cabelo preso, mostra um brinco também dourado
e seu rosto maquiado. Fazendo uma montagem por cima da foto, Teresa escreve: “isso o
Instagram mostra”. Na outra selfie, publicada em sequência, ela aparece com uma roupa mais
casual – blusa regata lilás e short branco –, sem maquiagem e com o cabelo menos arrumado.
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Apesar do modo “stories” do Instagram basear-se no compartilhamento de imagens que serão apagadas em 24
horas, há a possibilidade de manter algumas visíveis no formato de “destaque”, exibido no perfil do usuário para
acesso a qualquer momento por seus seguidores.
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Na montagem de texto, agora escreve: “isso o Instagram não mostra”. “Essa daqui, que eu tava
maravilhosa, parecendo uma diva, e publicaria essa daqui. Essa daqui eu não publicaria. Essa
daqui eu publicaria”, Teresa me diz, alternando entre uma imagem e outra com o deslizar do
dedo no tablet no qual eu mostrava suas próprias publicações. “Mas você publicou as duas...”,
eu digo. “É... mas no final das contas eu publico, entendeu?”, ela me responde. Há, aí, uma
brincadeira com aquilo que se torna visível ou não na rede social, ao mesmo tempo em que
permite – como, juntos no decorrer na conversa, começamos a entender um pouco – criar
mecanismos para inserir a prática de selfie em um ambiente lúdico capaz de facilitar sua
realização, diminuindo a sensação de vergonha.
É o caso de outra publicação realizada por Teresa, também no modo stories, na qual
ela se fotografa em primeiro plano, dentro de casa, usando uma roupa quase toda branca. O
filtro utilizado para modificar a imagem provoca um efeito que deixa seu rosto em evidência,
com uma maior luminosidade, e o restante da imagem, onde há cores mais escuras, com um
tom avermelhado – incluindo seu cabelo. Na lateral esquerda, com uma fonte pequena e inserida
de maneira inclinada, Teresa colocou o texto “uma selfie pra manter a autoestima no lugar”,
enquanto do lado direito escreve “@fulano pinta meu cabelo de vermelho por favoooor”. “Ele
é cabeleireiro”, ela explica, “e ele não quer pintar meu cabelo de vermelho de jeito nenhum, só
que nesse filtro meu cabelo fica vermelho e eu amo”. Quando pergunto sobre a outra frase, ela
me diz, justificando: “por causa do constrangimento de postar uma selfie”. Seria, ela então
confirma, uma maneira de burlar a vergonha, ao justamente brincar com o uso da selfie como
forma de se mostrar aos outros, exibir uma imagem na qual ela se vê bonita. Transformar a
prática em um momento lúdico – evidenciando, inclusive textualmente, essa pretensão – a ajuda
portanto a diminuir o constrangimento de compartilhar uma selfie.
Essa negociação com a vergonha – e também com a visibilidade, como será visto
adiante –, por outro lado, acaba sendo construída aos poucos, através de diferentes
experimentações. Quando conversamos a primeira vez, no dia do mindfulness na praça, Teresa
se mostrou enfaticamente desgostosa com a prática de selfie, apesar de não deixar de
desenvolvê-la. Em uma conversa posterior, quase um ano depois, sua perspectiva se
transformou um pouco, assim como sua prática de selfie que, desde quando comecei a observar,
havia se intensificado. Apesar de ainda se manter envergonhada em várias situações, Teresa diz
estar mais segura agora.
Tirava foto com amigos, tinha muitas fotos com amigos. Tem até fotos de
outras pessoas, sem mim na foto. Mas hoje em dia… e talvez porque eu achava
meio esquisito isso de ficar mostrando só o rosto. Pra que, né. Mas hoje em
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dia eu… talvez eu esteja me sentindo mais segura sim em relação a mim
mesma. E isso faz com que eu fique feliz vendo minha foto, ou
compartilhando a foto, entendeu?

Experimentando mais, o desgosto com a selfie diminuiu, mesmo que, ainda assim, a
vergonha se mantenha presente, gerando alguns momentos de conflito sobre a prática. Em uma
das imagens publicadas em sua galeria no Instagram, por exemplo, Teresa se fotografa dentro
de um carro, com um ângulo de baixo para cima, mostrando em primeiro plano o rosto de seu
cachorro, encostado em sua perna, e ao fundo seu próprio rosto, sorrindo. Na legenda colocou
apenas isto: “#tbt”. Ela me explicou que se trata de uma foto tirada algum tempo antes, mas que
no momento ela preferiu guardar e não publicar. “É, eu não publiquei… eu vou te falar, ai meu
deus, eu vou te falar que foi por causa de minha barriga e de meu braço, você acredita?”, ela
me revela. “Depois eu falei "meu deus, foda-se””, Teresa me diz, rindo. E então resolveu
publicá-la, algum tempo depois, utilizando a proposta da hashtag “throwback thursday”. “Eu
achei que não era uma foto que poderia ir pro Instagram. Só que eu amo essa foto, aí um dia…”
decidiu ignorar um pouco a vergonha e compartilhá-la.
Observando seus comportamentos e conversando com os personagens, é possível
perceber, como no caso de Teresa, a existência de uma vergonha que atravessa a prática de
selfie em dois sentidos (muitas vezes complementares): aquele relacionado à forma como sua
própria aparência será recebida pelo outro; e o próprio ato de se autofotografar. Esses dois
aspectos dialogam – pensando em termos da microssociologia de Goffman (2014) – , portanto,
com a forma através da qual nos apresentamos perante o outro em nossa vida cotidiana. Para
Thomas Scheff (2000, 2003), por exemplo, a vergonha não apenas faz parte das interações
sociais como se configura como a primeira emoção que pode ser caracterizada como social;
trata-se, segundo ele, daquilo que emerge a partir de uma ameaça (ou sensação de ameaça) ao
vínculo social. Nesse sentido, a vergonha faz parte da “família de emoções e sentimentos que
surgem através da percepção negativa de si, mesmo que ligeiramente, através dos olhos dos
outros”70 (SCHEFF, 2003, p. 254).
Sendo uma emoção bastante presente na vida cotidiana, a vergonha não escapa,
também, na introdução gradual da selfie no cotidiano dos personagens. Ou, então, pode-se
argumentar em outros termos: a vergonha faz parte da construção da selfie enquanto prática
cotidiana. Martim, por exemplo, desde sua primeira selfie realizada, foi aos poucos assimilando
esse tipo de autoexposição nas redes sociais – entrando em negociação com a vergonha e a
70

“family of emotions and feelings that arise through seeing self negatively, if even only slightly negatively,
through the eyes of others”
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vontade de se fotografar e compartilhar suas imagens –, enquanto Teresa se coloca em conflito
com uma prática que passou a desenvolver constantemente ao mesmo tempo em que se sente
envergonhada em mostrar que a pratica – construindo assim formas lúdicas e irônicas para
amenizar o medo de constranger certos vínculos sociais. Mais importante, no entanto, além de
perceber essa construção da vergonha como percepção ou antecipação de ameaça a vínculo
social, como define Scheff (2000), é compreender como a relação entre selfie e vergonha se
desenvolve a partir da experiência, e como, também, a vergonha faz parte da estabilização da
selfie como prática. Ou seja, Martim e Teresa ajudam-me a perceber, a partir de suas primeiras
experimentações com a selfie – e suas atuais estabilizações em seus cotidianos – como ela vai
se conformando como uma prática de interação com o outro. Não significa que os dois
personagens não se envergonhem mais ao realizar uma selfie; pelo contrário, a vergonha estará
presente justamente porque a prática de selfie faz parte de nossa representação cotidiana perante
os outros, quando buscamos negociar – com a vergonha, inclusive – a forma através da qual
gerimos as impressões que buscamos produzir. Como lembra Goffman (1956, p. 271), “o
constrangimento não é um impulso irracional que rompe o comportamento socialmente
prescrito, mas parte desse próprio comportamento ordenado”71.
Como parte, portanto, das dinâmicas sociais cotidianas, a vergonha, em sua relação
com a prática de selfie, não se restringe a Martim e Teresa, mas também se mostra presente nos
personagens mais novos, Gabriel e Mônica, que já nasceram imersos em uma cultura digital
pautada por redes sociais. Ele, por exemplo, contou-me ter se sentido envergonhado após me
incluir em sua relação restrita de “melhores amigos” do modo stories no Instagram. Gabriel me
explica: “Mas só que, assim, eu pensei mais até do lado da pesquisa, ‘não vou atrapalhar a
pesquisa, vou continuar normal’, então só no primeiro dia assim que eu fiquei tenso”. Eu, por
ser uma pessoa ainda desconhecida, mas tendo acesso a suas publicações mais íntimas – no
sentido de restritas a uma quantidade pequena de seguidores –, acabei tensionando sua vergonha
na relação com sua autoexposição. E isso, especialmente, no sentido da prática de selfie, já que,
para além dos fóruns ainda mais íntimos e diretos como em mensagens de WhatsApp, o modo
“melhores amigos” dos stories do Instagram é um dos únicos ambientes nos quais Gabriel
costuma compartilhar selfies. Minha presença, porém, foi aos poucos diluída em meio aos seus
amigos que visualizam e comentam suas imagens.
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“embarrassment is not an irrational impulse breaking through socially prescribed behavior but part of this orderly
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Em uma de nossas conversas, a primeira fotografia que mostrei a Gabriel, publicada
por ele no dia anterior no modo stories, foi uma na qual aparece junto com sua irmã (dezoito
anos mais velha do que ele) em meio a uma multidão de gente, os dois sorrindo e segurando
um copo de plástico escrito “Los Hermanos”. A imagem está na horizontal, sobrando espaços
do formato vertical do stories, nos quais Gabriel insere, na parte de cima, o texto “dia de mi
hermana mais que especial!!!”, enquanto abaixo coloca “feliz vida irmã! Te amo”, seguido de
um emoji de coração amarelo e a marcação do perfil da irmã. Gabriel me explicou esta
postagem:
Minhas irmãs usam muito a rede social com uma forma... assim, elas usam
stories excessivamente, o tempo inteiro [risos], e todo dia tem algo, entendeu.
E elas acabam colocando muita coisa comigo. E eu fico às vezes me sentindo
culpado “poxa, elas botam um bocado de foto comigo, então pelo menos no
aniversário delas vou colocar algo pra elas”. Então por isso que coloquei
ontem foto com minha irmã e tal, porque ela faz muito isso no meu aniversário
e em outros momentos assim, entendeu. Tipo eu entrei na faculdade, aí ela
colocou e tal.

– Foi uma selfie que ela fez? – eu pergunto. “Foi uma selfie que ela fez. De novo eu
quase nunca tiro, entendeu? Eu sempre tô no plano de fundo”, ele me responde. Gabriel
explicou, ainda, que estavam no show da banda Los Hermanos – “por isso que eu fiz meio que
o trocadilho de colocar minha irmã” –, e que se trata de um tipo de publicação na qual ele tem
maior dificuldade de se mostrar mais à vontade, especialmente porque foi colocada no modo
stories sem a restrição de “melhores amigos”. Ou seja, foi disponibilizada para um público mais
amplo, mesmo que restrito ainda àqueles que o seguem na rede social. “Aí eu fico meio que
com uma vergonha de, tipo, me expressar no stories mesmo completamente, tanto com foto
quanto com a escrita. E por isso que foi algo mais simples, entendeu?”, ele me explica. Quando
eu confirmo, então, se foi uma publicação realizada fora do “melhores amigos”, ele me
responde: “Esse daí foi no normal. Porque tinha que alcançar minha irmã, porque ela não tá nos
meus ‘melhores amigos’”. Eu ri, e perguntei:
– Por que você não botou sua irmã?
– Porque… é… eu coloquei meio que bem restrito. Pras pessoas que eu tenho
muita intimidade no colégio e da faculdade.
– Então ficou essa relação apenas dos mais próximos mesmo do colégio e os
mais próximos da faculdade…
– E alguns primos meus, que eu tenho muita intimidade. Mas, assim, minha
irmã, meus pais, não. [risos]
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Essa publicação, portanto, funcionou como um presente para a irmã – inclusive no
sentido de ser uma exceção à sua própria lógica de publicação, na qual raramente selfies
aparecem para um público mais amplo. A vergonha, para Gabriel, no entanto, não se constrói
apenas na relação com qual público específico possui acesso a suas publicações, mas também
na própria construção da selfie como uma prática que resulta em uma imagem fotográfica de
si. Em muitos dos autorretratos realizados, ele cria alguma forma de esconder parte do rosto –
seja inserindo algum texto por cima, aplicando algum efeito de distorção ou escolhendo um
enquadramento que o deixe parcialmente fora da imagem. Em uma de suas publicações no
modo stories para “melhores amigos”, por exemplo, Gabriel se fotografou no espelho do que
parecia ser o corredor de algum condomínio, mostrando-se com uma mochila nas costas, um
saco na mão e, cobrindo quase todo o rosto, o seguinte texto: “o próprio andarilho indo de casa
em casa todos os dias”. Ele me explicou um pouco do contexto daquela imagem:
Aí, tá vendo, eu coloco muito com a questão de ser algo meio que descontraído
pros meus amigos que sabem a situação, entendeu, porque eu tava
conversando com eles e tava mostrando “ah, eu tô aqui cheio de mochila,
cheio de trapo”, porque eu tava… isso foi uma semana que meus pais foram
pro interior, eu não quis ir, aí em casa não tinha comida, não tinha nada [risos],
aí eu fiquei pulando de casa em casa, aí fui pra casa de minha avó, fui pra casa
de minha tia, fui pra casa de um amigo meu, aí fui indo de casa em casa, aí
por isso que eu coloquei. E mesmo, assim, como uma forma de mostrar pra
eles algo que eu tava expressando só em conversa de WhatsApp, e meio que
mostrar assim.

Essa publicação, no entanto, Gabriel acabou retirando rapidamente. “Apesar de os
‘melhores amigos’ ser algo que eu não me preocupo tanto”, explica-me, “às vezes eu me
preocupo em ser algo que abra, tipo, que meus amigos entendam, que não seja algo
completamente aleatório”. Apesar de já estar voltada a um público restrito, Gabriel ainda assim
cobre seu rosto e, também nesse caso, como percebeu que poucos amigos entenderiam a
situação, resolveu deletar a selfie poucos minutos após publicá-la.
Sobre esconder de alguma forma seu rosto, seja tapando-o com texto ou cortando-o
parcialmente do enquadramento, ele me disse o seguinte: “Assim, 95% dos casos eu faço isso,
pra aparecer um pedacinho do meu rosto”. Em alguns momentos, transforma-se em algo um
tanto lúdico – semelhante à forma de Teresa negociar com sua vergonha –, quando experimenta,
por exemplo, fotografar-se junto com amigos em poses diferentes e compartilhar o resultado
em tom de brincadeira. Ou, então, torna-se quase uma estética característica de seus stories,
que acaba dialogando diretamente com a vergonha de se fotografar. Em uma outra publicação,
por exemplo, o rosto de Gabriel, em preto e branco, preenche quase toda a imagem, mas ao
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mesmo tempo está parcialmente cortado pelo enquadramento, enquanto o restante que sobra
recebe uma sobreposição com o texto “sem voz muito feliz liniker carai mulher eu te amo”.
Tratava-se de uma forma de se mostrar feliz por ter visto uma apresentação de Liniker. O
diálogo72 aí desenvolvido com seus amigos – apenas para aqueles “melhores amigos” – é
realizado não através de uma imagem da apresentação, mas de sua própria expressão, mesmo
que cortada e sobreposta. “A própria selfie dos ‘melhores amigos’”, explica-me, “é algo que é
muito assim… eu dou um zoom na minha cara, é algo que não é muito preocupado. E eu cubro
também minha cara”. Nesse modo de stories, portanto, Gabriel diz se sentir mais à vontade para
publicar fotografias mais associadas a seu cotidiano, e com uma menor preocupação com uma
estética fotográfica mais padrão. É nele, então, onde realmente as selfies aparecem – mesmo
que com rosto sobreposto, fracionado ou cortado.
Mônica, diferentemente de Gabriel, não costuma esconder seu rosto nas selfies que
faz, mas, assim como ele, prefere compartilhar alguns tipos de imagens apenas no modo
“melhores amigos” do stories. “Eu me sinto mais à vontade, muito mais à vontade, nos
melhores amigos pra postar uma selfie do que no normal”, ela me conta, colocando uma ênfase
grande na palavra “muito”. Mônica, inclusive, é mais seletiva com as fotos publicadas no modo
“galeria” do Instagram, enquanto no stories é possível encontrar momentos banais
compartilhados. Quando eu pergunto sobre sua selfie mais recente, ela me responde: “é sempre
na zoeira”, mostrando-me uma foto feita junto com um amigo, em uma situação na qual eles
começaram a brincar de se fotografar após ele ter “roubado” seu celular. Mesmo que não
publique em alguma rede social, essa forma de “zoeira” acaba sendo comum em sua prática de
selfie: quando se fotografa junto com seu irmão dentro de casa, sem ele perceber que está sendo
fotografado; ou quando se fotografou junto com Gabriel, também sem ele perceber, no teatro
do colégio no qual eles estudavam, e enviou em seguida para uma amiga em comum. Quando
alguma foto desse tipo, portanto, torna-se “pública”, ela é compartilhada quase sempre apenas
no modo de público mais restrito e controlado possível do Instagram, no stories “melhores
amigos”. “O meu Instagram é fechado”, conta-me Mônica, “então só aceito quem eu quero
aceitar. Só que, mesmo assim, eu não me sinto confortável no compartilhamento disso pra um
monte de gente que eu não costumo ver todo dia, que eu não sinto essa, sabe, proximidade”.
Tanto no caso de Gabriel quanto no de Mônica, a vergonha, portanto, é melhor
administrada em um modo no qual é possível selecionar a audiência para suas selfies. Não
apenas o constrangimento de se fotografar e compartilhar sua própria imagem faz parte da
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experiência envolvida com a prática de selfie como, também, começa a demonstrar uma
maneira de negociação que passa pelas formas através das quais nos apresentamos de acordo
com públicos específicos. Desde Martim com suas primeiras selfies, Teresa com suas
autoironias ou Gabriel e Mônica com o uso do “melhores amigos”, trata-se de uma
experimentação não apenas com a vergonha, mas também com a visibilidade.

3.2 UMA SELFIE PARA CADA AMBIENTE: EXPERIMENTANDO COM A
VISIBILIDADE
Enquanto eu escrevia este capítulo, finalizando o tópico anterior, vi que Teresa havia
compartilhado no modo stories do Instagram uma de suas selfies cotidianas feitas no espelho
do elevador. Nela, aparece com o cabelo solto, cobrindo uma lateral do rosto, e de vestido e
colar brancos – afinal, era sexta-feira na Bahia. Na parte inferior da imagem, com uma fonte
também branca, escreveu: “Imagens do dragão saindo da caverna”. Como fiquei curioso para
saber do que se tratava, mandei uma mensagem para ela. “Porque passei dois dias vendo Netflix
kkkkk”, Teresa me responde. Ela havia aproveitado o feriado para descansar em casa, voltando
à rotina naquele dia. Isso me lembrou, logo em seguida, da sequência de selfies que eu descrevi
nas páginas anteriores, na qual ela escreveu “isso o Instagram mostra”, em uma delas, e “isso o
Instagram não mostra”, em outra. Além de funcionar como uma forma de dialogar, na prática,
com a vergonha de se fotografar, essas duas selfies demonstram uma interessante metáfora do
que estou chamando, neste tópico, de “experimentando com a visibilidade”.
É possível perceber, através da prática cotidiana dos personagens, uma forma de
interagir com a produção e compartilhamento de autorretratos que, além de incorporar uma
negociação constante com a vergonha, constrói-se também nas formas através das quais as
selfies tornam-se visíveis ou invisíveis de acordo com públicos específicos. A escolha dos
destinatários, e as performances construídas na relação com cada audiência, tornam-se parte de
uma constante experimentação com a visibilidade através da prática de selfie. A imagem do
“dragão saindo da caverna”, feita por Teresa, por exemplo, mostra-se visível apenas àqueles
que a seguem, mediante autorização, em seu perfil pessoal no Instagram. Já Gabriel e Mônica,
como visto anteriormente, tornam suas selfies visíveis apenas a um público ainda mais restrito,
composto por aqueles selecionados a dedo – literalmente – para suas listas de “melhores
amigos”.
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Essa negociação com a visibilidade, no caso de Teresa, revela-se em certo aspecto de
maneira diferente em relação aos outros personagens. Ela mantém, atualmente, duas contas
distintas no Instagram: um perfil profissional, aberto, para divulgação de seu trabalho como
psicóloga e instrutora de mindfulness; e outro pessoal, fechado, no qual compartilha com
amigos fotos mais relacionadas ao seu cotidiano. Apenas no profissional, por exemplo, seu
nome e sobrenome aparecem, enquanto o pessoal mostra-se propositadamente mais difícil de
ser encontrado – eu, por exemplo, soube dele apenas após conversarmos pessoalmente. No
primeiro, há fotos de suas palestras, com turmas e cursos, cartazes de divulgação e, vez ou
outra, alguma selfie. No segundo, várias fotos com amigos, com família, animais de estimação,
no ambiente de sua casa, na praia, em bares etc; e, como seria possível imaginar, muito mais
selfie. Essas diferentes delimitações, no entanto, foram se modificando com o tempo, como
explica Teresa:
Esse [o atual perfil profissional] era meu pessoal, eu só comecei a falar do
meu trabalho com as pessoas, as viagens que eu fazia, e tal. Hoje é meu canal
de comunicação principal. Aí eu parei de postar coisas pessoais por conta da
profissão, né. E como psicóloga tem muito isso de achar que, enfim, uma
identificação… é complicado. E aí eu fiz um pessoal, que tem pouquíssimas
pessoas.

Mesmo após essa separação de sua apresentação digital em dois diferentes perfis, eles
continuaram se transformando. “Esse segundo Instagram era pra ser 30 amigos, mas já viraram
260”, conta-me Teresa um ano depois que a conheci. Nesse intervalo, as duas diferentes contas
tornaram-se ainda mais delimitadas, mesmo que a pessoal tenha perdido um pouco da
intimidade imaginada por ela inicialmente. “Se fossem 10 amigos eu seria outra pessoa nas
redes sociais. Assim, 15 amigos, eu seria outra pessoa”, explica-me. As maneiras, portanto,
através das quais ela se mostra no Instagram a partir de suas selfies modifica-se não apenas de
acordo com o tipo de perfil criado – pessoal ou profissional – mas também com o público ao
qual se dirige. As selfies que Teresa envia para amigos em grupos de WhatsApp, por exemplo,
são diferentes daquelas compartilhadas no Instagram – as quais, por sua vez, diferenciam-se de
acordo com o modo de compartilhamento escolhido.
“Tem um grupo de amigas [no Whatsapp] que são mães. Eu não sou mãe, né. Somos
três, e regularmente a gente manda foto de nossa cara cansada. Elas mandam as fotos delas do
rosto, assim, cansada, ‘tô fodida’, e mandam foto”, conta-me. “É uma coisa que fica nesse
círculo fechado, nesse grupo específico?” – eu pergunto. Teresa me responde: “É, mas se eu
tivesse um pouquinho mais de coragem eu postava no Instagram”. Trata-se de uma vergonha,
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como visto no tópico anterior, que revela também como a representação cotidiana perante os
outros se traduz em diferentes experimentações com o que se torna visível ou invisível no
compartilhamento de selfies, em uma relação com redes permeadas por condições específicas
de visibilidade.
No caso de Teresa, essa diferença no controle da impressão – nos termos de Goffman
(2014) – para seus dois perfis do Instagram, envolvida com cada audiência esperada ou
percebida, torna-se bastante evidente. Não apenas as selfies, enquanto imagens, mostram-se
muitas vezes visivelmente distintas, mas também a própria prática de selfie – incluindo,
portanto, a prática representacional perante o outro – constrói-se de maneira específica em cada
perfil. Em outros termos, pode-se dizer que se trata de uma multiplicidade do que William
James (1950a), na obra The Principles of Psychology, nomeou como “eu social” (Social Self).
Segundo James, nós nos apresentamos de maneira distinta de acordo com cada grupo ou
indivíduo com o qual interagimos:
[...] uma pessoa possui tantos social selves quanto indivíduos que a
reconhecem e carregam uma imagem sua em mente. [...] Mas como os
indivíduos que carregam essas imagens agrupam-se naturalmente em classes,
podemos praticamente dizer que ela possui tantos social selves quanto há
distintos grupos de pessoas com cujas opiniões ela se preocupa. Ela
geralmente mostra um lado diferente de si para cada um desses diferentes
grupos. [...] Nós não nos mostramos para nossos filhos da mesma forma que
para nossos companheiros de clube, aos clientes como aos nossos
empregados, aos nossos mestres e empregados da mesma forma que aos
amigos íntimos. Percebe-se o que praticamente é a divisão da pessoa em
diferentes selves.73 (JAMES, 1950a, p. 394)

Nesses termos, o “eu social” de Teresa é construído de maneira diferente de acordo
com cada audiência com a qual dialoga: amigos em um perfil, público geral em outro, amigos
íntimos em mensagens privadas. A partir da conta profissional, por exemplo, seja no modo
stories ou na galeria, ela costuma compartilhar selfies realizadas em ambientes relacionados a
algum aspecto de sua atividade profissional, como, por exemplo, em seu consultório, antes de
atender algum paciente, ou em algum local definido para os encontros de mindfulness
promovidos por ela. Quando isso não acontece, o lugar aparece pouco na imagem, e o rosto em
73

“Properly speaking, a man has as many social selves as there are individuals who recognize him and carry an
image of him in their mind. [...] But as the individuals who carry the images fall naturally into classes, we may
practical say that he has as many different social selves as there are distinct groups of persons about whose opinion
he cares. He generally shows a different side of himself to each of these different groups. [...] We do not show
ourselves to our children as to our club-companions, to our customers as to the laborers we employ, to our own
masters and employers as to our intimate friends. From this there results what practically is a division of the man
into several selves [...]”
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primeiro plano acaba funcionando como uma forma de chamar atenção para a divulgação de
algo que virá por escrito (na legenda ou por cima da imagem) – o que a própria Teresa chama
de “foto-isca”.
Em uma publicação em seu perfil profissional, no modo stories, ela compartilhou uma
selfie na qual aparece sorrindo para a câmera, com uma camisa social, óculos, e, ao fundo, é
possível ver um notebook em cima de um sofá. Por cima da foto, Teresa escreveu: “quem tá
elogiando o vídeo deveria enviar dica de conteúdo, vai que eu animo”. Logo abaixo, inseriu
uma caixa de comentários para permitir que as pessoas escrevessem algo: “Sugira conteúdo
psicologia e/ou mindfulness”. Quando pergunto sobre essa publicação, ela me explica que foi
uma selfie feita pensando na divulgação e na pergunta que seria feita a seus seguidores. “Eu
estava me sentindo bem no dia. E é porque eu fiz um vídeo nesse dia, e aí teve muito
envolvimento”, explica-me. “É você incentivando a interação junto com a publicação”, eu
pergunto. “Humrum, porque engaja mais”, responde Teresa. Ela complementa, ainda, dizendo
que esse incentivo para o engajamento passa não apenas pela pergunta, mas também na
composição com seu próprio rosto, ajudando na solicitação direta por interação.
Já ao acompanhar seu perfil pessoal no Instagram, encontrei por exemplo uma selfie,
também publicada no modo stories, na qual ela aparece com um olhar compenetrado para a
câmera, com um filtro (disponibilizado nas próprias ferramentas da plataforma) que acrescenta
a seu rosto um focinho e duas orelhas de cachorro; com uma das mãos, segura sua cadela maltês,
apertando-a contra o corpo. “Own, olha ela”, Teresa diz ao rever esta imagem, afinando bastante
a voz, para evidenciar a “fofura” do momento com seu animal. “Eu queria tirar uma foto da
barriguinha dela. E ela estava no meu colo. Ai, é muito linda, velho. Meu Deus”, Teresa
complementa, explicando-me em seguida, inclusive, que a cadela tem seu próprio perfil no
Instagram. “Você tira muita foto com ela?”– eu pergunto. “Tiro. Tiro o dia inteiro”, respondeme rindo, mas ao mesmo tempo demonstrando um pouco de vergonha.
As selfies publicadas em seu perfil pessoal, portanto, demonstram uma recorrência de
registros vinculados ao seu cotidiano doméstico, com fotos realizadas na cama, no sofá de sua
casa, no elevador de seu prédio – sozinha ou com sua cadela, seu gato, amigos e família –; ou,
então, em ambientes que costuma frequentar, em viagens, festas, encontros com amigos etc.
Há, dessa forma, um cotidiano – e também uma construção de intimidade, como será visto no
sexto capítulo – diferente daquele apresentado no perfil profissional. A própria Teresa,
inclusive, brinca com suas diferentes representações realizadas de acordo com os distintos
públicos. Em seu perfil pessoal, por exemplo, publicou uma vez uma selfie, feita dentro de um
carro, na qual ela aparece fazendo um discreto sorriso e com uma das mãos apoiadas na lateral
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do rosto, buscando uma certa dramatização angelical irônica; por cima da imagem, na parte
inferior, escreveu o seguinte: “piada pronta que não posso contar no ig profissional: as pessoas
do meu trabalho ME ACHAM ZEN. Sempre respondo que é tudo fingimento”.
A experimentação com a visibilidade, no caso de Teresa, passa pela gerência da
representação em cada perfil, delimitando aquilo que pode ser visto ou não de acordo com o
público com o qual dialoga. No entanto, justamente por se tratar de uma constante
experimentação, a impressão gerada algumas vezes pode se tornar incompatível com aquela
almejada inicialmente; ou, então, alguma selfie pode vir a causar constrangimento por ser
interpretada como uma publicação inadequada à fachada74 cotidianamente desenvolvida para
aquele perfil específico. “Eu posto e me arrependo às vezes”, conta-me Teresa. Então ela me
falou sobre uma situação na qual fez uma publicação e em seguida percebeu ter gerado uma
impressão não esperada: “Outro dia eu postei e me arrependi, minha cozinha com o
cachorrinho. [...] Aí eu postei, e um amigo foi e falou assim ‘essa tinha que ser no [perfil]
pessoal, né?’”. “Era algo que você havia postado no perfil profissional?” – eu pergunto. “É. Aí
eu deletei imediatamente”, ela me disse, mostrando sua preocupação em manter uma fachada
adequada para o tipo de impressão que pretende gerar em suas interações75 profissionais.
Essa experimentação com a visibilidade, através das impressões almejadas e geradas
a partir daquilo que se constitui como um conteúdo profissional ou pessoal, aparece também na
prática de selfie cotidiana de outros personagens – porém de maneira menos delimitada. João,
por exemplo, pensa seu perfil no Instagram como um espaço prioritariamente para divulgação
de seu trabalho como personal trainer, mesmo que, às vezes, apareçam publicações mais
íntimas não relacionadas à sua profissão – já que, diferentemente de Teresa, ele não mantém
duas contas para separar o pessoal do profissional.
– Eu vi que você agora no final fez uma selfie com todo mundo – eu comento com
João, logo após uma de suas aulas realizadas na praça. “Exato, exato”, ele confirma. E
complementa em seguida:
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Utilizo aqui o termo “fachada” no sentido trabalhado pela perspectiva dramatúrgica de Goffman (2014, p. 34)
para as microrrelações sociais: “é o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou inconscientemente
empregado pelo indivíduo durante sua representação”.
75
Apesar desta situação de Teresa ajudar a demonstrar de maneira mais evidente esse tipo de impressão não
desejada em uma fachada construída a partir de selfies, não se trata de algo associado apenas ao gerenciamento de
dois diferentes perfis, mas presente também no cotidiano fotográfico daqueles que não necessitam de
representações profissionais no Instagram. Como visto no tópico anterior, por exemplo, uma situação semelhante
aconteceu também com Gabriel, na qual ele compartilhou uma selfie no modo stories mostrando que estava em
um momento “andarilho” porque seus pais haviam viajado; como imaginou que parte de seus amigos, ao
visualizarem a publicação, não entenderiam a situação, resolveu deletá-la logo após publicá-la.
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Eu sempre registro as fotos aqui, mas por uma questão mais pra divulgar o
meu trabalho mesmo. Então tiro foto, tenho um perfil no Instagram, meu perfil
pessoal que é mais… eu utilizo mais pra uma parte mais profissional. Tento
divulgar tanto meus trabalhos de personal, na escola, mas aqui também, pra tá
divulgando meu trabalho, tanto pra tentar prospectar mais clientes... então às
vezes eu faço… no Instagram tem algumas ferramentas lá de divulgação, de
publicidade, eu tento tá colocando pra tá também prospectando mais pessoas
pra vir treinar comigo aqui.

Apesar de manter uma outra conta do Instagram específica para divulgação do treino
funcional que ele realiza aos domingos na praça, João utiliza seu perfil principal como uma
mistura entre o pessoal e o profissional, porém apresentando-se primeiramente como professor
de educação física. Dentre as selfies feitas com seus alunos – correndo na praia, orientando em
uma academia de musculação, no treino na praça ou nas aulas de futebol –, há também aquelas
junto com sua mulher, em momentos com a família, e até com sua filha ainda bebê.
Em uma de suas publicações no modo galeria do Instagram, por exemplo, ele se
fotografa com uma de suas alunas, enquanto ao fundo se vê alguns equipamentos de
musculação. Na legenda, escreve: “O resultado de hoje vai para @fulana que está fazendo
Treinamento Personalizado há 3 meses”, seguido de informações das medidas de cintura,
abdômen, coxa, além de percentual de gordura e peso, comparando todas antes e depois dos
três meses de atividade física acompanhada por ele. “Já é um trabalho mais personalizado. As
pessoas também buscam muito a questão de resultado, de melhoras”, João me explica. Segundo
ele, além de, neste caso, incentivar o progresso da aluna, também auxilia na divulgação de seu
trabalho enquanto professor de educação física:
Mandei o resultado pra ela, expliquei e falei “Fulana, você se importa se eu
colocar o seu resultado lá?”. Porque a pessoa visualiza uma legenda dessa e
se impressiona “po, ela perdeu 7 cm de medida de abdômen, ou ela diminuiu
o percentual de gordura dela, perdeu mais de 5% de percentual de gordura”.
Então isso é impactante na hora que uma pessoa tá lá visualizando meu perfil
e vê, "po, o trabalho de João é bom, vou conhecer o trabalho dele”

As selfies, portanto, funcionam para João não apenas como um momento lúdico e de
interação com seus alunos, mas também como uma forma de, através do compartilhamento no
Instagram, buscar tornar-se mais visível enquanto professor de educação física. “É uma
ferramenta muito boa assim pra questão de divulgar minha parte profissional mesmo”, explicame. Ao divulgar, inclusive, o próprio treino desenvolvido na praça aos domingos, João diz ter
conseguido fazer aos poucos a turma crescer. “As pessoas veem meu perfil e me mandam
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mensagem lá pelo direct. Aí fala ‘Po, João, a foto lá, você faz funcional?’. Aí a pessoa vem
treinar”, ele me conta.
No entanto, nem sempre há nas publicações realizadas uma intenção direta de se
performar enquanto personal trainer. Dentre elas, por exemplo, há uma selfie na praia, feita
com sua esposa: ele deitado na areia, enquanto ela se apoia em seu ombro e, com o outro braço,
faz a foto. Ele me explica que se trata de uma publicação mais pessoal, para compartilhar com
os amigos aquele momento, já que “queira ou não queira é uma mídia social aí, seus amigos
vão ver, os que lhe seguem vão ver”. E que legenda foi essa que você colocou? – pergunto.
“Ah, é um trecho de uma música. Que a gente sempre ouve. Geralmente, às vezes, a gente está
em um momento assim, a gente tem músicas que a gente sempre ouve junto, alguma coisa, e
eu sempre boto”, João me responde, explicando, ainda, tratar-se de uma homenagem à esposa.
Em algumas situações, a barreira entre o pessoal e o profissional torna-se menos
definida. Há várias selfies nas quais João não está atuando como professor de educação física,
mas busca, de alguma forma, representar-se de maneira a atrelar seu cotidiano com uma boa
prática profissional. “Porque, assim, a gente vende saúde”, explica-me, “a gente promove saúde
pras pessoas, mas a gente também tem que dar o exemplo. Então também mostro algumas
situações do meu dia a dia que eu tô fazendo exercício também”. Em uma publicação no modo
galeria do Instagram, por exemplo, João se fotografa junto com sua esposa, em um espelho no
seu condomínio residencial, em frente ao elevador. Os dois estão com roupa para exercício
físico – inclusive vestindo uma camisa azul escrito “João Personal” –, ele com fones de ouvido
e ela segurando tênis de corrida. Na legenda, escreveu o seguinte: “Sábado Fitness: 5 km
Corrida + 30’ Musculação + 15’ Sauna”, seguido de um emoji representando uma pessoa
correndo. Quando mostro a publicação a João, ele me diz que “foi uma foto que a gente depois
de treinar lá no prédio, então a gente correu, fez uma musculação, fez uma parte de sauna. Pra
tá mostrando que a gente faz exercício também, a gente tenta também manter uma qualidade
de vida”. E faz isso cotidianamente, transformando sua rotina pessoal de exercícios também em
tema para divulgação de seu trabalho, seja sozinho ou com sua esposa: “’Hoje eu corri…’, boto
nas histórias76, ‘hoje corri não sei quanto’, ‘hoje… fiz um treino de musculação’. Então sempre
procuro tá promovendo assim”.
Trata-se, de certa forma, de um uso do Instagram próximo àquele feito por Martim –
como foi visto no tópico anterior –, no qual a vida profissional e pessoal mistura-se em meio a
diferentes selfies. Um autorretrato sem camisa deitado na cama pode cooperar também para a
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Modo stories do Instagram.
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divulgação de um próximo espetáculo – ou pode ser simplesmente uma “biscoitagem”, como
nomeia Martim, sem intenção de tornar visível nada além de um rastro de seu cotidiano, de sua
intimidade. O próprio caráter de experimentação com a visibilidade proporcionado por redes
sociais como o Instagram, por exemplo, fazem com que as relações entre público e privado
sejam cotidianamente rearticuladas. Alguns autores, inclusive, argumentam não ser possível
caracterizar a selfie como uma atividade privada ou pública (WALSH; BAKER, 2016) – ela
acabaria por desafiar a própria distinção entre público e privado na vida social. Mesmo que isso
ocorra, o interessante de acompanhar o cotidiano dos personagens é perceber como a
experiência de se fotografar, pensando-a como uma trajetória capaz de conectar diferentes
práticas e relações – inclusive aquelas vinculadas a uma dinâmica de visibilidade e controle da
impressão –, conecta aspectos do cotidiano pessoal e profissional. A relação entre público e
privado torna-se dinâmica, reconfigurada a partir de cada performance situada; ou seja, através
de cada tipo de representação e controle da impressão – e, portanto, da visibilidade – que se
constrói na prática cotidiana de selfie. Trata-se de uma experimentação com a visibilidade,
portanto, que faz parte do que Amparo Lasén (2019, p. 314) chama de “remediação digital do
cotidiano”, envolvendo “o extraordinário e o ordinário, a inquietante e às vezes dolorosa
estranheza do banal e do habitual, configurado por tramas de poder e resistência, através das
quais se enredam o público, o privado e o íntimo, o pessoal e o político, onde afetamos e somos
afetados.”77
Mesmo em uma ambivalência entre aquilo que é público ou privado, pessoal ou
profissional, em dois perfis diferentes ou não (ou em um perfil sem nenhuma intenção na
divulgação de trabalho), a prática cotidiana de selfie de todos os personagens passa – cada uma
com suas próprias especificidades – por uma experimentação e negociação com a visibilidade
a partir da gerências de suas performances situadas. E insisto neste termo, inclusive, justamente
para chamar atenção para as formas sempre situadas através das quais as experiências78 se
desenvolvem e se colocam como relevantes (SAVRANSKY, 2016) – incluindo as
experimentações constantes com a visibilidade observadas a partir da prática de selfie envolvida
no cotidiano de cada personagem. Não se trata de uma experiência localizada em termos de um
espaço geográfico definido, mas sim de delineamentos de sua trajetória que se mostram
importantes para a conformação de uma situação específica – no caso, em dinâmicas de
77

“[...] la remediación digital de lo cotidiano, que también comprende lo extraordinario de lo ordinario, la
inquietante y a veces dolorosa extrañeza de lo banal y habitual, configurado por tramas de poder y resistencia
donde se enredan lo público, lo privado y lo íntimo, lo personal y lo político, dónde afectamos y somos afectados.”
78
Para uma discussão mais aprofundada sobre a importância do conceito de “experiência” para este trabalho, ver
Capítulo 1.
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visibilidade através de selfies. Martim negociando com a vergonha ao tornar visível sua
primeira selfie; Teresa ironizando, a partir de selfies no elevador, a própria lógica de
visibilidade no Instagram; Gabriel resolvendo deletar uma selfie quando percebeu que alguns
amigos não iriam compreender o contexto daquela imagem; João preocupado em fazer uma
foto coletiva com seus alunos após o exercício na praça, para poder alcançar um público maior
através das redes sociais; Mônica escolhendo audiências específicas para cada selfie.
Pode-se dizer que essa experimentação com a visibilidade, a partir das práticas
(também situadas) destacadas neste capítulo, dialoga, guardando-se as devidas ressalvas79, com
aquilo que Erving Goffman (2014) estudou como controle da impressão recebida pelos outros
em uma dada situação social. Em seu trabalho, o autor se utilizou de uma perspectiva da
representação teatral, a partir de princípios, portanto, de “caráter dramatúrgico”. Não se trata
de perceber características próprias do teatro na vida cotidiana, mas de pensá-la a partir dos
modos como o indivíduo se apresenta perante outros. Nessa situação, ele “terá muitos motivos
para procurar controlar a impressão que estes recebem da situação” (GOFFMAN, 2014, p. 27).
Portanto, Goffman visava compreender as técnicas cotidianas que utilizamos para tentar manter
e controlar certas impressões; ou seja, ele buscava se ocupar “dos problemas dramatúrgicos do
participante ao representar a atividade perante os outros.” (p. 27) Em outras palavras:
[...] o relacionamento social comum é montado tal como uma cena teatral,
resultado da troca de ações, oposições e respostas conclusivas dramaticamente
distendidas. Os textos, mesmo em mãos de atores iniciantes, podem ganhar
vida porque a própria vida é uma encenação dramática. O mundo todo não
constitui evidentemente um palco, mas não é fácil especificar os aspectos
essenciais em que não é. (GOFFMAN, 2014, p. 85)

Esta metáfora dramatúrgica de Goffman, como já foi apontado em alguns momentos
no decorrer deste capítulo, ajuda-me a compreender algumas estratégias utilizadas pelos
personagens para se apresentarem perante outros através da prática de selfie – e, portanto, gerir
as impressões e construir as fachadas pessoais direcionadas a cada público específico. Como
foi visto no tópico anterior, Mônica, por exemplo, diz sentir-se mais confortável quando
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É importante destacar que o estudo de Goffman (2014) em The Presentation of Self in Everyday Life baseia-se
apenas nas interações face a face, desenvolvendo-se como uma perspectiva sociológica direcionada ao estudo da
vida social em um certo espaço físico delimitado. No entanto, há uma diversidade de estudos que dialogam com a
perspectiva dramatúrgica de Goffman para trabalhar com relações que extrapolam o face a face e não se fecham
em um espaço físico, envolvendo portanto as interações em plataformas digitais (HOGAN, 2010; RIBEIRO, 2005;
RIBEIRO; BRAGA, 2012; SERRANO-PUCHE, 2012). No caso desse trabalho, ajuda-me não apenas a
compreender como algumas das estratégias de representação e controle de impressões perante o outro descritas
por Goffman desenvolve-se em redes sociais de fotografia, mas também como elas evidenciam uma experiência
de visibilidade que faz parte da prática cotidiana de selfie.
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consegue controlar a audiência capaz de visualizar suas selfies, seja enviando diretamente para
amigos específicos (através de aplicativos de mensagem como WhatsApp) ou utilizando o
“melhores amigos” do modo stories do Instagram, no qual consegue selecionar especificamente
o público. Não se trata, portanto, apenas da vergonha que é negociada a partir da escolha de
audiência, mas também de uma experimentação com a visibilidade que passa por uma
construção de fachada mais íntima na qual apenas os amigos mais próximos terão acesso.
– O que você pode me dizer sobre esse momento? – pergunto a Mônica, ao mostrar
uma selfie publicada por ela no “melhores amigos” do modo stories. Logo ao ver a imagem,
ela deu uma risada alta. Nela, Mônica aparece bastante próxima ao enquadramento, com um
olhar que foge à câmera, como se estivesse olhando para algo longe. Na parte inferior da foto,
inseriu o seguinte texto: “entrevistei um mexicano em inglês eu tô um nojo?????”. “Isso aí
aconteceu depois de um festival”, explica-me Mônica, após de se recuperar das risadas. Por
causa de uma disciplina na faculdade, ela deveria produzir uma matéria jornalística, e escolheu
uma apresentação de dança para sua pauta. “Eu fui no festival X, assisti o espetáculo. E aí, no
final, eu fui entrevistar o intérprete. Ele é mexicano... isso aí eu tinha acabado de sair,
literalmente tava na saída esperando minha mãe chegar, e aí eu resolvi tirar essa foto”. Em
seguida ela me conta que, como estava aguardando sua carona – e por ter ficado emocionada
por ter feito sua primeira entrevista em inglês – usou o tempo livre para fazer a selfie e mostrar
aos amigos mais próximos um pouco do que estava sentindo no momento: “eu fiquei tipo ‘meu
Deus eu acabei de entrevistar um mexicano em inglês, o que que tá acontecendo?’”, ela explica,
rindo novamente da situação e do compartilhamento da imagem. Trata-se, portanto, como ela
mesma explica, de uma publicação que precisava ser uma selfie, mostrando seu rosto – e sua
expressão simulando uma pessoa cheia de si –, e, especialmente, direcionada apenas àquelas
pessoas com as quais possui uma maior intimidade. Se fosse no modo aberto do stories, Mônica
me diz, não publicaria algo assim.
Ao rever nossa conversa, essa situação acabou me lembrando de uma fala de Gabriel,
na qual ele relaciona essa possibilidade de gerenciar os públicos com o compartilhamento de
momentos mais cotidianos: “eu acho que a forma dos ‘melhores amigos’ que ele abriu, quando
ele foi criado, foi de ter uma expressão, e de comunicação mesmo, com as pessoas mais íntimas
e tal, e assim de momentos que são comuns, cotidianos”. De certa forma, ele acaba portanto
falando de uma experimentação com a visibilidade, através das selfies, que passa pelo modo
como plataformas específicas habilitam ou não formas de controlar as impressões de uma
representação – e, também, regular os públicos aos quais essas representações se dirigem.
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Por mais que, no contexto das mídias sociais digitais, muitas vezes múltiplas
audiências se imponham a cada interação – exigindo algumas estratégias diferentes daquelas
utilizadas em encontros presenciais, como sugerem Marwick e Boyd (2011) em análise do
Twitter –, plataformas como o Instagram começam cada vez mais a oferecer mecanismos para
que o usuário possa controlar melhor suas representações de acordo com cada público. O
próprio modo “melhores amigos” do stories, por exemplo, foi implementado80 no meio do
percurso do trabalho de campo desta etnografia – tornando-se atualmente, inclusive, a forma
preferida de Mônica e Gabriel para compartilhar suas selfies. Além disso, esse controle do
público pode ser realizado, também, a partir de uma conta fechada, delimitando quem pode ou
não seguir e visualizar as imagens publicadas – a exemplo de Teresa com seu perfil pessoal,
assim como Mônica, Gabriel, Iara e Elena.
Por outro lado, como é possível perceber no decorrer do capítulo, essa experimentação
com a visibilidade não se prende apenas a algumas funcionalidades de personalização das redes
sociais, mas passa também pelo modo através do qual a própria plataforma gerencia
automaticamente quais selfies tornam-se visíveis ou não para cada seguidor de cada
personagem. Seja Martim divulgando seu trabalho artístico, Teresa buscando participantes para
sua próxima atividade de mindfulness, ou João tentando alcançar potenciais novos alunos para
suas aulas, essa experimentação com a visibilidade cruza com o modos próprios de
experimentação também com algoritmos. Ou seja, a partir do tensionamento observado entre
público e privado, do controle da impressão e as performances situadas, é possível começar a
perceber como uma negociação de visibilidade se conforma também como uma negociação
com algoritmos; além, portanto, de uma experiência da prática de selfie que, ao envolver-se em
ambientes de plataformas digitais, configura-se também como uma experiência pautada por
agências algorítmicas.

3.3 CONCLUSÃO: UMA EXPERIÊNCIA NEGOCIADA
Ao começar a seguir a experiência vinculada à prática de selfie, deparei-me com a
questão da vergonha e da visibilidade não como aspectos de semelhança entre os personagens,
mas como diferenças práticas que os levam, cada um à sua maneira, a experienciar uma
80

A função “melhores amigos” do Instagram Stories foi disponibilizada em 30 de novembro de 2018. Informação
disponível em: https://instagram-press.com/br/blog/2018/11/30/compartilhe-com-seus-melhores-amigos-noinstagram-stories/. Acesso em: 29 jan. 2020.
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construção cotidiana de exposição, aprendizado, performances situadas e gerenciamentos de
impressões. A proposta, portanto, não é tratar a vergonha como característica pessoal, ou
identificar aquilo que é visível ou não, mas tratá-las como experiência.
Como busquei demonstrar neste capítulo, a vergonha faz parte da construção cotidiana
da selfie como prática; isto, inclusive, no sentido de percebê-la também como uma
experimentação capaz de, desde as primeiras selfies dos personagens, tornar-se presente na
trajetória de conformação (e aprendizado) deste tipo de imagem como uma forma de interação
com o outro. Começa-se a perceber, ainda, como a vergonha de se fotografar e compartilhar
seus autorretratos dialoga diretamente com as maneiras através das quais as imagens mostramse ou não visíveis para públicos específicos. A experimentação com a vergonha torna-se
também, portanto, uma experimentação com a visibilidade. A prática cotidiana de selfie
envolve-se, assim, com modos próprios de representação e performance, controle de
impressões, tensionamentos entre público e privado e as próprias conformações das plataformas
digitais.
O que se experimenta em termos de vergonha e visibilidade, através da prática de
selfie, traduz-se também naquilo que chamei de negociação. Para a fotografia de Gabriel com
sua irmã no show de Los Hermanos, por exemplo, ser publicada no modo stories e visualizada
por outras pessoas, foi necessária uma negociação com a própria vergonha de se mostrar nas
redes sociais – sem o rosto escondido, inclusive –, assim como uma negociação com as formas
através das quais aquela selfie se torna visível para determinados públicos. Teresa negocia com
a vergonha e visibilidade de suas selfies a partir da ironia e do lúdico, ao mesmo tempo em que
busca controlar a impressão de suas representações em cada perfil. Martim aos poucos foi
aprendendo a sentir-se mais tranquilo para publicar suas selfies, criando maneiras diferentes de
simultaneamente brincar com os códigos e ir na direção deles. João articula estratégias para
tornar-se mais visível nas redes sociais enquanto personal trainer, misturando, nesse caminho,
uma exposição do cotidiano profissional e pessoal. Já Mônica agradece a existência do modo
“melhores amigos” do Instagram, fazendo com que sua negociação com a vergonha e a
visibilidade seja facilitada pelo controle da audiência que terá acesso a suas publicações.
Essas experimentações, no entanto, detalhadas aqui neste capítulo, começam a dar
destaque também à maneira como a gerência dos “selves sociais” e dos modos de visibilidade
das selfies passam, muitas vezes, pelos mecanismos através dos quais as plataformas digitais
articulam as disposições de conteúdo, as ferramentas de publicação e a organização algorítmica
do sistema. Uma publicação feita por Gabriel no modo “melhores amigos”, uma selfie enviada
por Teresa a um grupo de amigas no WhatsApp ou os mecanismos testados por João para
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divulgar seu trabalho no Instagram revelam diferentes arquiteturas digitais (inclusive
algorítmicas) que fazem parte das experiências vinculadas à prática cotidiana de selfie. Há,
dessa forma, uma negociação com a vergonha e a visibilidade que é, também, uma negociação
com algoritmos que operam constantemente nestas plataformas.
As discussões aqui levantadas, e as experiências negociadas apresentadas, começam a
apontar a necessidade de um aprofundamento no tipo de negociação cotidiana pautada por
agências algorítmicas nos momentos de interação nas plataformas digitais utilizadas pelos
personagens. A experiência que sigo neste trabalho, portanto, passa também por uma
experiência que é algorítmica. No entanto, coloca-me em uma nova situação questionadora:
como seguir este tipo de experiência algorítmica?
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4 COMO SEGUIR A EXPERIÊNCIA ALGORÍTMICA?

Quando conheci Gabriel, tocando violão na praça, ele tinha 16 anos e estava ainda no
ensino médio. No ano seguinte, no momento em que sentamos em uma cafeteria para conversar
novamente, ele já havia passado no vestibular e estava cursando uma graduação em psicologia.
Foi interessante, então, ouvi-lo sobre as diferenças que sentiu em sua prática cotidiana de
fotografia neste momento de transição do ambiente escolar para o universitário – inclusive em
termos da experimentação com a visibilidade envolvida no uso de plataformas digitais.
“O Instagram era meio que uma forma de expressão e de visibilidade fora apenas
daquele espaço fechado em si do colégio”, explica-me. Da forma como era realizado por seus
colegas, o gerenciamento das impressões e as performances situadas realizadas no ambiente
escolar completavam-se com o uso de redes sociais digitais, tendo o Instagram como um dos
lugares de preferência. “Então meio que dentro do imaginário lá do colégio”, Gabriel continua,
“você tinha uma preocupação muito grande com o Instagram. Assim meio que pra colocar sua
imagem em jogo, entendeu? E, assim, como eu não gostava de tirar foto minha, eu passei muito
tempo sem ter Instagram”. Quando ele resolveu criar uma conta, não publicava fotos de si,
apenas imagens de paisagem realizadas com sua câmera dedicada, mas mantinha uma grande
preocupação com a estética de sua galeria, e com o alcance de cada publicação. “Eu creio
mesmo que o Instagram é uma forma de expandir o colégio pra fora daquele espaço, porque é
uma rede que colocava a gente muito em conta de nossa imagem o tempo inteiro”, diz Gabriel,
explicando um pouco de sua relação com a plataforma na época em que cursava o ensino médio.
Ele, inclusive, dá o exemplo de como o modo stories funciona fortemente nesse sentido, ou
quando a mesma funcionalidade estava presente em outras redes sociais: “antes quando não
tinha stories, se usava bastante Snapchat, então mesmo que você não fosse uma pessoa próxima
a pessoa tava te mandando Snapchat, entendeu? Meio que uma forma de expansão ali da
visibilidade ali daquele grupo”.
Essa experimentação com a visibilidade, como é possível perceber através do relato
de Gabriel, transforma-se não apenas devido à mudança brusca de ambiente – do colégio
particular à universidade pública –, mas também pelo constante dinamismo e transformações
das plataformas digitais. O Instagram atualmente, por exemplo, já não é o mesmo de quando
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Gabriel estudava para o vestibular, assim como também se mostra diferente daquele utilizado
por mim no início desta pesquisa. Além disso, como foi discutido inicialmente no capítulo
anterior, as interações – e a própria construção da selfie como prática –, modificam-se a cada
experiência envolvida com o uso de cada modo, funcionalidade e organização algorítmica de
uma rede social específica, ou no uso de plataformas distintas para a produção e
compartilhamento de autofotografias.
Gabriel conta-me, ainda, ter se deparado na faculdade com um uso diferente do
Instagram: “as pessoas que tinham uma visibilidade maior no colégio, acho que uma forma de
reforçar e de manter era de fazer essa expansão assim nas redes, entendeu? E quando eu entrei
agora na faculdade, assim, não senti essa preocupação”. Não significa, no entanto, uma
inexistência da experiência de visibilidade, mas um controle da impressão ainda mais diluída e
cotidianamente transpassada por lógicas algorítmicas – como será visto no decorrer deste
capítulo. No entanto, Gabriel percebia melhor essa inquietação com a visibilidade em seus
momentos no colégio, influenciado pelos colegas:
Antes tinha uma preocupação de tipo “poxa, eu tô postando pouca foto no
Instagram”. Aí, principalmente ano passado, que foi ano de terceiro ano,
vestibular, aí então tinha um tempo muito limitado pra tirar minhas fotos.
Então aí eu ficava “poxa, tem muito tempo que eu não posto”. Aí daqui a
pouco o algoritmo vai tirar minhas fotos, e quando eu postar ninguém vai ver.
Então tinha uma preocupação muito maior de como eu ia manter minha redes,
como eu ia manter a forma… a publicação mesmo das minhas fotos, pra ter
um acesso à visibilidade.

Ciente da organização algorítmica do feed do Instagram, ele se preocupava com a
frequência de suas publicações para que elas se tornassem visíveis para as outras pessoas. O
que ele chama de “algoritmo”, inclusive, acaba por representar um conjunto de procedimentos
algorítmicos que buscam organizar a experiência de produção, compartilhamento e visibilidade
de imagens neste tipo de plataforma digital. Nesse momento, Gabriel descreveu uma situação
na qual essa lógica de organização algorítmica coloca-se, em sua visão, como um fator de
interferência direta na prática fotográfica, e com a qual ele deve negociar para poder gerir a
visibilidade de suas imagens na rede social. Como já foi possível começar a entender a partir
do capítulo anterior, no entanto, essa negociação com algoritmos está constantemente sendo
solicitada no percurso de cada experiência de prática de selfie que se vincula a alguma
plataforma digital de compartilhamento de imagens.
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A experimentação com a visibilidade revela-me, portanto, a necessidade de
compreender melhor um tipo de encontro81 neste percurso de seguir a experiência que evidencia
o envolvimento de procedimentos algorítmicos em certas situação de prática cotidiana de selfie.
Trata-se, em outras palavras, de um aspecto da experiência, construída na interação com
performatividades

algorítmicas

(BITENCOURT,

2019;

LEMOS,

2016;

LEMOS;

BITENCOURT, 2017) atuando na plataforma – e, portanto, modelada com e para algoritmos –
, que proponho chamar de experiência algorítmica. Ou seja, os momentos e práticas situadas
nas quais os algoritmos se mostram relevantes na construção da experiência em uma plataforma
digital como o Instagram.
Este capítulo, portanto, dedica-se a compreender melhor essa experiência algorítmica,
em sua relação com a prática de selfie desenvolvida pelos personagens. Em um primeiro
momento, desenvolvo uma análise mais detalhada dos modos de funcionamento do Instagram,
observando a construção informacional algorítmica na plataforma através da produção
constante de dados. Em seguida, a partir das conversas e observações da prática de selfie dos
personagens, discuto as relações com agências de algoritmos no cotidiano de uso das
plataformas digitais, as quais me ajudam a esboçar formas de seguir a experiência algorítmica
associadas à investigação etnográfica. Ou seja, o desenvolvimento deste capítulo contribui para
uma melhor compreensão dos momentos nos quais as ações algorítmicas mostram-se relevantes
na prática de selfie.

4.1 WE MUST PROCESS INFORMATION ABOUT YOU82
Apesar da prática de selfie, desenvolvida pelos personagens deste trabalho, envolverse com diferentes plataformas digitais, o Instagram acaba se destacando como uma rede de uso83
recorrente para compartilhamento de selfies, além de se colocar como um ambiente privilegiado
para a observação etnográfica aqui desenvolvida. É através dele que acompanho o cotidiano de
Teresa, Gabriel, Martim, Mônica, Iara, Elena e João, com suas publicações e interações
81

Utilizo aqui o termo encontro no sentido trabalhado por Martin Savransky: “a mode of relationality characterised
by the contingency of a coming into contact of various forms of mattering or patterns of relevance”. Retornarei a
este conceito, com mais detalhes, adiante no capítulo, utilizando-o para compreender certos aspectos da
experiência algorítmica.
82
Parte da análise presente neste tópico foi publicada originalmente em artigo escrito em parceria com André
Lemos para a revista Contracampo (LEMOS; PASTOR, 2020).
83
Trata-se de um uso recorrente não apenas dos personagens desta etnografia. De acordo com os últimos dados
divulgados pela própria empresa, em 2017 o Instagram acumulava 700 milhões de usuários. Disponível em:
https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-celebrates-700-million-users. Acesso em 2 fev. 2020.
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realizadas na galeria, nas selfies temporárias do stories, em suas imagens curtidas ou
comentadas por mim (ou as minhas curtidas por eles), e em conversas feitas no modo direct84.
É através dele, também, que muitas das interações algorítmicas – percebidas ou não pelos
personagens – associam-se à prática de selfie. Por esses motivos, portanto, escolhi o Instagram
como objeto neste tópico para compreender tanto os mecanismos, modos e ferramentas próprios
da plataforma através dos quais os personagens compartilham e visualizam selfies, quanto,
especialmente, perceber alguns aspectos da maneira como as ações algorítmicas operam em
meio a um sistema digital de compartilhamento e interações envolvendo imagens.
Como lembra Taina Bucher (2018, p. 60), “já que nós não podemos questionar o
algoritmo da mesma forma através da qual questionamos humanos sobre suas crenças e valores,
nós podemos na verdade tentar encontrar outras maneiras de fazê-lo ‘falar’.”85 Em meio a uma
prática de selfie envolvida em uma produção constante de dados digitais, quais maneiras
possíveis para “fazer falar” os algoritmos que auxiliam a conformar essa prática? Como,
portanto, seguir a experiência algorítmica?
Para começar a responder a essas perguntas – e também permitir criar parâmetros para
compreender certos aspectos da prática cotidiana dos personagens –, eu desenvolvo neste tópico
uma breve análise86 descritiva dos documentos87 disponibilizados pelo Instagram para seus
usuários: “política de dados”, “termos de uso”, “diretrizes da comunidade” e “sobre cookies”.
Identifiquei nestes textos os detalhes referentes àquilo que sugere ação e consequência prática
das materialidades dos dados em termos de produção, coleta e compartilhamento, além de
perceber as relações de usos e práticas projetadas através dessas construções algorítmicas,
observando, em seguida, sua relação com a prática de selfie observada no percurso da
investigação etnográfica. Ou seja, é a própria etnografia que, a partir das experimentações com
a vergonha e visibilidade, coloca-me na posição de ser guiado, nesse trajeto de seguir a
experiência, para a observação de uma experiência específica: a experiência algorítmica.

84

Ferramenta de conversação disponibilizada pela plataforma, na qual é possível realizar interações privadas com
pessoas específicas através de texto e/ou imagem.
85
“While we cannot ask the algorithm in the same way we may ask humans about their beliefs and values, we may
indeed attempt to find other ways of making it ‘speak’.”
86
Parte do exercício descritivo aqui desenvolvido teve o suporte do software de análise qualitativa Atlas.ti. Tomei
como base os documentos em sua versão original, em inglês; no entanto, para as traduções que aparecem nas
citações escolhi utilizar as versões oficiais traduzidas para português do Brasil disponibilizadas pela plataforma.
87
Rob Kitchin (2017) sugere algumas abordagens possíveis para pesquisar algoritmos, como analisar pseudocódigos, usar engenharia reversa, entrevistas, análise discursiva de documentos, dentro outras. O objetivo aqui, no
entanto, não é fazer uma pesquisa sobre algoritmos, mas buscar parâmetros para compreender seu funcionamento
no momento em que eles se tornam relevantes em práticas de selfie específicas. Nesse sentido, utilizo uma dessas
estratégias para me ajudar nessa tarefa, porém de forma a sempre atrelá-la às experiências as quais estou seguindo;
ou seja, incorporando-a à própria etnografia.
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Como ponto de partida, tomo como exemplo o documento “política de dados”,
apresentado na central de ajuda do Instagram (FACEBOOK, 2018a). No entanto, trata-se da
descrição da política de coleta, processamento e gerenciamento de dados que envolve todo o
conjunto de plataformas da empresa Facebook – exatamente porque todas operam
conjuntamente na inteligência desses dados. Dessa forma, começo a perceber a importância,
assim como apontam outros autores (BITENCOURT, 2019; D’ANDRÉA, 2018; DIJCK et al.,
2016; GILLESPIE, 2010, 2015; MONTARDO, 2019; VAN DIJCK; POELL; WAAL, 2018),
de analisar produtos como o Instagram não apenas como uma rede social digital, mas
especialmente como uma plataforma capaz de agregar diferentes serviços, em uma economia
desenvolvida e guiada por dados através da organização algorítmica das práticas.
Compreender o Instagram como plataforma possibilita, por exemplo, perceber porque,
logo no início do documento de política de dados, há o seguinte alerta: “precisamos processar
informações sobre você”. Trata-se não apenas de uma rede social capaz de conectar pessoas
através de fotografias e interações, mas também uma plataforma ampla de coleta e
processamento de dados. “Os tipos de informações que coletamos dependem de como você usa
nossos Produtos” – escreve o Facebook. Ou seja, são informações produzidas necessariamente
a partir do uso, da ação, de uma experiência que envolve pessoas, imagens e algoritmos.
A política de dados esclarece que qualquer tipo de informação, produzida pelo usuário,
de maneira direta ou indireta, é passível de coleta e processamento pela plataforma. Na Figura
4, por exemplo, apresento uma relação de todos os dados que, no decorrer do documento, o
Facebook diz coletar em qualquer um de seus serviços, incluindo, portanto, o Instagram. Como
se tratam de plataformas que funcionam de maneira agregada, qualquer informação processada
em uma delas pode transformar a experiência de uso em outra – como fotos visualizadas no
Instagram, por exemplo, gerando uma publicidade específica apresentada no feed do Facebook.
Em geral, coletam-se dados diversos: desde frequência de uso, conteúdos compartilhados,
movimentos do mouse ou mensagens escritas a endereço de IP, localização, dispositivos
conectados, nível de bateria ou sistema operacional. Ou seja, tudo que é operado diretamente
pelo usuário e também produzido ou revelado automaticamente pela rede ou dispositivo. Na
imagem abaixo chamo atenção, em negrito, para a importância, apresentada de maneira diversa
em termos de dados coletados, do que é pautado pela ação: actions, how you use, content you
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share, websites you visit etc. Tudo aquilo, portanto, que você faz dentro e fora88 das plataformas
da empresa – e que, de alguma maneira, está algoritmicamente atrelado a elas.

Figura 4 – Dados que são coletados nas plataformas do Facebook. Trechos extraídos do documento “Data
Policy”

Fonte: Visualização produzida pelo autor

Essa observação interessa-me especialmente porque me ajuda a compreender o
Instagram também como uma plataforma de coleta constante de dados baseada na ação, direta
ou indireta, de seus usuários. E ação, nesse sentido, significa um grande conjunto de interações
que envolvem diversos aspectos da prática cotidiana de selfie desenvolvida pelos personagens:
as visualizações e curtidas da primeira selfie de Martim, segurando um pelicano rosa de
plástico; os metadados89 da selfie que Gabriel compartilhou no stories mas decidiu apagar logo

88

Através do rastreamento de navegação com o uso de cookies. Para mais detalhes, ver o documento “sobre
cookies”, específico da plataforma Instagram (FACEBOOK, 2018b).
89
Tratam-se de dados referentes à própria imagem que acompanham seus arquivos digitais (como a data da
produção da foto, geolocalização, modelo de aparelho utilizado, lente, tempo de exposição, ISO, distância focal
etc).
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em seguida; o texto “isso o Instagram não mostra” inserido por Teresa em sobreposição a seu
autorretrato no espelho do elevador; as hashtags escolhidas por João para divulgar seu treino
funcional na praça etc. O simples ato de compartilhar uma selfie (e as interações promovidas a
partir dela), portanto, insere-se em uma dinâmica ampla de coleta de dados:
Coletamos o conteúdo, comunicações e outras informações que você fornece
quando usa nossos Produtos, inclusive quando você se cadastra para criar uma
conta, cria ou compartilha conteúdo, envia mensagens ou se comunica com
outras pessoas. Isso pode incluir informações presentes ou sobre o conteúdo
que você fornece (como metadados), como a localização de uma foto ou a data
em que um arquivo foi criado. Isso pode incluir também o que você vê por
meio dos recursos que fornecemos, como nossa câmera, de modo que
possamos realizar ações como sugerir máscaras e filtros de que você pode
gostar, ou dar dicas sobre o uso de formatos da câmera. (FACEBOOK, 2018a)

Há, neste tipo de documento, uma ênfase na ação feita pelo usuário que irá servir de
maneira positiva para alimentar e aprimorar o próprio sistema e, portanto, transformá-lo de
forma a se adequar cada vez mais a esse mesmo usuário. A empresa busca, portanto, demonstrar
como esta coleta massiva de dados terá um retorno na experiência daquele que cotidianamente
utiliza suas plataformas. Nos termos desta pesquisa, observa-se como a prática de selfie não
apenas se molda de acordo com as ferramentas e interações disponibilizadas pelo Instagram –
como Gabriel, por exemplo, permitindo-se compartilhar mais selfies após a chegada da função
“melhores amigos” –, mas também como essa prática cotidiana, e toda a experiência envolvida
na produção e compartilhamento de autorretratos digitais, pode vir a transformar também os
próprios regimes algorítmicos e os modos de interação da plataforma.
O caráter algorítmico de funcionamento do Instagram, no entanto, aponta para
mudanças que ocorrem não apenas de maneira mais geral – como a incorporação de novos
filtros, ajustes de interface ou até inserção de um novo modo como o stories –, mas também
transformações cotidianas personalizadas para cada usuário. Ou seja, a partir de uma
dataficação90 (MAYER-SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013; VAN DIJCK; POELL; WAAL,
2018) de todas as ações produzidas nas plataformas, a empresa Facebook diz buscar adaptar
seus sistemas para cada pessoa:
Usamos as informações que temos para oferecer nossos Produtos, inclusive
para personalizar recursos e conteúdo (como seu Feed de Notícias, Feed do
Instagram, Instagram Stories e anúncios) e fazer sugestões a você (como
grupos ou eventos pelos quais você possa se interessar ou tópicos que você
talvez queira seguir) dentro e fora de nossos Produtos. Para criar Produtos
90

Tratam-se dos processos de transformação de práticas realizadas através de plataformas digitais em dados
rastreados e coletados. Retornarei a este termo também no próximo capítulo.
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personalizados que sejam únicos e relevantes para você, usamos suas
conexões, preferências, atividades e seus interesses com base nos dados que
coletamos e dos quais tomamos conhecimento por seu intermédio e de outras
pessoas (inclusive dados com proteções especiais que você opte por fornecer);
como você usa e interage com nossos Produtos; e as pessoas, as coisas ou os
lugares com os quais você esteja conectado e nos quais tenha interesse, dentro
e fora dos nossos Produtos. (FACEBOOK, 2018a)

Como demonstra o documento de política de dados, há uma importância direcionada
também ao funcionamento das redes justamente em termos de plataformas que cruzam
informações, desenvolvem-se e personalizam-se a partir da relação de dados de diferentes
dispositivos, produtos e ações. “Por exemplo, podemos sugerir que você participe de um grupo
no Facebook que inclui pessoas que você segue no Instagram ou com as quais você se comunica
usando o Messenger”, explica a empresa. Além disso, está presente também a necessidade de
coletar dados para manter a rede segura, “realizar e apoiar pesquisas e inovação sobre tópicos
relacionados a bem-estar social geral, avanço tecnológico, interesse público, saúde e bemestar”, além de produzir análises detalhadas de comportamento disponibilizadas a anunciantes
e parceiros comerciais, incluindo a possibilidade de “selecionar e personalizar anúncios, ofertas
e outros conteúdos patrocinados que exibimos para você”. De forma semelhante, a política de
uso de cookies, para permitir um rastreamento da navegação para além dos próprios serviços
do Facebook, é justificada pela lógica de aprimorar a experiência no Instagram: “Usamos
cookies, pixels, armazenamento local e tecnologias semelhantes para mostrar conteúdo
relevante para você, melhorar sua experiência e ajudar a proteger o Instagram e nossos
usuários” (FACEBOOK, 2018b). Além disso, essa proposta de personalização aparece também
no documento “termos de uso”, porém dando ênfase à organização algorítmica do sistema como
forma de preocupação com a heterogeneidade de seus usuários:
As pessoas são diferentes. Queremos fortalecer seus relacionamentos por
meio de experiências compartilhadas realmente importantes para você. Por
isso, desenvolvemos sistemas que tentam entender com quem e com o que
você e as outras pessoas se importam, e usamos essas informações para ajudálo a criar, encontrar, compartilhar e participar de experiências importantes
para você. Parte do que fazemos é destacar conteúdo, recursos, ofertas e contas
que possam ser de seu interesse e oferecer formas para você experimentar o
Instagram, com base no que você e as outras pessoas fazem dentro e fora do
Instagram. (FACEBOOK, 2018c)

Ao compartilhar uma simples selfie junto com sua esposa após uma corrida, João,
mesmo que não saiba, está concordando que aquela imagem, junto com toda a informação de
metadados e de interações realizadas a partir dela, será utilizada tanto para alimentar
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algoritmicamente o feed de outras pessoas, como funcionará enquanto dado coletado e
processado pela empresa para produzir um perfil sobre si próprio – e, assim, gerar novas
experiências algorítmicas em diferentes momentos da prática de selfie. Trata-se, de certa forma,
de um acordo com o usuário que se revela um acordo de experiência; ou seja, de vincular o
próprio processo de diferentes ações, comunicações e imagens ou textos desenvolvidos por
cada pessoa – conjuntamente com o aglomerado de informação já produzidas automaticamente
pelos dispositivos – com o funcionamento de inteligência de dados que irá pautar essa própria
experiência. Por isso, então, a ideia de “oferecer formas para você experimentar o Instagram
com base no que você e as outras pessoas fazem dentro e fora do Instagram”; aquilo que cada
personagem faz, em diferentes plataformas, transforma as próprias experiências de ver,
compartilhar e comentar fotografias – e, claro, de visualização de “anúncios, ofertas e outros
conteúdos patrocinados que acreditamos ser significativos para você”.
Para manter um bom funcionamento desse tipo de serviço, baseado em constantes
coletadas de dado pautadas nas práticas dos usuários, o Instagram necessita não apenas
incentivar uma imersão na plataforma, como também planejar e guiar diferentes ações daqueles
que a utilizam. Mostra-se importante pensar, projetar e interpretar a ação, permitindo que elas
se tornem algoritmicamente rastreáveis. Por isso, sugere-se por exemplo compartilhar “somente
fotos e vídeos feitos por você ou que você tem o direito de compartilhar” (FACEBOOK,
2018d). Ou seja, indica-se a necessidade de alimentar o sistema com novos conteúdos,
fotografias feitas por você, e não aquilo copiado; trata-se de um incentivo para o
compartilhamento de material autoral, pensando em termos de um modo cotidiano e dinâmico
de produção de imagens. Em outras palavras, é como se, diariamente, a plataforma por exemplo
solicitasse a um dos personagens: fotografe-se, negocie com sua vergonha, compartilhe suas
selfies, experimente um pouco com a visibilidade; enfim, produza dados.
As regras em relação ao que pode ser realizado, ou das ações proibidas – incluindo,
por exemplo, o compartilhamento daquilo que a plataforma considera como nudez91 – sugerem
uma necessidade da empresa de manter uma projeção da ação para conseguir sustentar uma
coleta de dados produzida algoritmicamente. Trata-se de uma lógica atrelada justamente a um
funcionamento procedimental (DOURISH, 2016; GILLESPIE, 2014), englobando um conjunto
91

No documento “diretrizes da comunidade” a empresa escreve o seguinte sobre o compartilhamento de nudez no
Instagram: “Sabemos que há casos em que as pessoas talvez desejem publicar imagens de nudez de natureza
artística ou criativa. No entanto, por vários motivos, não permitimos nudez no Instagram. Isso inclui fotos, vídeos
e alguns conteúdos criados digitalmente que mostram relações sexuais, genitais e close-ups de nádegas totalmente
expostas, além de algumas fotos de mamilos femininos. No entanto, fotos de cicatrizes causadas por mastectomia
e de mulheres amamentando são permitidas. Nudez em imagens de pinturas e esculturas também é permitida.”
(FACEBOOK, 2018d).
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diverso de instruções algorítmicas que irão processar, analisar e aprender a partir do uso do
Instagram. Ou seja, um conjunto de regras para coleta de dado que preveem ações, aprendem a
distingui-las, classificá-las, e são constantemente reestruturadas a partir das práticas
desenvolvidas na plataforma. Os diversos dados coletados (FIGURA 4) conectam-se
justamente com a forma a partir da qual a plataforma espera que você se comporte ao utilizála: produzindo conteúdo próprio, interagindo, comunicando-se e participando “de experiências
importantes para você”, porque são essas mesmas experiências que serão utilizadas para
desenvolver “sistemas que tentam entender com quem e com o que você e as outras pessoas se
importam” (FACEBOOK, 2018c).
Quando Martim, por exemplo, fotografa-se deitado na cama sem camisa e compartilha
a selfie produzida no Instagram, colocando uma legenda que brinca com a situação e ao mesmo
tempo busca divulgar seu trabalho – como descrito no capítulo anterior –, ele não está apenas
negociando com a vergonha, mas também com os algoritmos da plataforma. É interessante
lembrar aqui do que ele havia me dito: “Tô brincando com a linguagem, com os códigos. Mas
ao mesmo tempo indo na direção deles”. Se as ironias produzidas com expressões como “fotoinstaboy-acordando-sem-camisa” deixa-o mais confortável para compartilhar uma selfie desse
tipo, ao mesmo tempo a experiência de uso do Instagram – a qual se revela, como começo a
apontar neste capítulo, também uma experiência que envolve ações algorítmicas – faz com que
ele perceba, na prática, a possibilidade de utilizar uma selfie para, ao incentivar mais interações
(curtidas, comentários, visualizações), tornar a publicação mais visível para um público mais
amplo. Ou seja, essa ideia de brincar com os códigos e ao mesmo tempo ir na direção deles,
como sugere Martim, significa também perceber que ele constrói um diálogo cotidiano com os
modos de visibilidade geridos por lógicas algorítmicas alimentadas por suas próprias
publicações e interações realizadas dentro (e fora, como revela a empresa) das plataformas do
Facebook.
O interessante, em um evento como este de Martim, não é compreender se se trata
neste caso de uma ação consciente ou não – afinal, a consciência existe?92 –, mas perceber
aquilo que se desenrola na prática. Ou seja, importa menos saber se, ao compartilhar uma selfie
sem camisa, ele está percebendo ou não se há ações algorítmicas vinculadas a ela, mas sim
como se constrói essa prática de selfie na relação com o processo de dataficação promovido

92

William James, no ensaio Does ‘Consciousness’ Exist?, traz um argumento bastante interessante sobre a
questão: para ele, não existe uma “consciência” em termos de uma entidade abstrata ou transcendental, mas sim
as consequências práticas do que se costuma chamar de consciência ou pensamento. Ou seja, o que interessa, em
termos pragmatistas, não é a consciência, mas sua performance; ou seja, sua constituição enquanto experiência.
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pela plataforma – e exemplificado brevemente nas páginas anteriores a partir de documentos
da empresa. Como será visto adiante, a construção de modos para seguir a experiência
algorítmica que interessam a este trabalho não se baseia na percepção das pessoas sobre os
algoritmos, mas nos momentos nos quais eles se mostram relevantes na prática, em meio a uma
trajetória de experiência vinculada à produção e compartilhamento de selfies.
É interessante observar, ainda, como essa lógica de coleta intensa de dados (e
organização da plataforma a partir deles) transforma o cotidiano de prática de selfie dos
personagens mesmo que eles nunca tenham contato com as regras da plataforma apresentadas
em documentos como “termos de uso” ou “política de dados”. No capítulo anterior, por
exemplo, eu descrevi uma selfie de Teresa publicada no modo stories de seu perfil profissional,
na qual ela utilizou uma caixa de comentários para pedir a seus seguidores ideias de conteúdo
para seu próximo vídeo. Mesmo sem fazer nenhuma menção à plataforma ou a alguma lógica
algorítmica, Teresa me explicou que buscava naquele momento gerar mais engajamento e,
assim, visibilidade. Era uma forma, portanto, de aumentar as interações em seu perfil, tornandoo – através de processamentos algorítmicos – mais visível para diferentes públicos. Ela
incorpora, de certa maneira, uma performatividade algorítmica em sua rotina de controle das
impressões de sua fachada profissional, aprendendo na prática a construir formas de
experimentar com a visibilidade através das selfies. Trata-se, na verdade, de um aprendizado
partilhado, com conjunções algorítmicas também aprendendo e se transformando a partir da
prática de selfie de Teresa – questão que será desenvolvida adiante no Capítulo 7. Como revela
o próprio Instagram, “por ser desenvolvido a partir de aprendizado de máquina, a organização
do feed está constantemente se adaptando e melhorando baseado em novos dados”93.
De maneira semelhante, quando João escreve “O resultado de hoje vai para @fulana
que está fazendo Treinamento Personalizado há 3 meses”, junto com uma selfie feita com sua
aluna, ele acaba criando, a partir de uma conexão com o perfil dela, uma interação que pode vir
não apenas a incentivá-la a continuar o exercício, mas também fazer com que seu próprio perfil
torne-se mais visível para novos públicos – e, portanto, potenciais novos alunos. Como foi visto
no documento “termos de uso”: “Parte do que fazemos é destacar conteúdo, recursos, ofertas e
contas que possam ser de seu interesse [...]”. João busca, dessa forma, tornar seu perfil alvo
deste destaque de conteúdo; ou seja, torná-lo algoritmicamente atrativo para colocar suas
publicações – e selfies, portanto – em evidência no feed de outras pessoas.
93

Informação que aparece no destaque dos stories do perfil @creators (instagram.com/creators), elaborado pelo
próprio Instagram. Texto original: “Because it’s powered by machine learning, Instagram’s feed ranking is
constantly adapting and improving based on new data.”
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O Instagram não revela qual é exatamente o funcionamento de seus algoritmos, mas
os documentos aqui analisados acabam fornecendo rastros sobre algumas formas através das
quais a plataforma é algoritmicamente construída. A maneira como a política de dados é
apresentada, na relação com as ações que são projetadas pela plataforma para manter o
funcionamento de construção algorítmica do Instagram, revela um sistema que é pensado a
partir da ação. Trata-se de uma apresentação, também, do que Paul Dourish (2017, p. 11) por
exemplo chama de “arranjos materiais da informação”94: materialidades específicas do digital
que se mostram bastante relevantes para a produção de novas experiências e objetos. Importam,
como anunciam repetidamente os documentos analisados, a forma como você usa o Instagram,
informações que você compartilha, imagens que você produz; enfim, todas suas ações. Ou seja,
como Elias Bitencourt (2019, p. 288) identificou em relação às plataformas digitais, “nesses
ecossistemas algorítmicos, os serviços são tanto construídos em função dos padrões de
comportamento quanto aplicados na qualidade de ferramentas de aprendizagem sobre os modos
de consumir.” Formam-se experiências – no caso desta pesquisa, de produção,
compartilhamento e interação através de selfies – desenvolvidas conjuntamente com uma lógica
procedimental algorítmica projetada através da prática de produção de dados. O desafio, no
entanto, é identificar e compreender em quais momentos e práticas situadas de selfie a
performatividade algorítmica torna-se relevante no percurso da experiência que sigo neste
trabalho.

4.2 MODOS DE SEGUIR A EXPERIÊNCIA ALGORÍTMICA
Na imagem, em preto e branco, Teresa aparece olhando compenetrada para a câmera,
com a cabeça encostada no travesseiro de sua cama. Pelo enquadramento feito, é possível
imaginar que ela, ao esticar o braço para fazer a selfie, buscou uma angulação frontal com o
rosto. Ao seu lado, próximo à tatuagem em seu ombro direito, um gato descansa em cima do
edredom. Na legenda da publicação, feita no modo galeria do Instagram, Teresa copia um
trecho de uma música, escrevendo abaixo o seguinte: “um pretexto pra postar essa música, um
pretexto pra postar essa foto”. Em um dos comentários, um amigo complementa: “pretexto pra
receber elogio kkkk”.

94

“material arrangements of information”
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– Como foi essa situação, você pode me falar um pouco? – eu pergunto. “Eu ouvi essa
música e achei maravilhosa, e queria postar. E a gata tava ali em cima, aí eu tirei”, respondeme, completando com uma risada. “E como surgiu a música?” – questiono. “Eu tava ouvindo
no Spotify”, explica-me Teresa, “que às vezes sugere músicas novas, aí apareceu, e eu achei
maravilhosa”. A selfie, publicada no Instagram, acabou sendo visualizada por seu pai, gerando
em seguida uma conversa entre os dois através de mensagens. “Meu pai me mandou uma
mensagem perguntando se eu tava apaixonada por alguém”, conta-me Teresa, rindo, e
explicando que, apenas vendo a letra inserida por ela na legenda, e sem conhecer a melodia, ele
achou se tratar de alguma situação amorosa envolvida naquele compartilhamento de selfie e
música. “Eu falei ‘não, meu pai, é só a música’. ‘Não parece, parece uma indireta’”, conta-me,
simulando a conversa entre os dois, e novamente dando uma risada.
A banalidade dessa situação – ouvir música, fotografar-se deitada na cama –
curiosamente aponta para alguns aspectos relevantes da interação entre ação algorítmica e
prática cotidiana de selfie. Teresa utilizava uma plataforma de streaming quando, a partir de
suas interações dentro do sistema95 – como canções curtidas, tempo ouvindo cada faixa, artistas
mais recorrentes etc –, foi guiada até uma música desconhecida para ela. De acordo com suas
próprias ações na plataforma, o conjunto de algoritmos96 do Spotify tentou aprender seus gostos
musicais para, naquele momento, sugerir uma canção específica que poderia agradá-la.
Funcionou. Teresa sentiu-se de alguma forma motivada por aquela experiência de escuta – uma
experiência também algorítmica, poderia dizer –, e, para compartilhá-la, resolveu fazer uma
selfie deitada na cama, ao lado de sua gata, publicando o resultado em sua galeria no Instagram,
conjuntamente com a letra da música ouvida na outra plataforma. Aquela imagem foi, então,
selecionada algoritmicamente dentre um universo de outras publicações de cada perfil seguido
pelo pai de Teresa, considerando suas ações na plataforma – ou seja, considerando, inclusive,
as prováveis constantes visualizações e curtidas no perfil da filha –, para torná-la
preferencialmente visível para ele. Essa experiência de se fotografar e compartilhar a imagem,
presente na prática cotidiana de selfie de Teresa, revela-se também, portanto, uma experiência
algorítmica.

95

O Spotify diz que “usa dados pessoais para criar a melhor experiência de audição”. Para alguns detalhes sobre
essa coleta de dados, ver o documento de política de privacidade da plataforma:
https://www.spotify.com/br/legal/privacy-policy/. Acesso em: 9 fev. 2020.
96
O interesse aqui não é aprofundar na discussão sobre algoritmo e plataformas de música, mas apenas apontar
para ações algorítmicas que se mostram relevantes em outros sistemas digitais, podendo conectar-se inclusive
(como neste caso de Teresa) com ações algorítmicas também no Instagram. Para questões mais específicas sobre
sistemas de recomendação e algoritmos em plataformas de streaming de música, ver trabalhos como os de
Karakayali et al (2018), Prey (2018) e Cortez (2019).
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São eventos cotidianos associados à prática de selfie, como este de Teresa, que me
chamaram atenção para alguns momentos nos quais conformações algorítmicas mostram-se
relevantes na trajetória de experiência seguida nesta etnografia. A partir deles, percebi a
importância de identificar: experiências cotidianas que ajudam a revelar certas ações
algorítmicas; experiências guiadas para o algoritmo, e de tentar burlá-lo ou ensiná-lo; práticas
remodeladas e/ou guiadas pela lógica algorítmica da plataforma; e, ainda, observar as
transformações das diferentes plataformas utilizadas pelos personagens, e como elas modificam
e conformam as próprias práticas cotidianas de autofotografia. Até o final deste capítulo – tendo
como parâmetro, também, o exercício descritivo sobre o Instagram realizado no tópico anterior
– apresentarei, através da prática cotidiana de selfie dos personagens, alguns momentos nos
quais esses aspectos se mostram presentes.
Teresa, deitada em sua cama com sua gata, ouvindo uma música nova, é um exemplo
de uma dessas questões: como algumas práticas podem ser guiadas por ações algorítmicas – no
caso, lógicas algorítmicas desenvolvidas em duas plataformas distintas. A experiência de ouvir
música mistura-se a uma experiência de autofotografia, construindo portanto uma experiência
na qual ações algorítmicas mostram-se relevantes. Pode-se dizer, então, que “algoritmos fazem
coisas acontecerem”97 (WILLSON, 2017): Teresa conhece uma nova música, guiando-a
também para compartilhá-la através de uma selfie; guiado também por algoritmos, seu pai a
visualiza e envia mensagens; de maneira semelhante, seu amigo vê a publicação e comenta,
brincando, “pretexto pra receber elogio”. No entanto, além deles serem responsáveis por coisas
acontecerem, poderia dizer que algoritmos – ou, melhor, a performatividade associada às
conformações algorítmicas – fazem parte muitas vezes da própria construção da selfie enquanto
prática. Como argumenta Michele Willson (2017, p. 146), algumas práticas cotidianas tornamse cada vez mais performadas através de algoritmos, ao mesmo tempo em que essa prática de
delegação torna-se ela mesma uma prática cotidiana. Assim, “nesse processo de delegação,
dados (ações, relações, e objetos) do cotidiano são traduzidos, construídos e reconfigurados”98.
As maneiras, portanto, através das quais produzimos, visualizamos e compartilhamos
autorretratos digitais constroem-se em uma trajetória na qual ações algorítmicas guiam,
conformam e interagem com nossas práticas cotidianas.
Mônica, por exemplo, não apenas costuma compartilhar selfies no modo stories do
Instagram como, também, gosta de utilizar a plataforma para visualizar e interagir com imagens
97

“Algorithms make things happen.”
“In this delegation process, data (actions, relations, and objects) of the everyday are translated, framed and
reconfigured”
98
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compartilhadas por outras pessoas. Isto, porém, envolvendo tanto as publicações de seus amigos
e aqueles que segue – visualizando as fotos organizadas algoritmicamente em seu feed – quanto
imagens de perfis que não conhecia.
– Você costuma usar o Instagram para ver também fotos das outras pessoas, certo? –
eu pergunto a Mônica. “Isso. Normalmente eu acompanho o feed, e eu vejo muito o explorar99
também, coisas que eu não sigo”. Eu questiono, em seguida, se se trata de uma prática de
visualização feita de maneira aleatória, ou se ela busca por perfis específicos. “É porque tem o
mecanismo de controle de dados no Instagram, né. Então não é aleatoriamente, sabe”, Mônica
me responde, corrigindo-me por ter utilizado, de maneira realmente inapropriada, o termo
“aleatória”. Ela estava chamando minha atenção justamente para a lógica algorítmica que
subjaz o simples ato de visualizar publicações na plataforma. Ao acessar o modo “explorar”,
Mônica se depara não com imagens apresentadas de maneira aleatória, mas seguindo uma
organização baseada em suas próprias ações no Instagram – das selfies que publica
acompanhada de um texto àquelas que visualiza ou curte de outras pessoas. “Se eu curto uma
coisa, eu vou ver muito mais daquela coisa”, explica-me Mônica, em seguida contando que
consegue perceber, na prática, esse comportamento da plataforma. Depois ela complementou:
“Eu acho que quanto mais você mostra interesse em alguma publicação, algum assunto em
específico, mais aparece pra você”.
Mônica ajuda-me a perceber que apesar de, em termos computacionais, um algoritmo
ser entendido enquanto um conjunto de instruções organizado para resolver algum problema,
mostra-se importante aqui não apenas tratá-lo a partir dessa definição que o restringe a uma
execução de códigos determinados por programadores – como já sugere Lucas Introna (2016)
–, mas compreendê-lo em meio a um conjunto de práticas materiais e experiências entrelaçadas.
Observando o cotidiano dos personagens, é possível perceber como os algoritmos se mostram
relevantes não enquanto códigos executados para resolver determinados problemas das
plataformas (coletar dados, encontrar padrões, sugerir conteúdo), mas como agentes
participantes – através de práticas situadas de selfie – de experiências que envolvem dataficação
e aprendizados compartilhados de relatar a si mesmo100. Ouvir músicas sugeridas por algoritmos
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Mônica se refere à opção “Pesquisar e Explorar” do Instagram, na qual é possível procurar por pessoas ou
publicações específicas, ou então navegar por imagens de perfis não seguidos, apresentadas em forma de um feed
organizado a partir de uma curadoria algorítmica. No Centro de Ajuda do Instagram a funcionalidade é descrita
desta forma: “On Search & Explore you can find photos and videos that you might like from accounts you don't
yet follow. You may also see curated topics we think the Instagram community will enjoy.” Disponível em:
https://help.instagram.com/325395640916015. Acesso em: 11 fev. 2020.
100
Em termos mais amplos: tratam-se de experiências que envolvem diferentes formas de relatar a si mesmo a
partir de uma dataficação do cotidiano, de experimentações com a vergonha e a visibilidade, de práticas e políticas
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faz parte do cotidiano de Teresa, assim como Mônica visualiza diariamente a curadoria de
imagens gerada algoritmicamente com base em sua própria prática de visualização e
compartilhamento de imagens.
Em uma das conversas com Martim, estávamos em certo momento falando das
interações e dos comentários que surgem a partir de selfies publicadas no Instagram – questão
que será discutida no próximo capítulo –, e de como há uma mistura de afetos com as redes
sociais que se materializam muitas vezes naquilo que é selecionado por algoritmos. Neste
momento ele disse o seguinte:
É uma loucura, porque ele [o algoritmo] é muito diretivo, né. Tem uma
dimensão ali muito dirigista. As pessoas com as quais eu interajo são as
pessoas que me são ofertadas pelo algoritmo. Ou porque elas patrocinaram ou
porque eu interagi um pouco mais, e pra mim isso… eu não penso sempre
sobre isso, mas às vezes isso é extremamente perturbador. E eu me lembro de
algumas pessoas falarem “ah, se você quer…”, por exemplo, na época das
eleições, a família, e eu falava assim “poxa, as eleições tão dividindo tanto, e
tá inviável conviver com pessoas que se posicionam do outro lado, diferente
do meu, mas às vezes eu gostaria que as pessoas vissem os conteúdos que eu
tô publicando”. E aí eu me lembro que um amigo mais conhecedor das redes
disse “ah, entra no perfil dessa pessoa e essa pessoa vai começar a receber
suas informações, ou vai entrando, vê algumas fotos da pessoa”. Quer dizer,
dribla ou burla o algoritmo, no sentido de… penetra aí nesse algoritmo de
algum jeito pra você reproduzir um tipo de repercussão que você quer
reproduzir.

Martim, portanto, acabou chamando atenção para duas maneiras através das quais as
ações algorítmicas se mostram presentes em seu cotidiano: uma experimentação de se mostrar
e de ver outras pessoas através de selfies que é conformada, de acordo com sua própria prática,
através de lógicas algorítmicas; ou, ainda, experimentar a plataforma de forma a guiar a coleta
de dados para tentar provocar certos efeitos desejados – o que ele chamou de burlar o algoritmo.
Uma mistura, portanto, de práticas guiadas por algoritmos e práticas guiadas para algoritmos.
Ou seja, Martim tanto acaba sendo guiado pela performatividade algorítmica nas selfies que
produz e visualiza quanto tenta, através de experimentações específicas, direcioná-la para agir
de determinada maneira. Das duas formas, a experiência algorítmica importa – mostra-se
materialmente relevante – porque produz diferença na prática.
As relações entre selfie e performatividade algorítmica, no entanto, não se traduzem
como uma produção de diferença no sentido de quebra da cotidianidade; pelo contrário, tratamse das pequenas relações engendradas na vida cotidiana que, perceptíveis ou não, conformam
material-discursivas com imagens conversacionais, e de experiências de afetar e ser afeto. Estas questões estão
sendo desenvolvidas aos poucos no decorrer deste trabalho, e serão retomadas em conjunto no Capítulo 7.
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ou envolvem-se com práticas construídas através de experiências algorítmicas. Em uma das
selfies publicadas por Martim, por exemplo, ele aparece deitado no linóleo do palco de um
teatro, com o corpo inclinado para o lado, fazendo com que ele precise deixar a cabeça levantada
para aparecer no enquadramento. Por mais inusitada que seja a selfie, para Martim trata-se de
uma situação comum a seu trabalho: o palco de teatro.
Essa foto… eu tava aqui no [Teatro X] esperando a peça começar, eu tava
deitado no chão. E eu tava vendo… vendo o Instagram enquanto os meninos
se organizavam, e a gente preparava as coisas pra começar a peça, e eu tava
sozinho no palco. Estar sozinho também favorece muito, a meu ver, brincar
de selfie. E eu… deitado, fiz mais uma selfie-isca, no jeito de chamar pra peça
sem ser com foto do cartaz da peça, buscando outros meandros... [...] Na
verdade, eu não me pus nessa posição para tirar a selfie, eu já tava aí tipo
deitado de costas, assim, descansando a coluna.

Depois, resolveu tentar fazer foto: “botei a câmera de selfie, mas tava criando uma sombra na
minha cara, e aí eu deitei e tava sem sombra, porque tava tendo passagem de luz sem os atores.
E aí… foi um jeito de eu exibir meu bigode e falar ‘galera, venham ver a peça’”. No entanto,
este chamado para o público não se constrói apenas pela exibição de seu bigode, mas
especialmente, neste caso, com a marcação de localização do teatro colocada por Martim logo
abaixo de seu rosto na imagem. Não apenas a foto entra em um contexto de bastidores, exibido
em uma série de stories publicados por ele, como também, por mais que seja uma ação banal
na plataforma (inserir uma localização), cria uma marcação que servirá como parâmetro
algorítmico de categorização, tornando aquela selfie visível ou não no feed, por exemplo, de
Mônica – quando ela for passar o tempo olhando imagens na função “Pesquisar e Explorar” –
ou de qualquer outra pessoa que, seguindo ou não Martim, acabe se deparando com seu bigode
e um chamado para comparecer ao teatro.
É interessante observar, ainda, como Martim consegue oscilar entre um modo
despreocupado de se envolver com os algoritmos da plataforma, diluindo essa interação em sua
prática cotidiana de selfie, com momentos nos quais há uma grande atenção – e algumas vezes
preocupação – aos processos de dataficação. Das duas maneiras, há uma experiência
algorítmica que produz diferença, na prática, em seu cotidiano de interação com plataformas
digitais. Quando conversávamos, essa questão virou um ponto de reflexão para Martim:
Tem uma produção de discurso de visibilidade que é radicalmente forjada pelo
tipo de interação que você produz e pela força do capital [risos]. Você
procurou no Google “pousada" e “Imbassaí”, aquilo vai aparecer no seu feed
o tempo todo. Então eu tô tentando ao mesmo tempo entender o que há de
estapafúrdio e de violento nessa… na força do capital, implementada ali nas
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redes sociais, mas também eu faço um esforço de não ficar o tempo todo
filtrando a experiência sob esse aspecto, se não é inviável. É só Black Mirror
da vida real, e isso é exaustivo.

Ao conversarmos sobre suas próprias práticas, Martim começou a me revelar um
pouco suas experiências (e inquietações) em relação aos processos algorítmicos nas plataformas
que usa. Ao compreender esses processos, também, a partir do que ele chama de uma “produção
de discurso de visibilidade [...] radicalmente forjada pelo tipo de interação” desenvolvida pelas
pessoas e através da “força do capital”, ele está de alguma forma destacando o que Shoshana
Zuboff (2015), por exemplo, chama de “capitalismo de vigilância”: uma lógica de acúmulo de
capital na qual a extração e análise de dados da cotidianidade torna-se estratégia central de
mercado. Segundo a autora, essa extração de dados – muitas vezes sem autorização ou amparo
legal – torna-se um processo de via única, criando uma assimetria de conhecimento e de poder
na qual as empresas nativas digitais, pautadas por uma lógica de Big Data (CARDON, 2015;
KITCHIN, 2014a, 2014b), sustentam-se. Cria-se, assim, uma “dependência social”, fazendo
com que o uso de plataformas digitais, uma vez utilizadas, tornem-se obrigatórias para o
convívio cotidiano; e esta dependência, segundo Zuboff, é fundamental para o projeto de
vigilância. Mesmo que, para uma pessoa como Martim, exista algo de violento nessa “força do
capital” associada à dataficação de suas ações cotidianas, ele continua inserido em um
capitalismo de vigilância, usando diariamente diversas plataformas, e fazendo selfies que
entram em uma lógica de visibilidade construída a partir de parâmetros algorítmicos.
Uma certa preocupação com os processos de dataficação, mesmo que de maneira
menos evidente, apareceu também durante conversas com outros personagens. Quando eu
retomei, por exemplo, o que Mônica havia me contado sobre seu hábito de usar o modo
“Pesquisar e Explorar” do Instagram, a questão dos algoritmos da plataforma acabou virando
também um tema para debatermos. Neste momento, eu resolvi perguntar: “você tem alguma
ideia de como ele gere isso, como funciona o algoritmo?”. A resposta dada por ela – e é esta
justamente que me interessa – baseou-se em sua própria experiência de uso da plataforma: “Eu
acho que quanto mais você mostra interesse em alguma publicação, algum assunto em
específico, mais aparece pra você. Isso aí eu sei”. Ela consegue perceber na prática um pouco
essa situação ao, por exemplo, navegar pelo feed sugerido no modo de explorar, encontrando
publicações e perfis semelhantes àqueles que costuma visualizar e curtir. Para Mônica, ainda,
esse processo algorítmico de coleta de dados passa por diferentes tipos de ações do cotidiano –
e não apenas as fotos que ela publica –, inclusive quando não percebemos. “Eles tem até o
microfone, né. Que eles ouvem uma parte de nossas conversas às vezes”, conta-me. Ela acaba,
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de certa forma, reconhecendo uma prática de dataficação que opera segundo uma lógica de
aprendizado algorítmico guiado para a personalização: “várias vezes eu ouço uma galera
comentando que, tipo assim, tá conversando com a pessoa, aí do nada, tipo tá falando de…
comida. Aí do nada… iFood aparece aqui”. Funcionando efetivamente desta maneira específica
ou não, o interessante na verdade é perceber como a performatividade algorítmica está presente
no cotidiano de Mônica através (da dependência social) das plataformas digitais.
– Você sabe que o Instagram faz uma leitura automática de suas fotos? – resolvi
perguntar a ela naquele momento, aproveitando a discussão sobre algoritmos. “Eu não sabia,
mas acho provável que seja verdade”, responde-me. Como eu estava com acesso a um
computador no momento de nossa conversa, abri o perfil do Instagram de Mônica. Escolhi
como exemplo uma das fotos de sua galeria, uma selfie na qual ela está na praia, usando óculos
escuros, com os cabelos ao vento e olhando diretamente para a câmera. Cliquei com o botão
direito do mouse em cima da imagem, selecionei a opção “inspecionar”. O navegador, então,
abriu o código fonte associado àquela publicação, no qual é possível encontrar a seguinte frase:
Image may contain: one or more people, sky, outdoor and closeup. “Assustador”, Mônica me
diz, dando uma risada em seguida. Eu expliquei que aquilo se tratava da função de
acessibilidade chamada Automatic Alternative Text101, disponibilizada para Facebook e,
recentemente naquela época, também para o Instagram. “Não sabia nem que existia isso,
socorro”, ela me diz, dando uma risada discreta e ao mesmo tempo se mostrando um tanto
assustada. Assim como diversas ações de Mônica vinculadas à prática de selfie, dentro e fora
do Instagram, serem potencialmente rastreáveis, a própria fotografia torna-se objeto de leitura
automática, através de algoritmos treinados justamente a partir do enorme bando de dados de
imagens alimentados diariamente com as fotos cotidianas de diferentes pessoas. Enquanto
Martim aprendia junto com seu marido a se fotografar, ou Mônica publicava selfies no
“melhores amigos”, os algoritmos do Instagram também aprendiam, a partir dessas mesmas
imagens, a performar através das selfies: transformá-las em textos.
A prática cotidiana dos personagens começa a demonstrar, portanto, uma experiência
que não está associada unicamente ao sujeito que se fotografa, mas envolve também – desde o
momento em que a selfie se materializa enquanto combinação numérica102, até alcançar
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Esta função foi apresentada no segundo capítulo deste trabalho, no qual utilizo as descrições automáticas
geradas para apresentar, junto com outros dados e descrições, o início da pesquisa etnográfica tendo uma praça
como ponto de partida.
102
Mesmo que não seja compartilhada, uma imagem realizada com smartphone é processada algoritmicamente
através dos aplicativos para gerenciamento de imagens da Google ou da Apple, por exemplo. Para uma discussão
mais detalhada sobre esse tema, ver publicação anterior, realizada em parceria com André Lemos, na qual
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diferentes audiências ao ser compartilhada – um agente não humano que, em diversas situações,
torna-se relevante nesta trajetória de experiência: o algoritmo, operando em um contexto de
intensa dataficação das ações em uma plataforma digital. E, se essa experiência é também
algorítmica, significa perceber que nela há ação: práticas são guiadas por e para algoritmos;
eles aprendem e performam, transformando imagens em textos ou gerindo toda a visibilidade
na plataforma. Por isso, inclusive, assim como alguns autores (BITENCOURT, 2019;
BUCHER, 2018; INTRONA, 2016; LEMOS, 2016), considero importante destacar a
performatividade dos algoritmos, ajudando-me a enfatizar o caráter de ação e transformação
que podem ser associados àqueles que atuam em plataformas como o Instagram. Como sugere
Lucas Introna (2016, p. 20), a performatividade de um algoritmo não estaria exatamente em
uma linha de código específica, mas sim em um fluxo temporal de ação através do qual ela se
torna ativa, considerando ações precedentes e posteriores de “conjuntos sociomateriais
heterogêneos”103. De maneira semelhante, poderia dizer que, ao tratar da selfie como prática, a
proposta é também atentar-se para sua performatividade. Isto, no entanto, não apenas no sentido
de formas e gestos aprendidos por seus praticantes – segurar o smartphone de maneira
específica, experimentar com diferentes ângulos –, mas também justamente em sua relação com
uma experiência algorítmica que performa: age sobre a imagem, produzindo leituras,
compartilhamentos e modos de visibilidade. As ações vinculadas à prática de selfie, portanto,
são ações também algorítmicas. Em outros termos: a experiência vinculada à prática de selfie é
também uma experiência algorítmica.
O importante de perceber o caráter performativo dos algoritmos está na posição (como
pesquisador) não de buscar o que eles são, mas o que eles fazem (BUCHER, 2018). Significa
portanto, seguindo a proposta de Taina Bucher – em diálogo com a desenvolvida neste trabalho
–, pensar os algoritmos na prática. “Ao mudar a atenção da própria fonte de ação para as
práticas de mobilização das fontes de ação em circunstâncias específicas, poderemos entender
como e quando algoritmos mostram-se relevantes [come to matter]”104, escreve Bucher (2018,
p. 55). Com o objetivo de tratar da questão do poder e política dos algoritmos, a autora sugere
um afastamento da metáfora que os associa a uma caixa-preta (inacessíveis, invisíveis e
fechados) e tratá-los em termos de eventos, examinando-os, portanto, “como configurações em
práticas situadas” (BUCHER, 2018, p. 63). Nesse sentido, por exemplo, o que importa não é a
discutimos experiências fotográficas que envolvem ações algorítmicas nos âmbitos de produção, organização e
leitura de imagens (LEMOS; PASTOR, 2018b).
103
“heterogeneous sociomaterial assemblages”
104
“By shifting attention away from the proper source of action toward the practices of mobilizing sources of
action in specific circumstances, we might be able to understand both how and when algorithms come to matter”
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caixa-preta – pensar o algoritmo como uma coisa –, mas “o processo de encaixapretamento, de
fazê-lo parecer como se existisse originalmente uma caixa estabilizada”105 (p. 64). Dessa forma,
portanto, Bucher se aproxima do conceito de caixa-preta trabalhado por Bruno Latour (1994,
2012b), evidenciando não a metáfora do algoritmo como objeto isolado e inacessível, mas
afirmando sua formação enquanto um agenciamento entre diferentes atores em rede – os quais,
justamente, mostram-se invisíveis ao entrarem em uma ação coletiva estabilizada. Os modos
para acessá-lo, como argumenta Bucher, não deveriam passar pelo questionamento do que é
um algoritmo (ou defini-lo como uma caixa-preta), mas pelo próprio processo de
encaixapretamento. Significa, mais uma vez, investigá-los na prática, permitindo, assim,
compreender “o devir dos algoritmos e as diferentes formas através das quais algoritmos come
to matter em situações específicas.”106 (BUCHER, 2018, p. 63). Deve-se, portanto, pensar em
algoritmos
não apenas como “instruções em código dizendo o que a máquina deve fazer”,
mas sim como realizações emergentes ou práticas sociomateriais. Questionar
como os algoritmos come to matter na sociedade contemporânea não é sobre
tentar definir o que eles são ou em quais pontos eles agem, mas sim sobre
questionar as formas através das quais eles são colocados em prática, e
juntam-se para produzir diferentes versões da realidade.107 (BUCHER, 2018,
p. 152)

Em seu trabalho, Bucher propõe algumas maneiras para investigar situações nas quais
algoritmos tornam-se relevantes. Em uma delas, indica pesquisar “histórias pessoais de
algoritmos”, revelando o que ela chama de encontros de pessoas com algoritmos. Contrariando
o argumento108 de Cheney-Lippold (2011), ela sugere que as pessoas experienciam, sim, os
algoritmos. Não se trata de afirmar que eles se conectam diretamente ao indivíduo, mas sim que
falam e produzem efeitos a partir dele. Por isso, através de histórias pessoais sobre algoritmos,
ela busca compreender sua presença na vida cotidiana, percebendo, por exemplo, que aquilo
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“[...] the process of ‘blackboxing’, of making it appear as if there is a stable box in the first place.”
“[…] the becoming of algorithms and the different ways in which algorithms come to matter in specific
situations.”
107
“[…] therefore to think of algorithms not merely as ‘coded instructions telling the machine what to do’, but
rather as emergent accomplishments or socio-material practices. How algorithms come to matter in contemporary
society is not about trying to define what they are or at what points they act, but rather about questioning the ways
in which they are enacted, and come together to make different versions of reality.”
108
Cheney-Lippold (2011, p. 176) escreve o seguinte: “The individual user is incapable of really experiencing the
effect that algorithms have in determining one’s life as algorithms rarely, if ever, speak to the individual. Rather,
individuals are seen by algorithm and surveillance networks as members of categories.”
106
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experienciado pelas pessoas “não é a receita matemática, mas, na verdade, os temperamentos,
afetos, e sensações dos quais os algoritmos são generativos”109 (BUCHER, 2018, p. 97).
De certa forma, próximo ao que sugere Bucher, os relatos etnográficos apresentados
neste capítulo constroem-se também como histórias pessoais de algoritmos. No entanto, a
proposta aqui não é, como acaba desenvolvendo a autora, demonstrar um imaginário
algorítmico, ou compreender a percepção das pessoas sobre os algorítmicos com os quais
interagem (ou imaginam interagir). O que proponho afasta-se da percepção e se aproxima das
práticas. Ou seja, interessa-me mais compreender, na prática, como a experiência algorítmica
constrói sua trajetória. Mesmo, por exemplo, nas situações aqui descritas nas quais os
personagens imaginam certos comportamentos dos algoritmos, o caminho seguido para a
observação não está nessa percepção ou formação de um imaginário individual ou coletivo,
mas sim nos efeitos produzidos a partir dessa suposição. Ou, em outros termos: o que produz
diferença na prática.
A ideia de encontro a qual me referi nas páginas anteriores, portanto, vai um pouco
além daquela apontada por Bucher – encontro entre humanos e algoritmos –, permitindo-me
construir não uma observação prévia daquilo que é ou não relevante na prática de selfie, mas
permitir deparar-me, como chama Savransky (2016, p. 90), com uma “reunião de elementos
heterogêneos”110 através da qual algo se torna relevante de uma maneira específica e situada.
Dialogo aqui, dessa forma, com o conceito de encontro da maneira como é desenvolvido por
Savransky (2016, p. 90): “um modo de relacionalidade caracterizado pela contingência de um
contato de várias formas de mattering ou padrões de relevância”111. Pensando nos termos desta
pesquisa, não se trata de um “encontro” entre o humano e o algoritmo, mas dos momentos e
práticas situadas nas quais performatividades algorítmicas se mostram relevantes na
constituição de uma trajetória de experiência de autofotografia. É nesse sentido que a questão
da experimentação com a visibilidade, por exemplo, leva-me a encontrar situações nas quais,
em meio a diversos elementos heterogêneos – “corpos, objetos, movimentos, questões, e
sentidos de relevância”112 (SAVRANSKY, 2016, p. 89) –, algoritmos guiam, transformam e são
transformados em meio a práticas de selfie. Esse encontro, inclusive, força-me a hesitar e
inventar maneiras de responder à situação de associação entre prática de selfie e prática
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“[...] what people experience is not the mathematical recipe but, rather, the moods, affects, and sensations of
which algorithms are generative.”
110
“[...] a meeting of heterogeneous elements.”
111
“[…] a mode of relationality characterised by the contingency of a coming into contact of various forms of
mattering or patterns of relevance.”
112
“[...] bodies, objects, movements, questions, and senses of relevance.”
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algorítmica de dado: Quais os parâmetros de dataficação da plataforma? A coleta de dados é
pautada pela ação? Como as práticas são guiadas por e para algoritmos? Como as plataformas
se transformam e como elas transformam as práticas dos personagens?
A etnografia desenvolvida neste trabalho me leva, neste momento, não a tomar como
dada a relação entre selfie e algoritmos, mas assumir o risco de questionar: como seguir essa
experiência algorítmica? Não se trata de afirmar que algoritmos são relevantes na vida
cotidiana e política – como já argumentou Gillespie (2014) –, mas de perceber em quais
momentos e práticas (de selfie) situadas eles se mostram relevantes. Colocar-me, portanto, em
campo – em uma etnografia diante da prática de selfie – de forma a “produzir proposições e
articular respostas na presença de todas as entidades, humanas e outra-que-humanas, que
constituem a situação”113 (SAVRANSKY, 2016, p. 109) na qual me encontro enquanto
etnógrafo. Retomando a “ética do pensamento” proposta por Stengers (2007) a partir do
pragmatismo de James, discutida na introdução deste trabalho, esta postura como pesquisador
estaria vinculada a um modo de simultâneas hesitação e ação diante das possibilidades de
experiência. É nesse sentido que o caráter performativo dos algoritmos, em sua relação com as
práticas cotidianas, apresenta-se justamente como uma possibilidade de experiência.
O que chamo neste momento de experiência algorítmica atrela-se, como esperado, a
uma compreensão do conceito de experiência – desenvolvido114 a partir do empirismo radical
de William James (1912) – enquanto processo, produção de diferença e trajeto. Como
proposto, ao investigar a selfie a partir de sua própria constituição enquanto prática, seguindo
um trajeto de experiência, deparo-me com uma produção de diferença vinculada a situações
localizadas nas quais performances algorítmicas operam em meio a uma dataficação do
cotidiano envolvendo plataformas digitais. Ou seja, as observações e interações com os
personagens levam-me a um encontro com algoritmos. Os relatos aqui apresentados, inclusive,
buscam demonstrar os momentos nos quais, no decorrer da trajetória de experiência seguida, a
performatividade algorítmica mostra-se relevante para a constituição de práticas localizadas de
selfie. Proponho, portanto, chamar de experiência algorítmica esses momentos experienciáveis
nos quais algoritmos produzem diferença; ou seja, nos quais eles materializam sua relevância.
Observando e interagindo com os personagens, no decorrer de todo o período da
etnografia – ao mesmo tempo em que acompanhei e utilizei, consequentemente, também as
funcionalidades e mudanças gradativas do Instagram, por exemplo – é possível perceber como
113

“[...] producing propositions and articulating responses in the presence of all the entities, human and otherthan-human, that constituted the situation [...] ”
114
Ver discussão desenvolvida no Capítulo 1.
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em alguns momentos ações algorítmicas são importantes conformadoras ou participantes da
prática de selfie e, em outros, operam com pouca ou nenhuma interferência. Como será visto
no próximo capítulo, Iara gosta de compartilhar muitas selfies, mas poucas acabam aparecendo
no Instagram; ela costuma, na verdade, enviá-las diretamente a seu namorado ou seus amigos
por aplicativos de mensagem instantânea como o WhatsApp. Outros aspectos, nesse caso,
entram em jogo – como o caráter conversacional das selfies através de materialidades digitais
–, mas não seria possível perceber essa experiência como algorítmica115. Mônica, Martim,
Teresa e João, por outro lado, contaram-me sobre situações nas quais buscaram planejar ações
específicas para tornar alguma de suas publicações mais visível para determinado público –
mesmo não citando o termo “algoritmo”. Quando conversava com Teresa, por exemplo, sobre
sua preocupação com o alcance de suas publicações no Instagram, ela me respondeu o seguinte:
Teve uma época que eu postava fotos do meu rosto, e chamava de “foto-isca”,
e falava “foto-isca, meu curso começa tal dia”. Publiquei até de minha afilhada
também. Mas, assim, agora eu não tenho nenhum indicador, não acompanho
nenhum indicador do que funciona e do que não funciona, de que conteúdo as
pessoas gostam mais ou gostam menos. Tudo que eu tenho é o horário. Se eu
postar 5h da tarde a resposta é uma, se eu postar 11h da manhã é outra.

Ela me confirma em seguida, então, que acaba acompanhando ou tentando gerenciar a
visibilidade de suas publicações a partir realmente de sua própria prática de uso da plataforma.
Foi dessa maneira que percebeu como selfies chamavam atenção (sendo mais curtidas e,
portanto, impulsionadas algoritmicamente para terem mais visibilidade para determinados
perfis), assim como a audiência e o alcance de suas imagens acabam se diferenciando de acordo
com o horário no qual são publicadas. Já Martim, quando conversávamos sobre seu hábito de
compartilhar selfies no modo stories, apontou observar que há uma diferença nas reações de
acordo com os dias da semana: “É engraçado como eu tenho melhores respostas do stories – de
qualquer natureza, assim, de interação, de diversão, de retorno aos trabalhos – mais entre sexta
e sábado, e segunda-feira. É engraçado isso”. Assim como Teresa e Martim, Mônica também
observou uma lógica semelhante, porém identificando diretamente como algo relacionado aos
algoritmos do Instagram: “Se for assim em relação ao algoritmo, pode ser que eu poste mais
foto em dia que, tipo assim, domingo. Normalmente a galera posta muita foto dia de domingo,
e a galera tá muito online domingo à noite, 8h da noite. [...] E aí normalmente eu posto foto,
tipo nesse horário”.
115

Neste caso, considerando uma criptografia de ponta a ponta utilizada pelo WhatsApp, as informações trocadas
entre duas pessoas (incluindo selfies, portanto) não podem ser lidas pelo sistema. Dessa forma, não há processos
algorítmicos operando diretamente nas conversas privadas.
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As experiências são diferentes justamente porque, como foi visto no tópico anterior,
os algoritmos do Instagram operam e aprendem de acordo com cada prática de cada pessoa – e
os outros perfis com os quais ela interage. Em diferentes momentos, práticas tornam-se guiadas
por e para algoritmos; estes, ainda, ao mesmo tempo transformam-se e aprendem no decorrer
dessas mesmas práticas. Nestes momentos, quando existe uma experiência algorítmica –
quando algoritmos tornam-se relevantes na constituição de uma prática –, eu argumento que
há, nessa relação entre algoritmos e selfie, um processo semelhante ao que Isabelle Stengers
(1996, p. 65) chama de entre-captura: um “duplo processo de constituição de identidade”116. A
discussão filosófica de Stengers, no entanto, refere-se a um modo de compreender certas
conformações de objetos científicos, como, no caso de seu exemplo, na relação entre o neutrino
e os cientistas em termos de uma co-invenção: “o neutrino existe para os físicos e, de um outro
modo, os físicos existem para o neutrino”117 (STENGERS, 1996, p. 68). Esse “para”, nos termos
de uma entre-captura, deve ser entendido como uma co-construção de identidade, e não como
uma simples convenção. É nesse sentido, portanto, que o conceito de Stengers ajuda-me a
localizar as ações algorítmicas, em relação à prática de selfie, como uma co-construção de
práticas, e não apenas um contato entre o humano e o algoritmo. Os processos entrelaçam-se,
em diversos momentos, não por uma intromissão dos algoritmos na prática, mas por uma
experiência construída de maneira compartilhada. Quando me refiro a uma experiência
algorítmica, portanto, trata-se sempre de uma experiência co-construída – referindo-se, assim,
nos termos de Stengers, a um processo imanente de entre-captura. Em outros palavras, poderia
interpretar essa co-construção algorítmica como o que André Lemos (2016), por exemplo,
chama de sensibilidade performativa118: “um agenciamento de sensibilidade e performance
particulares viabilizadas pela produção e interpretação de informações retiradas do ambiente,
processadas e distribuídas através de dataficação” (LEMOS; BITENCOURT, 2018, p. 169169). No caso de Lemos, sua análise dirige-se a objetos inteligentes – em um paradigma da
Internet das Coisas (ATZORI; IERA; MORABITO, 2010) –, mas não está distante de uma
lógica de dataficação algorítmica, como demonstrado nas páginas anteriores, que também faz
parte das práticas de produção e compartilhamento de imagens em plataformas digitais como o
Instagram.
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“double processus de constitution d’identité”
“le neutrino existe pour les physiciens et, sur un autre mode, les physiciens existent pour le neutrino”
118
Sobre “performatividade algorítmica” ver também outros trabalhos desenvolvidos no Lab404/UFBA (LEMOS;
BITENCOURT, 2017; LEMOS; MARQUES, 2019).
117
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Por outro lado, é importante observar como esse processo de entre-captura, de coconstrução das práticas de selfie e práticas algorítmicas de dado, não significa automaticamente
um processo pacífico. Como foi visto, Martim mostra-se em alguns momentos preocupado com
uma dinâmica de visibilidade em redes sociais montada por uma lógica de mercado, assim como
Mônica se assusta quando descobre que até suas imagens são lidas por algoritmos. Muitas
vezes, no entanto, essa preocupação se dissipa no cotidiano da prática de selfie, e todos os
personagens continuam produzindo e compartilhando imagens em diferentes plataformas.
Gabriel, porém, acaba me apresentando uma forma bastante interessante de, na prática, ir de
encontro ao algoritmo. Quando conversávamos sobre os horários nos quais ele costuma publicar
imagens na galeria, pensando na visibilidade que elas teriam, descobri que, especialmente para
as selfies, Gabriel faz um movimento contrário: a ideia é ir contra uma visibilidade ampla,
esconder as selfies dos processamentos algorítmicos. Mesmo muitas vezes ocultando parte do
rosto, suas selfies são quase sempre compartilhadas através da função “melhores amigos” do
modo stories. E, em sua lista de melhores amigos, há um grupo bastante restrito, apenas dos
mais próximos. Dessa forma, uma audiência pequena e reservada acaba sendo programada,
“manualmente”, para ter acesso às selfies compartilhadas por Gabriel. Ele me diz, então, que
nesses casos sua preocupação não está em alcançar uma grande visibilidade, mas poder geri-la
detalhadamente. “Tanto que eu posto e às vezes, sei lá, apago uma hora depois, não deixo nem
às vezes as 24 horas, entendeu?”119, explica-me. Nesse modo dos stories, inclusive, Gabriel
costuma acompanhar quem visualizou suas publicações (a plataforma permite esse
acompanhamento), mantendo, assim, um maior controle e observação de visibilidade –
deixando-o mais tranquilo para compartilhar suas selfies. Não significa que não há alguma
interação algorítmica neste caso – afinal, toda a plataforma é construída na lógica de dataficação
e gerência algorítmica –, mas Gabriel restringe o alcance de suas publicações a ponto de manter
o controle de visibilidade mais próximo dele, restringindo também, portanto, as operações dos
algoritmos nesse sentido.
Esse embate com o algoritmo relatado por Gabriel, utilizando-se das próprias
funcionalidades disponíveis no Instagram, acaba por revelar também a última questão a ser
discutida neste capítulo: o dinamismo das plataformas (e como elas conformam e transformam
práticas). Quando conversei a primeira vez com Gabriel, na praça, o modo stories já existia,
mas não a função de criar uma lista de “melhores amigos”, disponibilizada apenas no final de
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No modo stories do Instagram, as publicações ficam disponíveis apenas durante 24 horas, sendo depois
arquivadas e não mais visíveis para outras pessoas – com exceção daquelas escolhidas pelo usuário para o modo
“destaque” em seu perfil.
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novembro de 2018120. Não havia, portanto, a possibilidade dele tentar gerenciar melhor públicos
específicos para suas publicações, fazendo com que selfies raramente fossem compartilhadas.
A única escolha de Gabriel era aceitar ou não quem, em geral, poderia ter acesso a seu perfil;
de resto, a visibilidade era gerenciada por algoritmos.
– Você passou a fazer mais selfies depois que começou a usar o stories no modo
“melhores amigos?” – eu pergunto a Gabriel, através do WhatsApp, no momento em que
escrevia o parágrafo anterior. “Eu acredito que sim, porque o ‘melhores amigos’ se mostrou
como um espaço de interação que eu tenho com os meus amigos”, respondeu-me, apenas alguns
minutos depois. Era exatamente isso que eu havia observando ao acompanhar sua rotina
fotográfica: aos poucos, ele acabou cada vez mais compartilhando selfies. “Então mesmo eu
não gostando de tirar selfies”, Gabriel continua, “lá eu passei a fazer com frequência, porque
não tinha uma preocupação com a estética e a beleza da foto. É uma selfie ‘interativa’ para falar
sobre algum fato ou acontecimento que eu vivenciei”. A própria transformação do Instagram,
portanto, acabou intensificando – e, de certa forma, também conformando – a prática de selfie
de Gabriel, inclusive no sentido, como ele me explica, de moldá-la como um tipo de imagem,
na relação com a plataforma, voltada para a interação: “acredito sim que essa função mudou
muito o meu uso do Instagram, justamente por esse fato de torná-lo mais interativo e fazer com
que eu tenha uma maior frequência de trocas de mensagens com os meus amigos”.
Como foi visto no capítulo anterior, Mônica, de maneira semelhante a Gabriel, sentese muito mais à vontade para compartilhar selfies no modo “melhores amigos”. É através deste
modo, justamente, que eu consegui ter acesso à maior parte de suas selfies, conseguindo
acompanhar com maiores detalhes seu cotidiano fotográfico. Curiosamente, inclusive, em uma
de suas publicações recentes, ela faz uma brincadeira, de uma forma um tanto metalinguística,
com a própria função no modo stories. Na imagem, vê-se o rosto de Mônica bastante próximo,
com um filtro de modificação que o deixa brilhante, enquanto uma das mãos está apoiada em
sua bochecha. Logo abaixo de seu queixo, ela inseriu o seguinte texto: “eu tenho que parar de
visualizar os stories das pessoas em 6 minutos caso contrário elas vão começar a achar que eu
sou LOUCA o que não deixa de ser verdade porém antes de louca, desocupada, como resolver
este problema google pesquisar”. Mesmo funcionando como uma brincadeira, misturando selfie
e uma escrita em fluxo de consciência, Mônica acaba retratando comportamentos que se
conformam juntamente com as transformações da plataforma: no caso, um modo de
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Sobre a função “melhores amigos” do stories e sua data de lançamento: https://about.instagram.com/ptbr/blog/announcements/curate-instagram-stories-for-close-friends-only. Acesso em 21 fev. 2020.

114

compartilhamento instantâneo no qual imagens automaticamente tornam-se indisponíveis após
24 horas; a possibilidade de saber quem viu sua publicação, gerando uma tensão no controle da
impressão por parte de Mônica; e uma função de “melhores amigos”, permitindo que ela
compartilhe, através de uma selfie, sua insegurança com a própria organização de visibilidade
da ferramenta.
De forma semelhante, Martim ajuda-me também a perceber como a prática de selfie
vai se construindo e se relocalizando mesmo dentro de uma mesma plataforma – e
rearticulando, portanto, também a experiência algorítmica. Em 2017 ele compartilhou uma
imagem em sua galeria do Instagram, sem camisa e com o cabelo molhado, mostrando em volta
azulejos brancos – aparentemente, estava deitado em uma banheira. Parecia uma fotografia,
mas na verdade era um vídeo quase estático, no qual era possível perceber apenas o piscar dos
olhos e um leve tremor ao segurar o smartphone. “Banheiro facilita muito a nossa vida.
Banheiro é meu estúdio”, diz Martim, quando mostrei esta vídeo-selfie (como ele mesmo
nomeou), lembrando que ele gosta bastante de se fotografar nesse tipo de local. “Na época não
tinha stories, então eu nunca – eu nunca, exagero –, mas eu não teria publicado esses vídeos se
tivesse stories na época”, revela-me. Martim, até o momento de escrita deste capítulo, não
utilizava a função “melhores amigos”, deixando seu modo stories aberto para qualquer seguidor
ou outra pessoa que acabe se deparando com alguma de suas publicações. A visibilidade,
portanto, é mais algoritmicamente gerida (diferentemente de Gabriel e Mônica, por exemplo),
no entanto o próprio surgimento de uma nova forma de compartilhamento (imagens que
desaparecem em 24 horas, feitas preferencialmente em formato vertical) acaba reorganizando
a rotina fotográfica de Martim, modificando, inclusive, as formas através das quais selfies são
compartilhadas dentro do Instagram.
É interessante perceber como tanto as transformações graduais das plataformas – a
inserção do modo stories no Instagram, por exemplo – acabam fazendo parte e muitas vezes
transformando as práticas de selfie como, também, as ferramentas e interações em cada distinta
plataforma produzem diferenças nessas práticas. Da mesma forma, a experiência algorítmica
diferencia-se não apenas em cada prática de selfie, vinculada ao cotidiano de cada personagem,
como também é co-produzida de maneira diferente ao envolver-se com diversas plataformas.
Quando eu conversava com Iara, por exemplo, ao ouvir sobre seu hábito de se fotografar junto
com seus animais de estimação, soube que ela mantém um álbum específico no Facebook
apenas para eles. Diferentemente do Instagram, o Facebook permite organizar em categorias as
imagens publicadas, simulando, de alguma forma, realmente um álbum de fotografia. “Eu tenho
um álbum no Facebook chamado ‘Lucy e as meninas’!”, Iara me conta, animada. Neste
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momento ela pegou seu celular, abriu o aplicativo, e me mostrou uma galeria repleta de fotos
de suas cadelas, em diferentes idades, e também algumas selfies feitas junto com elas. “Elas
são muito fofinhas. Como resistir, como resistir?”, diz Iara, demonstrando como acaba
utilizando uma função do Facebook para colecionar as memórias fotográficas relacionadas ao
seu cotidiano com as cadelas.
No entanto, foi Gabriel, ao falar de seu cotidiano de sociabilidade através de redes
sociais digitais, quem acabou resumindo bem como a prática de selfie acaba sendo conformada
e diluída em diferentes plataformas:
[...] o pessoal da faculdade todo mundo se comunicava por gíria do Twitter,
por isso sem ter Twitter eu ficava perdido, “do que que vocês tão falando?”, e
eu acho que junto com isso veio esse uso da imagem assim, uma imagem
descontraída, porque quando a selfie surgiu acho que era muito assim, de ser
algo muito bem produzido, de você ter que tá super bonito e tal pra publicar
aquilo. Eu acho que agora com o Twitter meio que atualmente tá quebrando,
e pode ser uma foto que você esteja com a cara totalmente assim dita acabada
e… não tem uma preocupação estética. E aí alguns amigos meus começaram
a usar isso de tipo mandar foto, e eu aí na onda meio que comecei a fazer isso.
Então é recente essa prática de mandar selfie pelo WhatsApp. Mas eu acho
que se assemelha muito a essa coisa do Twitter, dos “melhores amigos” e tal.

Essa observação de Gabriel ajuda-me a perceber como a prática de selfie vai se construindo a
partir também de interações com diferentes plataformas. Em seu caso, um contato com uma
linguagem comum ao Twitter, e portanto com uma sociabilidade produzida entre seus amigos
através da plataforma, transforma também seu hábito de se fotografar e compartilhar imagens.
Ele começa, assim, a diminuir a preocupação estética no momento de produzir uma selfie,
passando a compartilhar situações cotidianas diversas com seus amigos através, por exemplo,
de conversas no WhatsApp, e posteriormente também através de sua lista de “melhores amigos”
no stories do Instagram. Como o próprio Gabriel diz, começam a aparecer formas de interação
realizadas através de autorretratos digitais, e ele passa, assim, a experimentar com elas. As
modificações nas plataformas, junto com seus regimes algorítmicos, dialogam e ao mesmo
tempo fazem parte dessa construção de um cotidiano de produção de imagens de si associado a
formatos e lógicas comunicativas – evidenciando, como será discutido no próximo capítulo,
um caráter conversacional das selfies.
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4.3 CONCLUSÃO: CONSTRUINDO UMA PREPOSIÇÃO ADEQUADA
Enquanto eu acompanhava o cotidiano dos personagens, buscando seguir uma
experiência envolvida com a prática de selfie que se constrói, também, como uma experiência
algorítmica, comecei a perceber como eu, enquanto pesquisador, estava necessariamente
negociando em meu dia a dia com essas mesmas performances algorítmicas. Ou seja, a própria
etnografia aqui desenvolvida está imersa em uma lógica de dataficação do cotidiano realizada
a partir de práticas em plataformas digitais. O envolvimento com processamentos algorítmicos
do Instagram pautados pela ação – como visto no início deste capítulo – era experienciado por
mim não apenas em meu cotidiano pessoal de prática de selfie, mas especialmente ao
acompanhar e interagir com os personagens.
Aos poucos, enquanto a etnografia ia de desenvolvendo, e eu passava a conhecer
algumas pessoas que, adiante, transformariam-se em personagens para a pesquisa, meu uso (e
também meu feed) do Instagram paulatinamente também se modificava. Mônica, João, Martim,
Elena, Teresa, Gabriel e Iara começaram a fazer parte de meu cotidiano de experiência
fotográfica através da plataforma. Devido justamente à etnografia, quando eu comecei a
acompanhá-los – e, portanto, abrir seus perfis, curtir imagens, visualizar stories, conversar
através do chat –, sua publicações apareciam cada vez mais nas atualizações recebidas por mim
nos momentos em que eu abria o aplicativo. Isto, como foi visto neste capítulo, devido
justamente às performatividades algorítmicas associadas à plataforma. De certa forma, desde
aquele momento, a experiência seguida neste pesquisa já se configurava, diversas vezes, como
uma experiência algorítmica – fazendo parte e alterando, inclusive, os próprios caminhos
etnográficos. Cada vez que eu respondia a um stories de Teresa, curtia uma selfie de Gabriel,
recebia uma foto de Martim ou, simplesmente, visualizava uma nova imagem publicada na
galeria de Mônica, a plataforma se reorganizava para mim, os algoritmos do Instagram
aprendiam com meu comportamento (e dos personagens) e passavam a fazer parte da pesquisa.
Além disso, com exceção dos encontros presenciais, ou das conversas através de outros
aplicativos como WhatsApp, o Instagram acabou se estabelecendo como um ambiente principal
para acompanhar suas rotinas. É nesse sentido também que as transformações da plataforma,
ocorridas no decorrer do trabalho de campo, modificaram e fizeram parte não apenas da prática
cotidiana de selfie dos personagens, mas também trouxeram tensionamentos (e, muitas vezes,
novos caminhos) para a própria etnografia – como as selfies no modo stories desaparecendo
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em 24 horas, a possibilidade de uma lista de “melhores amigos” ou o fim da exibição da
contagem de curtidas121.
Como demonstrado neste capítulo, o Instagram se constitui enquanto uma plataforma
de intensa dataficação do cotidiano fotográfico, operando e se rearticulando constantemente a
partir de performances algorítmicas direcionadas à ação – e, portanto, direcionadas também à
prática de selfie. Por isso, argumento pela importância de, ao seguir a experiência vinculada a
esse tipo de prática, levar em conta os momentos nos quais ações algorítmicas mostram-se
relevantes para compreendê-la – quando há o que chamei de experiência algorítmica. A
performatividade algorítmica não está restrita à discussão deste capítulo, mas será retomada
adiante nos momentos em que, no trajeto de seguir a experiência, ela se mostrar relevante em
uma prática situada de selfie. O desafio, no entanto, é pensar em modos possíveis para seguila; e, no caso deste trabalho, como percebê-la e compreendê-la em meio a uma trajetória de
intensa produção e compartilhamento de autorretratos digitais.
Dessa forma, tomando como base os relatos e as discussões desenvolvidas neste
capítulo, proponho responder à pergunta “como seguir experiências algorítmicas” com o
reposicionamento do problema a partir de duas outras perguntas: 1) Quais as consequências
práticas desse tipo de experiência algorítmica? e 2) De qual maneira e com qual intensidade
essa experiência algorítmica torna-se relevante nessa situação específica?122 Ou seja, proponho
uma investigação dos meios digitais que trabalhe com uma preposição123 na qual a experiência,
compreendida enquanto processo e produção de diferença, coloca-se em primeiro plano; na
qual se busque não um enquadramento de modos determinados de ação de algoritmos, mas uma
experiência algorítmica que é constituída na prática e de maneira situada. A solução
desenvolvida aqui pauta-se justamente pelo próprio processo etnográfico, respondendo a essas
questões a partir da prática. Não há, portanto, um procedimento metodológico definido para
uma análise que envolve algoritmos – há vários a depender de cada tipo de situação, de cada
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Em julho de 2019 o Instagram passou a não mais exibir o número de curtidas de uma publicação no modo
galeria, permitindo que esse acompanhamento seja realizado apenas pelo próprio usuário. Essa retirada de
informação, no entanto, não interfere nos processamentos algorítmicos da plataforma, que continuam, inclusive, a
contar e verificar as curtidas em interações em todo o sistema.
122
Eu elaboro essa questão dialogando com a discussão de Savransky sobre relevância nas ciências sociais, na
qual ele refuta critérios gerais de validação, assim como critica uma visão de relevância que estaria associada
apenas à forma como a ciência divulga seus achados; relevância portanto não estaria confinada à mente, mas sim
ao mundo. Nesse sentido, ele propõe um modo diferente de investigação pautado pela experiência: “how, in what
degree and in what manner, things come to matter within specific situations” (SAVRANSKY, 2016, p. 35)
123
Refiro-me a “preposição” nos termos trabalhados por Bruno Latour (2012a) em seu Enquete sur les modes
d’existence, no sentido de uma chave interpretativa ou tomada de posição. É através do modo preposição que, no
trabalho de Latour, busca-se qualificar as redes e, assim, abrir espaço para as especificidades de cada modo de
existência.
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prática específica –, mas há a possibilidade de uma tomada de posição para localizar a questão
em termos de experiência, perguntando-nos, a cada momento: quais diferenças práticas são
produzidas no uso das plataformas? Ou, no caso específico desta etnografia: quais diferenças
práticas são produzidas em um encontro entre a prática de selfie e a performatividade
algorítmica?
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5 IMAGEM CONVERSACIONAL: PRÁTICAS E POLÍTICAS MATERIALDISCURSIVAS

Em outubro de 2018 eu estava na metade de um estágio de pesquisa124 na Universidad
Complutense de Madrid, e portanto dava continuidade à etnografia temporariamente à
distância, acompanhando os personagens e coletando suas publicações. Neste momento o Brasil
passava por eleições conturbadas, e uma das formas de acompanhá-las era perceber as ações e
imagens compartilhadas no Instagram. No dia da votação do segundo turno, por exemplo, meu
feed preencheu-se com selfies de amigos e conhecidos segurando livros, antes ou depois de
irem às urnas. Esta proposta se espalhou pelas redes sociais: ir votar com um livro na mão,
como forma de marcar uma posição política a favor da educação e da democracia. Por estar
afastado do Brasil, no entanto, eu não poderia votar, mas resolvi participar de alguma maneira
daquela movimentação política. Colei um adesivo de meu candidato por cima do casaco, e com
uma das mãos segurei um livro de Judith Butler; olhei para a câmera, sorri, e fiz a fotografia.
Marquei, na geolocalização, a cidade de Madri, escrevi na legenda sobre aquele momento e
compartilhei na galeria do Instagram. Muitos amigos curtiram e comentaram.
Aquela selfie, hoje eu consigo compreender melhor, ajudou-me a passar por um
momento difícil no qual eu me sentia com pouca possibilidade de ação diante de um possível
desastre político. Tratava-se – em termos de uma prática situada de selfie construída naquele
momento –, do que estou chamado, neste capítulo, de uma prática e política material-discursiva,
através da qual eu me mantinha de alguma forma em contato e interação com pessoas que,
mesmo distantes, estavam igualmente apreensivas. Aquela selfie, inclusive, rendeu conversas
por vídeoconferência, mensagens trocadas por WhatsApp, além das interações no próprio
Instagram.
Aos poucos, eu comecei a observar um caráter conversacional das selfies, assim como
possibilidades de tensionamentos políticos através delas, que faziam parte não apenas de meu
cotidiano como, também, dos personagens etnográficos que contribuem com este trabalho. No
ano seguinte, já de volta ao Brasil, o tema da situação política do país acabou surgindo durante
uma conversa com Martim, justamente a partir de uma de suas publicações. Eu mostrei uma
124
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selfie, compartilhada no modo stories do Instagram, na qual ele aparece de corpo inteiro,
refletido no espelho, olhando firme para a câmera e esticando para baixo a camisa que usava,
tornando visível a frase nela escrita: “arte como luta”. No canto inferior da imagem, Martim
escreveu ainda o seguinte: “Vestindo pra me sentir mais forte”. A selfie foi compartilhada em
janeiro de 2019, mas Martim a deixou nos “destaques” de seu perfil, permitindo que ela seja
revista. Só quando conversamos, no entanto, eu entendi que aquela publicação relacionava-se
a um momento muito difícil para ele, e aquela prática situada de selfie o ajudava – assim como
a minha, no período de eleição, ajudou-me – a superar a situação e a angústia que estava
sentindo.
Eu me lembro que nesse dia eu tava chorando. Foi doido. Eu tava… até me
lembrei porque fiquei triste. Eu tava em Barcelona, e foi no dia do exílio de
Jean. Eu fiquei muito fodido. Eu e Mario. Por tudo, né, por Jean, pelo
específico e pelo geral. Pelo Brasil e por Jean, um ativista, pela causa
LGBTQI+etcétera. E nesse dia eu vesti essa camisa deliberadamente. Eu tava
no festival, tava participando de um festival como artista.

Martim refere-se ao momento no qual o deputado federal Jean Wyllys decide renunciar
ao mandato e se exilar do país, devido às ameaças que estava sofrendo. A informação havia se
espalhado, inclusive, através do Instagram, onde Jean também divulgou, eu seu perfil125, estar
deixando o Brasil. Ainda no período de meu estágio de pesquisa no exterior, lembro daquela
notícia ter me afetado muito, mas, naquele momento na conversa com Martim, pude sentir como
o atingia de uma outra maneira, ainda mais forte. “Eu já tinha postado uma coisa super triste no
Facebook, tipo assim ‘tô péssimo, tô arrasado, tô chorando mesmo’. Nem sou essa pessoa que
posta quando tá triste. Nunca fiz isso, nesse dia eu fiz. Mexeu com um lugar mais especial
assim”, conta-me. Neste momento eu li em voz alta a frase que ele havia escrito: “vestindo para
me sentir mais forte”, enquanto ele fala o final, “mais forte”, junto comigo. Depois me explicou
um pouco mais a situação:
Era Espanha, então as pessoas entenderam “arte como luta” muito fácil. Então
eu tinha um lugar de eu me vestir e todo mundo sabia, ficou sabendo, tava
sabendo do momento do país, tava sabendo de Jean, então essa camisa foi uma
armadura porque eu tinha que trabalhar, e eu fui vestindo ela assim como um
jeito de “ó, deixa eu me lembrar qual é a minha arma de luta aqui”. E eu acho
que nesse momento foi, tipo, vamos deixar isso registrado assim.
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Publicação de Jean Wyllys em seu perfil no Instagram: https://www.instagram.com/p/BtBszQ2ghcM/. Acesso
em 24 fev. 2020.
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Martim termina a frase deixando os olhos se encherem de lágrimas, e depois complementa, já
tentando dar uma risada: “Minha farda de guerra. Uma das, né”.
As duas situações, a minha e a de Martim – que, de certa forma, dialogam –,
exemplificam aspectos presentes na constituição de diferentes práticas de selfie que envolvem
um caráter conversacional e a relação com práticas e políticas material-discursivas. Este
capítulo, portanto, dedica-se a investigá-las de forma a compreender as diversas práticas
capazes de vincular o cotidiano de produção de autorretratos digitais a formatos e lógicas
comunicativas. Dessa forma, em um primeiro momento apresento e discuto situações nas quais
a selfie envolve-se com formas de expressão e interação, construindo, de diferentes maneiras,
a possibilidade de uma imagem conversacional. Em seguida, continuo a discussão associando
esse aspecto conversacional de conexão a diferentes tensionamentos políticos e formas de
construir resistências possíveis; a partir deles, chamo atenção para uma prática de selfie que é
constituída também enquanto uma prática material-discursiva envolvendo diferentes
materialidades digitais.

5.1 SELFIES CONVERSACIONAIS
– Qual foi a última selfie que você fez? – eu pergunto a Mônica, em uma de nossas
conversas. “Acho que foi essa aqui”, ela me responde, abrindo a galeria do celular e me
mostrando um autorretrato no qual aparece segurando um picolé de chocolate e olhando para a
câmera. É uma selfie diferente daquelas que ela costuma compartilhar no Instagram – não há
nenhum tipo de efeito, seu rosto está cortado na parte superior, e o cabelo parece estar
bagunçado. “Eu tava mandando uma foto de meu jantar pra um amigo meu, que era picolé”, ela
me conta, rindo da situação. A fotografia, portanto, não foi compartilhada publicamente em
nenhum momento, foi feita com um objetivo específico: interagir com seu amigo de faculdade.
“Ele botou nos ‘melhores amigos’ [no modo stories do Instagram] dele uma foto de omelete, aí
eu falei ‘essa omelete tá feia’. Aí depois de dois dias ele chegou no WhatsApp e mandou foto
da omelete bonita que ele tinha feito”, conta-me. A conversa, portanto, iniciou-se por causa de
uma imagem compartilhada no Instagram, e em seguida continuou, dias depois, em outra
plataforma. “E aí eu mandei foto do meu jantar que era muito melhor do que o dele, que era
picolé”, explica-me, rindo bastante.
Nesta situação contada por Mônica, assim como eu comecei a observar tanto em meu
cotidiano quanto no de todos os personagens, a prática de selfie passa não apenas a funcionar
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como um tipo de interação através de imagens, mas também como constituinte – e muitas vezes
protagonista – de processos comunicativos. Não se trata de algo unicamente associado às selfies
ou às plataformas digitais atuais, considerando que alguns autores já identificavam um caráter
comunicativo ou interações realizadas através de imagens desde o início do compartilhamento
de fotografias digitais na web ou dos primeiros usos do smartphone (BEUSCART et al., 2009;
MURRAY, 2008; RIVIÈRE, 2006); no entanto, a prática de selfie produz novas traduções desse
aspecto comunicacional, relacionando-se com diferentes plataformas digitais de forma a
configurar uma prática conversacional própria. Como é possível observar no caso de Mônica,
há uma conversação não apenas permeada por imagens – em lógica de conexão proporcionada
pelo uso do smartphone (GÓMEZ CRUZ; MEYER, 2012) –, mas principalmente desenvolvida
através delas. Ou seja, a selfie se torna nesses casos uma potencialização do que André Gunthert
(2014) nomeou como uma “fotografia conectada” ou “imagem conversacional” – este último,
o termo que melhor dialoga com a proposta aqui desenvolvida. Trata-se, segundo o autor, de
um tipo de fotografia, associada às atuais formas de compartilhamento em redes sociais, que
produz certas reinvenções do cotidiano através de novas linguagens de produção imagética
cotidiana. Ou seja, refere-se a uma “integração da imagem ao centro da conversação online”126
(GUNTHERT, 2018, p. 135). Segundo Gunthert (2015, p. 6), a selfie acaba se construindo
enquanto prática cultural neste contexto digital que dota a imagem de propriedades
conversacionais. Dessa forma, “A fotografia conectada faz da selfie o veículo de um tipo
bastante particular de comunicação: a descrição instantânea de uma situação, especificamente
destinada a um receptor.”127 Para ele, uma imagem conversacional não existe sem destinatário
(GUNTHERT, 2014); e a selfie, portanto, torna-se uma prática diretamente associada a essa
lógica comunicacional.
Diferentemente de Gunthert, no entanto, a proposta deste capítulo não é localizar a
selfie como uma imagem eminentemente conversacional, mas discutir os momentos nos quais
certas práticas situadas de selfie constroem esse caráter conversacional. Ou seja, tanto o
conceito de Gunthert, quanto as experiências que sigo associadas ao cotidiano dos personagens,
chamaram-me atenção para práticas específicas nas quais é possível perceber o
desenvolvimento de formatos conversacionais próprios produzidos através de selfies. Minha
experiência e a de Martim, dialogando (e resistindo) politicamente através de selfies, ou as
interações desencadeadas por autorretratos entre Mônica e seu amigo, demonstram um pouco a
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“l’intégration del’image au sein de la conversation en ligne”
“La photographie connectée fait du selfie le véhicule d’un type bien particulier de communication : le
signalement instantané d’une situation, spécifiquement destiné à un récepteur.”
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importância de compreender esse modo de conversação e conexão que, muitas vezes, é gerado
conjuntamente com práticas de selfie.
– Você me falou da primeira selfie que você fez. Mas qual foi a última? – pergunto a
Martim. “Muita selfie do marido...”, ele diz, enquanto procura pela mais recente nos arquivos
de seu celular. “Teve essa selfie que ontem eu mandei brincando pra um amigo, sou eu e Mario,
mas é uma selfie antiga que eu reprintei ontem de um arquivo antigo, lá de cima, pra não
procurar lá do rolo da câmera” conta-me. Nela, ele se fotografa deitado na cama, ao lado de
Mario – que aparece no canto da imagem olhando para outro lado, não reparando que está sendo
fotografado –, em um momento bastante cotidiano comum a um casal. Martim, então, começa
a me explicar como costuma tanto enviar fotos diretamente para pessoas específicas quanto
para grupos no aplicativo WhatsApp:
E tem isso, né, a gente tem grupos de amigos que a selfie vira quase uma
fotonovela imediata também. Então tem um lugar que é menos de “vou fazer
a composição pra um dado momento mais adiante postar”, mas tem um lugar
que é de “ah, tô aqui na cama, tô morrendo de preguiça, tiro uma selfie e
mando”. E quase como uma foto de efeito meramente ilustrativo assim.

Neste caso, a prática de selfie torna-se também uma forma de contato com o outro a partir de
imagens do cotidiano privado. Essas imagens banais se espalham em diferentes grupos ou
conversas em aplicativos de troca de mensagem, ou até mesmo no modo direct do Instagram –
através do qual, inclusive, Martim chegou a me mandar algumas selfies quando lembrava de
minha pesquisa. “Eu tenho um grupo”, ele me explica, referindo-se ao uso do WhatsApp, “com
eu e Mario e um casal de amigos, dois rapazes, em que a gente fala com bastante frequência –
a gente tava falando hoje, a caminho daqui –, em que a gente tem essa prática de mandar selfie
como um jeito de falar assim ‘olha o que tá acontecendo agora’”. É interessante observar como
Martim, então, costuma interagir com diferentes pessoas através de autorretratos que
demonstram seu próprio cotidiano. Como ele mesmo explicou, trata-se de uma prática diferente
daquela realizada para compartilhar uma selfie, por exemplo, para um público mais amplo na
galeria do Instagram. As duas maneiras demonstram aspectos de uma imagem conversacional,
mas é especialmente através dos chats privados que esse caráter fica mais evidente. As
conversas, muitas vezes, desenvolvem-se a partir ou através das próprias selfies. Ainda assim,
a depender de cada conversa específica, ou cada grupo formado dentro de um aplicativo de
troca de mensagem, a prática de selfie, constituída através de imagens conversacionais, produz
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experiências diversas. Martim, por exemplo, conta-me sobre uma forma de experimentar com
sua autoimagem dialogando com o conversacional e o íntimo128:
Já tive grupos, tipo grupos de amigo, muito no advento dessas coisas dos
nudes129. Grupo de amigo que não era exatamente com quem você teria
qualquer tipo de relação sexual, mas que era um momento de brincar com essa
experiência de nude. Então me lembro de um grupo de amigos de Curitiba que
se chamava “Chat Uol”, que era referência ao bate-papo do Uol. Eu nunca
entrei num bate papo do Uol… E eu me lembro que eles já tinham esse grupo
do Chat Uol, e, no meio das conversas que eu tinha com alguns deles e, então
assim “ah, vou te colocar no grupo”, e virava um grupo basicamente de falar
sobre sexo, e testar seminudes, e era tipo homem, mulher, gay, hétero, bi, era
tipo um grupo muito diverso.

Neste caso, o autorretrato torna-se parte central da conversação ali desenvolvida e, ainda,
forma-se como um modo próprio de experimentação com a nudez em um ambiente controlado,
entre amigos. Quando conversamos mais sobre o assunto, Martim conta-me que, em geral, as
selfies produzidas por ele acabam sendo feitas na intenção de enviar a alguém – para uma
audiência mais ampla em uma rede social, para um amigo específico, grupo de WhatsApp ou,
até, para ser guardada naquele momento e compartilhada no futuro. Nesse sentido, a prática de
selfie constrói-se não apenas como uma experimentação com a própria imagem, mas também
dialogando, constantemente, com a possibilidade de compartilhamento – e, portanto, interações
conversacionais.
Por outro lado, os modos através dos quais esse tipo de prática se desenvolve, mesmo
na relação com seu possível caráter conversacional, mostra-se bastante diverso e próprio a cada
experiência localizada. Quando observava as publicações de Iara, por exemplo, deparei-me com
uma selfie um tanto diferente e, depois quando nos encontramos pessoalmente, descobri se
tratar de uma imagem produzida devido a uma interação com seu namorado. A fotografia foi
feita de um ângulo de baixo para cima, fazendo com que sua saia azul com detalhes de flores
coloridas ficasse em evidência; no canto superior, vê-se apenas parte do rosto de Iara – queixo,
nariz e um pouco do cabelo –, um dos braços dobrados, encostando a mão no olho para proteger
do sol, mostrando ainda sua tatuagem com o rosto de Lucy, sua cadela; em segundo plano,
compondo o restante da imagem, um céu totalmente azul, sem nuvens. “É uma coisa muito
idiota, tá?”, diz Iara, quando peço para me falar um pouco sobre aquele momento. “Essa foi
uma aposta”, conta-me. “Todas as fotos que eu publicasse em janeiro tinha que ter um tema
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A relação entre intimidade e cotidiano, em meio a prática de selfies, será retomada com maiores detalhes no
Capítulo 6.
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“Nude” é o termo comumente utilizado para se referir a retratos pessoais (geralmente digitais e envolvendo
redes sociais) com nudez.
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azul. Então, tipo assim, se você olhar as outras, tem um monte de azul”, Iara continua me
explicando, enquanto me mostra em seu perfil no Instagram uma sequência de fotografias nas
quais a cor azul realmente era predominante. “Tem muita praia, inclusive” – eu digo. “Porque
é mas fácil, né?”, ela responde, rindo, e complementa: “Azul, azul, azul, vai pra praia, né? É
mês de férias então ficou mais fácil”. No caso dessa selfie, no entanto, decidiu mudar um pouco
a estratégia: “Mas aí eu queria uma coisa diferente e tal. E aí, eu tenho essa saia que é super
azul, e aí eu falei ‘po, como é que eu vou pegar essa saia?, e aí eu pensei a saia com o céu azul,
pá, e saiu isso aí. Com a ajuda do pau de selfie”. Nas conversas com seu namorado, eles
resolveram, juntos, fazer apostas relacionadas a publicações no Instagram: ele deveria
compartilhar todos os dias alguma imagem enquanto ela só poderia compartilhar fotografias
com a temática azul.
E aí a gente fez essa aposta porque ele tava negligenciando o perfil dele, e
falamos “vamos fazer essa aposta”, obriguei ele a fazer os 30 dias em
novembro, então todos os dias ele publicou uma foto. E quando esquecia tinha
que pagar uma prenda. Idiotice, tipo, comprar alguma coisa, uma bobagem
dessas assim… Aí nesse foi o azul. No mês de janeiro foi o azul. Janeiro todas
as fotos que publiquei tinham a ver com azul. Aí eu tentei fazer fevereiro
amarelo, mas amarelo é muito mais difícil. Aí desisti.

Logo em seguida, mostro outra publicação feita por Iara, e pergunto se se tratava
também de um dos resultados da aposta com seu namorado. Na selfie, ela está dentro de uma
piscina, com uma viseira cobrindo seu rosto e fazendo sombra em parte de seu corpo; em
metade da imagem vê-se o azul da água. “Também é do tema azul”, ela me confirma. Mas
explica que, além da aposta, aquela selfie relacionava-se também a um pedido de suas amigas:
“eu botei pras minhas amigas que cobraram fotos do meu verão, porque as meninas tavam
falando ‘ah, você não tá publicando nada, não sei o que’”. E, então, ela resolveu sair um pouco
de casa, ir a uma piscina e se fotografar, relacionando tanto o pedido de suas amigas quanto o
desafio da temática azul com seu namorado. Iara me conta que tinha saído do emprego
recentemente, e acabou diminuindo suas publicações no Instagram. “Eu tava me sentindo mal,
sabe, de tá em casa. Então, tá, vamos fazer foto de verão. E aí surgiu a aposta também do azul”,
explica-me. Na legenda da publicação, inclusive, ela fez referência ao incentivo para as fotos e
para aproveitar o verão, escrevendo o seguinte: “Para minhas amigas que me cobraram fotos
do meu verão: tá tenu!”, seguido de um emoji de rosto feliz e outro de um sol. A selfie, portanto,
acaba sendo realizada a partir das conversas com as amigas, tornando-se uma publicação que,
como ela mesmo escreve, destina-se a elas. “Aí, particularmente, eu tava na piscina, né, a cara
não tava muito boa nesse dia, e a gente bota o chapéu pra dar uma disfarçada, pra mostrar o
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verão, né. A piscina, o chapéu, e tal, tem cara de verão, por causa da meninas, e por causa do
azul da aposta”, conta-me. A imagem conversacional, portanto, surge neste caso em diferentes
sentidos: através da conversa sobre o verão com as amigas, gerando um pedido de selfie; da
interação com seu namorado, envolvendo uma brincadeira de aposta com o tema azul; e, ainda,
das conversas que se estendem, também, após o compartilhamento das imagens. Nesse último
caso, Iara me conta que alguns comentários vistos por mim na publicação são justamente das
amigas com as quais conversava antes, pedindo imagens de seu verão. “Miiiiisteriosa da
piscina”, comenta uma delas. “E os looks? Cadê o biquíni?”, comenta outra, pedindo mais fotos.
Neste comentário, Iara responde: “kkkkk vou fazer um book estilo catálogo de Mahalo só pra
vcs”, seguido de um emoji dando risada. Essa conversa traduzida em selfies, portanto,
desenvolve-se de diferentes formas, em espaços (digitais) distintos, e se entrelaçando, ainda,
com outras imagens conversacionais. A prática de selfie não se constitui neste caso
simplesmente como um assunto para interação, ou como uma facilitadora de conversações, mas
sim como a própria produção conversacional. Em outros termos, poderia dizer que se trata de
uma prática conversacional de selfie. Não é uma caraterística associada a qualquer autorretrato
digital – apesar da possibilidade, sempre presente, de construção de uma imagem
conversacional –, mas uma prática específica na qual selfies entrelaçam-se com um cotidiano
de interação e conversação.
Esse tipo de prática, como consegui perceber ao conversar com Iara, está presente não
apenas na relação com o Instagram, mas especialmente em um compartilhamento direto com
outras pessoas. Quando entendi que isso fazia parte de seu cotidiano, perguntei sobre as selfies
invisíveis para um público como eu, que tinha acesso apenas àquelas compartilhadas em seu
perfil. Iara, então, deu-me um exemplo desse tipo de prática conversacional realizada apenas
em privado:
Eu faço uma coisa muito idiota às vezes. Eu faço tratamento com argila no
rosto, aí eu faço várias fotos de Shrek e mando pra meu namorado, e mando
pra minha amiga, mando pra muita gente, assim, uma coisa bem boba, mas eu
super mando. Natal mesmo, são só eu, minha mãe e meu irmão, a gente tava
assistindo TV no Natal, aí eu botei no rosto, aí eu brinquei com meu irmão
que eu era o Grinch e ele era o cachorrinho, o Max lá. Aí é isso, assim, eu faço
isso também, eu mando, compartilho com as pessoas, com a cara toda verde
de argila. [risos] Bem bobo, né? Mas é verdade.

Iara vai me contando, então, como a prática de selfie acaba fazendo parte de seu cotidiano,
mesmo quando não inclui compartilhamentos em redes sociais como o Instagram. Situações
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banais e íntimas – como seu tratamento com argila – tornam-se parte de conversa, construída
através de selfies, com amigos, familiares ou namorado.
Assim como Iara e Martim, outros personagens também costumam, dentro de
ambientes privados, interagir com amigos através de selfies. Gabriel, por exemplo, diz
compartilhar autorretratos no WhatsApp de maneira semelhante ao “melhores amigos” do
Instagram, restringindo-se, portanto, aos amigos mais próximos. Algumas vezes, como ele me
explica, a própria imagem pode funcionar como uma reação direta a algum assunto em uma
conversa – como se, ao invés de um emoji ou uma resposta escrita, Gabriel preferisse interagir
diretamente através de uma selfie. “É tipo, sei lá, a gente tá conversando e... um exemplo, ela
fala algo meio assim chocante, aí eu mando uma selfie assim com a mão assim na cabeça,
entendeu?”, conta-me, simulando a cena em minha frente, fazendo uma cara de assustado. Em
seguida, então, explica que realmente seus autorretratos acabam diluindo-se nas interações com
seus amigos mais próximos: “Faz parte da conversa e, assim, pras pessoas que eu tenho mais
intimidade mesmo”. Nessa conversa mais íntima, onde as selfies se revelam, Gabriel começa a
entendê-las também como uma forma expressiva, um tipo de linguagem para interagir com seus
amigos:
Acho que vai muito assim dessa questão da conversa mesmo, de ser algo
dinâmico, e que acaba surgindo ali uma imagem [selfie] como uma outra
forma de expressão porque antes ficava muito limitado ao teclado e emoji, e
assim, eu e meus amigos por exemplo eu não vejo assim a gente usar muito
emoji frequentemente em conversa de WhatsApp. Mas, assim, meio que é
uma outra forma pra deixar a conversa mais interativa. Aí eu uso isso,
entendeu. Que é algo que meus amigos também usam.

Além de funcionar enquanto uma linguagem expressiva, como descreve Gabriel, os
autorretratos digitais envolvem-se com conversas antes mesmo de serem compartilhados de
maneira mais pública em alguma rede social. Quando pergunto a Mônica, por exemplo, sobre
uma de suas fotos na galeria do Instagram, ela me conta que foi uma amiga – a qual, inclusive,
eu também havia conhecido na praça, junto com ela e Gabriel – quem a editou, deixando-a
esteticamente mais bonita antes de ser compartilha. “Eu não tenho muita paciência pra editar
foto não, quem edita são meus amigos mesmo”, conta-me, dando risada. Quando pergunto o
motivo dessa colaboração, ela me diz que costuma pedir ajuda ou opinião dos amigos sobre
alguma selfie, antes de torná-la visível para um público maior. “Porque normalmente eu mando
pros meus melhores amigos, assim, e aí mando ‘ó, gente, olha essa foto aqui que eu quero
postar, vocês gostaram?’. E aí eles falam ‘ah, gostei’, ou então ‘não gostei não’”, explica-me.
Ou seja, nesse caso a selfie entra em um processo conversacional, transformando-se e sendo
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selecionada com a ajuda de amigos, em um ambiente privado, antes de ser compartilhada –
para, assim, em seguida, entrar em um outro tipo de processo conversacional, recebendo
curtidas, comentários ou, até, gerar novas conversas em outros espaços de bate-papo. Quando
pergunto detalhes sobre o grupo de WhatsApp para o qual costuma enviar selfies, Mônica me
responde o seguinte: “Eu mando normalmente no grupo que tem eu, Gabriel e Rosane, que você
conheceu. Tem um grupo também que tem meus outros amigos da escola, aí eu mando
também”. Essas funções de auxílio fotográfico dos grupos de WhatsApp, no entanto, acabam
sendo dinâmicas, oscilando de acordo com os vínculos sociais construídos. Como, naquele
momento, Mônica havia acabado de ingressar na faculdade, ela me revelou que essa prática de
pedir opinião sobre suas fotos poderia passar a ser realizada junto com seus novos amigos
universitários – sempre, no entanto, com os que ela considera como “mais próximos”.
Mônica explica-me, em seguida, que geralmente as selfies feitas por ela destinam-se a
alguém – para um grupo de amigos no WhatsApp, por exemplo, ou para ser compartilhada no
stories do Instagram. As únicas exceções são autorretratos feitos para lembrar de alguma
situação específica, como uma roupa experimentada em uma loja ou quando faz selfies
experimentando óculos em diferentes óticas antes de comprá-los (essas imagens, como ela me
mostra na hora, ficam guardadas em sua galeria no smartphone). Mas, revendo naquele
momento suas selfies feitas, ela realmente observa como, em geral, elas são realizadas para
serem compartilhadas. Em um momento, por exemplo, quando foi passando e me mostrando
as fotos armazenadas em seu aparelho, vemos uma sequência grande de selfies feitas junto com
Gabriel. “A gente tava no teatro da escola, pra tirar foto pra escola publicar, porque a gente
passou na UFBA, né, aí a escola gosta de fazer mídia com as pessoas que passam”, conta-me,
rindo. Nessas diversas imagens feitas no teatro, Mônica aparece em primeiro plano, geralmente
com o rosto meio cortado no enquadramento, e Gabriel aparece ao lado, olhando para outra
direção, sem perceber que estava sendo também fotografado. Ele não viu você tirando as fotos?
– eu pergunto. “Não!”, Mônica responde, rindo da situação. Enquanto aguardavam, sentados,
“eu puxei a câmera e tirei um dessas pra mandar pro grupo, que tem Rosane até, porque Rosane
não tava na situação, sabe”. A experimentação com as selfies, naquele momento, envolviam-se
tanto com uma brincadeira feita por Mônica quanto, também, com um compartilhamento
privado para amigos específicos, agregando-os, de alguma forma, àquela prática de selfie –
conformando, assim, um caráter conversacional.
Por outro lado, as imagens conversacionais não se desenvolvem apenas através de
aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp, mas também de maneira diversa em
diferentes plataformas. Ou, ainda, percebe-se que essa lógica conversacional é justamente
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construída em uma trajetória de experiência que pode passar por mais de uma plataforma
digital. Quando eu perguntei a Martim, por exemplo, sobre uma de suas publicações no modo
stories do Instagram, acabei descobrindo que, originalmente, a selfie havia sido realizada para
ser compartilhada em um dos seus grupos privados:
Essa foto foi exatamente uma foto que eu postei eu acho que nesse grupo de
amigos que eu falei, que a gente usa um pouco… várias eu apago, por isso que
eu até lembrei aqui de abrir pra mostrar. Posso procurar, mas várias apaguei,
porque é muita selfie. Não muita selfie, mas uma quantidade relativa. E eu
postei pra eles, e eles falaram assim “ah, tá vivo”. Porque a gente tinha saído
uma quarta à noite, bebido, porque eu bebo muito pouco, e nesse dia eu bebi
mais, então fiquei meio malucão. E aí ele perguntou: "tá vivo, como é que
tá?”. E eu tirei a foto pra dizer assim “tô vivo, tô entrando no banho”, uma
coisa assim, pra me recuperar. Foi uma frase um pouco grandiloquente.

Uma coisa ‘cheguei, tô bem’, mas com uma selfie – eu digo na hora. “Com uma selfie,
exatamente”, confirma Martim. A imagem, portanto, é utilizada como uma maneira de
responder ao diálogo, mostrando-se “vivo” pela ação de se fotografar antes de entrar no banho.
“E, quando eu tirei essa selfie”, Martim continua, “eu falei ‘ah, tem uma coisa aí’ interessante
dela. E eu me lembro que eu já tinha você na minha lembrança, de me tornar personagem do
seu estudo, e aí eu falei ‘ah, eu vou postar essa selfie’”. Na imagem, feita com o auxílio do
espelho de seu banheiro, Martim aparece enquadrado da cintura para cima, sem camisa, e
segurando o smartphone com o as duas mãos. Já na publicação para o Instagram, ele a deixou
em tamanho reduzido, ocupando apenas a parte superior do formato vertical do stories e,
abaixo, escreveu o seguinte: “Desnecesselfie pra postergar aquelas demandas”. Por gostar da
imagem gerada – e, de certa forma, incentivado por sentir-se um personagem em construção
para esta pesquisa –, Martim decide então ampliar o público que teria acesso àquela selfie.
Alternando-se entre plataformas, é como se a selfie produzida por Martim, neste caso,
transformasse também suas possibilidades conversacionais. De um grupo fechado de
WhatsApp, ela acabou sendo exibida – através, como visto no capítulo anterior, de uma
gerência algorítmica da visibilidade – para parte de seus mais de três mil seguidores no
Instagram. O que muda, no entanto, não é apenas a audiência, mas também a inserção de uma
modulação algorítmica para as possibilidades conversacionais (antes inexistente em um grupo
privado no WhatsApp) e a disposição de funcionalidades da própria plataforma que orienta de
maneira diferente as interações. No caso do modo stories, através do qual aquela selfie de
Martim foi compartilhada, há um convite para interação específico: não há curtidas ou
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comentários, como no modo galeria por exemplo, mas uma possibilidade130 de interação pautada
mais fortemente pelo conversacional, permitindo reações através de texto ou imagem que serão
enviadas diretamente para uma conversa privada. É interessante, inclusive, perceber como
alguns personagens acabam dialogando com essa possibilidade conversacional do modo
stories, gerando uma apropriação tanto da linguagem imagética quanto das ferramentas da
plataforma. É o caso, por exemplo, de uma publicação realizada por Teresa em seu perfil
pessoal, na qual ela aparece se fotografando no espelho do elevador, arrumada para ir trabalhar,
fazendo com o rosto uma expressão de chateada. Por cima da imagem, ela escreveu “dê uma
legenda pra essa foto”. “Era sábado de manhã”, ela me diz, rindo. E o que aconteceu, muitas
respostas? – eu pergunto. Ela me diz que sim, e lembra de uma delas: “acordei, não recomendo
muito”. No entanto, não apenas ela recebeu os comentários solicitados como, também, gerou
uma cópia em imagem de alguns deles (fazendo um print screen das conversas do modo direct)
e os compartilhou logo em seguida, após sua publicação original. Nessas cópias da tela é
possível ver, por exemplo, que cada comentário gerou uma resposta de Teresa. “Acordada
porém queria estar dormindo” é uma das legendas sugeridas. Ou, então, “Uma linda senhora
com ressaca e dores no joelho, 2019”. Nesta, Teresa respondeu no chat privado, diretamente
para a pessoa, mas também compartilhou a cópia da conversa acrescentando, por cima da
imagem, o seguinte: “Tá doendo mesmo. E o curso é sentada no chão”. A imagem
conversacional, dessa forma, acaba transitando por diferentes espaços (e audiências) dentro da
própria plataforma.
Algumas dessas práticas são realizadas, cada uma a sua maneira, também por outros
personagens. Elena, por exemplo, às vezes também faz perguntas aos amigos através do modo
stories. Em uma de suas publicações, ela se fotografa junto com sua filha, as duas sorrindo e
olhando para câmera; pela imagem é possível ver, também, que elas estão na varanda de casa,
posando para a selfie. Diferentemente de Teresa, porém, Elena neste momento utilizou uma
ferramenta da própria plataforma que permite inserir, em qualquer espaço da fotografia, uma
caixa para perguntas. Dentro desta caixa, escreveu “Alguma pergunta aí?”. A partir disso, as
interações e conversas seriam direcionadas para o privado. Já Mônica desenvolve esse aspecto
conversacional de uma outra maneira, ao republicar algumas vezes stories feitos por amigos.
Em uma dessas imagens, ela aparece em uma selfie junto com dois colegas da faculdade, todos
130

Quando visualizada por outra pessoa, uma publicação no modo stories aparece, na parte superior, com o
acréscimo de informação do autor da imagem e de quanto tempo foi compartilhada; na parte inferior da tela, ficam
disponíveis as ferramentas para interação, com a possibilidade de enviar uma imagem como resposta (responder
com uma selfie, por exemplo), escrever algum texto ou reagir com um emoji. Todas essas interações são enviadas
ao autor da publicação em uma conversa privada no modo direct.
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com expressões sorridentes: “a gente foi liberado mais cedo, e a gente percebeu que a gente
sempre era liberado mais cedo dessa aula”, conta-me, dando risada. “E aí essa minha amiga ela
compartilhou isso no Instagram dela, eu tirei print, e postei no meu. Repostei”, Mônica me
explica. Mas, ao repostar a imagem, ela acrescentou um comentário: “aula? o que é isso? é de
comer?”. A publicação, como era esperado, limitou-se ao “melhores amigos”, sendo destinada
apenas àqueles mais próximos e, assim, também facilitando interações e conversas.
O caráter conversacional das selfies acaba sendo construído tanto a partir de uma
solicitação de interação por parte daquele que se fotografa – como Teresa pedindo sugestão de
legenda para sua foto – quanto também pelas constituições de algumas plataformas que
favorecem essa mesma lógica conversacional. Observando o cotidiano dos personagens, é
possível perceber como todos participam, em algum momento, da configuração de uma prática
de selfie conversacional associada a experiências envolvendo as plataformas digitais. A própria
Teresa, por exemplo, ao compartilhar no modo stories uma selfie na qual ela escreve “caiu
dendê no meu vestido branco”, recebe logo em seguida dicas de amigos de como tirar a mancha;
Martim envia-me um emoji de coração quando eu compartilhei, através do modo stories, uma
selfie junto com meu sobrinho; João responde e compartilha as selfies de seus alunos fazendo
exercício físico; Gabriel faz uma enquete131 em seus stories perguntando “amigos fica o
questionamento se no meu aniversário eu fizesse com temática drag e todo mundo tivesse que
ir montado de drag queen/king, vcs iriam?” (recebendo como resposta 93% de “sim”, contando
inclusive meu voto); Iara fotografa-se com uma pintura ao fundo e insere, por cima da imagem,
a pergunta “vcs tbm enxergam uma banana split de bigode?”; Elena compartilha na galeria de
seu perfil no Instagram uma selfie com uma amiga e acrescenta uma legenda parabenizando-a
pelo aniversário, recebendo um comentário de agradecimento logo em seguida; no período de
carnaval Mônica faz uma selfie de corpo inteiro no espelho, vestindo saia e top pretos, e coloca
uma caixa de comentários escrito “alguém tem sugestão de fantasia com saia de tule preta??”.
Essas funcionalidades específicas do Instagram – ou de outras plataformas que
permitem compartilhamento de imagens – não exigem uma imagem conversacional, mas
ampliam as possibilidades dela ser construída através de selfies. E essa construção, como será
visto no próximo tópico, envolve diferentes materialidades digitais, localizando a selfie não
apenas como uma possível prática conversacional, mas também uma prática materialdiscursiva.
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No modo stories do Instagram é possível adicionar uma enquete à imagem e depois compartilhar o resultado.

132

5.2 PRÁTICAS E POLÍTICAS MATERIAL-DISCURSIVAS
Na publicação compartilhada em sua galeria no Instagram, Martim dividiu o formato
quadrado para ocupar, em uma montagem, duas imagens verticais em preto e branco: na
esquerda, aparece nu e jovem; na direita, também nu, porém vinte anos mais velho. Nos dois
retratos Martim posiciona-se lateralmente, mostrando o corpo da coxa até a cabeça, e vira o
rosto para olhar na direção da câmera; apesar das poses semelhantes, na fotografia mais recente
ele segura um smartphone com uma das mãos, produzindo ele mesmo a imagem. “Então, essa
foi o [nome do espetáculo], que aí abriu a porteira da selfie, do nude”, explica-me, fazendo
referência ao espetáculo132 dirigido por ele que estrearia em breve. “Aí vira uma festa”, ele
continua, dando risada. Na legenda da publicação, Martim inseriu o texto: “Entrando no jogo
com o primeiro e o atual nudes pois nos próximos dias anunciaremos a estreia de uma nova
criação na qual irei desnudar um delicioso grupo de artistas. Aguardem.”, seguido, ainda, de
cinco hashtags: “#DesafioDaPuberdade #Nudes #Instaboy #Striptease”. “Foi muito legal essa
época assim, eu tive muitos debates com várias pessoas”, diz Martim, fazendo referência a todo
o diálogo – e troca de imagens e experiências – que tanto a peça quando as interações em torno
dela acabaram suscitando. Em seguida ele me explica um pouco o contexto daqueles dois
retratos sem roupa:
Porque nessa eu ainda não anunciei o [nome do espetáculo], só falei “vou
estrear”, era um teaser, um teasing, né. E realmente esse tinha sido meu
primeiro nude [a fotografia dele jovem], quer dizer, não foi uma selfie, foi
tirada por [Fulano], que é um amigo fotógrafo também, é diretor de fotografia
das coisas que eu faço de audiovisual, e tinha sido uma das últimas fotos. [...]
Eu postei essa foto pro conteúdo privado… Mas como eu estava fazendo um
trabalho em que eu ia desnudar 10 outros corpos, eu me senti também, além
do desejo lúdico de brincar com essa coisa do nu etc, eu me senti também
convocado a botar o meu corpo nu. Então eu achei por bem – eu falei assim
“daqui a pouco vem uma leva de fotografias que é com o corpo de 10 pessoas
que eu estou dirigindo nuas, vários nus” –, eu falei “porra, eu preciso botar o
meu na rota, botar o meu corpo nu na rota”. Então eu me lembro que foi bem
consciente, eu falei assim “porra, essa foto eu não postei pra publicar, mas…”.
E foi consciente, porque foi a primeira mesmo, o primeiro nu que eu tirei, e
essa tava num ângulo parecido, então eu falei “eu vou postar”.

Influenciado pelo próprio processo de construção e divulgação de sua peça, Martim sentiu-se
impelido a experienciar fotografar e exibir seu corpo nu nas redes sociais. Naquele momento,
havia se espalhado pelo Instagram (especialmente) um chamado “10 years challenge”, no qual
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Em outra publicação, no mês seguinte, Martim escreveu o seguinte: “No momento mais assustador da história
da frágil democracia brasileira desde a ditadura, vamos estrear um trabalho sobre a liberdade dos corpos e da arte.”
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pessoas começaram a compartilhar retratos seus realizados dez anos antes ao lado de fotografias
atuais. “Na verdade”, conta-me Martim, “esse foi um ‘twenty years challenge’, na verdade não
foi nem dez, eu era vinte anos [mais novo]”, explicando que, na primeira imagem, ele tinha
dezoito anos, enquanto na segunda, mais recente, estava com trinta e nove.
Após essa publicação, com um retrato nu antigo e um autorretrato nu atual, Martim,
junto com sua equipe, começou a dialogar com o público através da temática da nudez, gerando,
nos termos trabalhados aqui neste capítulo, um processo conversacional através das selfies
chamadas de nudes. Ao mesmo tempo como forma de divulgação do espetáculo e como uma
maneira de cultivar uma reação política à situação geral de intolerância crescente no país,
Martim incentivou o compartilhamentos de selfies sem roupa. “Foi logo depois do segundo
turno das eleições. Então tava todo mundo, me pareceu – e isso é uma leitura muito pessoal,
mas também na conversa com os parceiros do projeto – que o [nome do espetáculo] teve uma
coisa assim de ser um momento catártico, depois da eleição do atual presidente”, conta-me.
Mesmo antes do incentivo oficial da equipe do espetáculo, “as pessoas já estavam
espontaneamente publicando nudes com a hashtag #nomedoespetáculo”. Desnudar-se, nesse
caso, tornou-se uma forma de compartilhar com outras pessoas um enfrentamento político, e
dialogar com os artistas que iriam, também, desnudar-se. O interessante é perceber como esse
processo de interação desenvolveu-se através do compartilhamento justamente de selfies.
Como explica Martim,
foi muito bonito esse movimento das pessoas também entenderem que estava
sendo criado um ambiente pra isso, e se sentirem de algum jeito pertencentes
aquilo em algum momento. Então foi muito interessante, porque gente que
nem tava ligada no meu perfil, que nem tinha visto essa foto, que nem, enfim,
começou a postar [nome do espetáculo], e quando eu botava a hashtag
apareciam várias pessoas, inclusive eu passei a seguir várias pessoas que eu
não tinha seguido e estavam me seguindo, inclusive. Mas eu tive ótimas
conversas com pessoas que me mandavam, pra mim só, “Martim, eu não me
sinto à vontade de mandar, eu, sei lá, sou mãe de família, os meus filhos são
muito pequenos ainda, ou eu sou ligado a algum órgão público, então não me
senti confortável, mas eu queria que você recebesse”. Foi muito legal.

– Foi de certa forma um apoio – eu digo. “Um apoio, total, um suporte”, responde-me
Martim, confirmando. Era uma forma, portanto, do público dialogar diretamente com o tema
do espetáculo (e com Martim), sentindo-se livre – mesmo que no privado – para produz selfies
sem roupa e, a partir delas, produzir interações com o outro. Eram nudes que se constituíam
enquanto imagens conversacionais. Ou, ainda, poderia dizer que se tratava de uma prática de
selfie que, ao envolver-se politicamente, a partir de um processo comunicacional, estava
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apoiando e interagindo com os artistas. “E eu achei aquilo muito encorajador, porque a gente
tava com medo de ter represália, de ter algum ataque. Imagine, tinha acontecido o segundo
turno”, explica-me Martim, lembrando que a peça estreou justamente na semana posterior ao
segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Ao conversarmos, e pensando sobre aquele
momento, Martim disse ainda imaginar que a motivação para aquele tipo de compartilhamento
estaria na “experiência de produzir essas autoimagens eróticas no momento em que um nefasto
homem da extrema-direita acabara de ser eleito”. E depois complementa: “leio esse
engajamento todo como uma resposta de autoliberação ao momento histórico”. A partir dessas
selfies, enviadas por diferentes pessoas, através de diferentes plataformas, Martim participou
de conversas e interações, e recebeu apoio pela ação de, naquele momento, discutir o corpo nu
em cena. Como ele explica, os diálogos gerados a partir dos nudes foram diversos: “E eu adorei,
eu recebi vários mesmo. Por WhatsApp, de homem, de mulher. Coisas que eu via que tinha
mais a ver com paquera, coisas que eu via que não tinha nada a ver com paquera. E foi muito
legal assim. Foi realmente um movimento muito encorajador pra todo mundo”.
Como pensar a prática de selfie nessa interação entre mobilização conversacional
através do político construída em um emaranhado de autorretratos de corpos nus? Esse
entrelaçamento inesperado, atualizado nesta prática específica, coloca-me uma questão que,
acredito, necessita uma outra sensibilidade para tratar do político na relação com os “problemas
e situações que nos mobilizam” (STENGERS, 2018, p. 443). É nesse sentido que proponho
dialogar, aqui, com a proposição cosmopolítica sugerida por Isabelle Stengers como uma
maneira de fazer pensar diante da prática de selfie – na presença das diversas entidades,
humanas e não humanas, que a compõem – acionada enquanto experiência política de
resistência. “Política”, nesses termos, não se refere a um direcionamento a um “bom mundo
comum”; trata-se, na verdade, “de desacelerar a construção desse mundo comum, de criar um
espaço de hesitação a respeito daquilo que fazemos quando dizemos ‘bom’” (STENGERS,
2018, p. 446). Da mesma maneira, o “cosmos”, nessa relação cosmopolítica, não se pauta por
um projeto para englobar um mundo particular, mas por um direcionamento ao desconhecido,
a mundos múltiplos que se articulam na diferença. Nos termos de William James, por exemplo,
pode-se traduzir como um mundo in the making. “A proposição cosmopolítica”, escreve
Stengers (2018, p. 447), “[...] nada tem a ver com um programa, mas muito mais com a
passagem de um pavor, que faz balbuciar as seguranças.” Trata-se de hesitar diante dessa
inquietude política – “um nefasto homem da extrema-direita acabara de ser eleito”, lembra
Martim –, buscando modos não de retorno ao mundo comum, mas de abrir possibilidades para
resistir. Nas palavras de Stengers (1996, p. 22–23):
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Se aprender a pensar é aprender a resistir a um porvir que se coloca como
evidente, plausível e normal, nós não podemos fazê-lo nem evocando um
porvir abstrato, do qual teria sido eliminado tudo que se propõe às nossas
condenações, nem nos referindo a uma causa distante, que nós poderíamos e
deveríamos imaginar livre de todo compromisso. Resistir ao porvir provável
no presente significa apostar que esse presente ainda oferece matéria à
resistência, que é preenchido de práticas ainda vivas [...].133

Martim fotografando-se vestindo uma camisa de “arte como luta”, ou eu mesmo
fazendo uma selfie com um livro na mão – como descrito na introdução deste capítulo –, além
de toda a experiência de desnude imagético conversacional associado a uma apresentação de
artes cênicas, por mais banais que se configurem enquanto práticas, fazem-me pensar nesse
aprendizado de resistência a um porvir que, cada vez mais opressivamente, se impõe. O que
Martim interpreta como “uma resposta de autoliberação ao momento histórico”, eu poderia, em
termos cosmopolíticos, ler como uma possibilidade de encontrar, no presente e na prática,
formas de resistir a um porvir que sugere um caminho de apagamento dessa própria prática
artística. Poderia dizer, portanto, que se trata de um dos modos possíveis cotidianos de resistir
a um futuro provável. Ou seja, no caso dessas práticas localizadas, dessa resistência através
(estranhamente, talvez) de nudes em processos conversacionais, tentam-se criar “possíveis
modos de coexistência” (STENGERS, 1997, p. 74) – no sentido, mais um vez, do cosmopolítico
como uma noção especulativa. O parâmetro, para esses termos especulativos de Stengers (2002,
p. 30), não está no provável, mas no possível, direcionando-nos à possibilidade de criação – “o
que obriga a criar a capacidade de resistir ao provável”134. É interessante observar, portanto,
como a prática de selfie, nesses exemplos localizados, desenvolve-se também como criação
(através da própria prática) de possibilidades de resistir. Nesses termos, essa abertura para o
possível cria práticas – inclusive as de selfie. E essas mesmas práticas, como foi discutido na
introdução deste trabalho, exigem uma forma de seguir a experiência que se abre para o possível
– ou seja, obrigando-me portanto a hesitar diante das possibilidades de experiência, e, assim,
desacelerar, questionar e aprender a articular respostas para as formas situadas de relevância
que emergem da prática.
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"Si apprendre à penser, c'est apprendre à résister à un avenir qui se donne comme évident, plausible et normal,
nous ne pouvons le faire ni en évoquant un avenir abstrait, dont aurait été balayé tout ce qui s'offre à nos
condamnations, ni en nous référant à une cause lointaine, que nous pourrions et devrions imaginer pure de toute
compromission. Résister à l'avenir probable dans le présent, c'est faire le pari que ce présent offre encore matière
à résistance, qu'il est peuplé de pratiques encore vivantes [...].”
134
“ce qui oblige donc à se créer capable de résister au probable”
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Além das experiências de Martim, deparo-me com questões políticas, em diferentes
níveis e relações, que cruzam com a prática cotidiana de selfie de outros personagens –
envolvendo em algumas situações, inclusive, momentos políticos que também me afetavam.
Quando o ex-presidente Lula, por exemplo, foi solto em novembro de 2019, meu feed do
Instagram foi tomado por diversas imagens em comemoração ao acontecimento, incluindo
muitas selfies. Dentre elas, vejo alguns autorretratos compartilhados por Teresa. Em dois deles,
ela está sorrindo, olhando para a câmera, e, em seu rosto, utilizou um filtro que adicionou a
palavra “Lula” em uma das bochechas e, em outra, “Livre”, ambas em letra branca em cima de
um fundo vermelho; além disso, ainda escreveu em vermelho, na parte inferior da imagem,
“alegria alegria”. “Foi quando Lula foi solto, e eu queria comemorar, e mostrar pras pessoas
que eu tava comemorando”, conta-me. Em uma outra publicação, também no modo stories,
Teresa se fotografa em uma mesa de bar junto com um amigo, mas dessa vez adiciona, em
ambos os rostos, um filtro maior, gerando uma grande estrela vermelha com “Lula Livre”
escrito no centro; na parte superior da imagem, ela adicionou o seguinte texto: “Lula ladrão,
roubou meu coração”.
Em outras situações, é possível perceber como a questão política envolve-se com o dia
a dia dos personagens – e como essa relação acaba sendo traduzida em selfies. Em um dia de
bastante chuva em Salvador, vejo uma publicação no modo stories de Gabriel na qual ele
aparece em uma imagem em preto e branco, mostrando parte do rosto em bastante proximidade,
com o seguinte escrito inserido em cima de sua testa: “Eu quero matar ACM Neto [prefeito da
cidade no período]. 2 horas pra chegar em São Lázaro, o buzu lotado e eu ensopado”. Ele me
explica um pouco a situação:
Esse stories eu tirei no contexto daquela chuva que teve muito forte aqui em
Salvador, em novembro, se eu não me engano, que alagou parte da cidade. E
ficou um trânsito parado, tinha lugar que não passava. E aí eu acabei indo pra
faculdade no dia, eu não quis ficar em casa porque eu precisava ir pra matéria,
acho, que eu não podia mais faltar, algo assim. E aí eu fui e peguei ônibus e
metrô em todo esse contexto de chuva e da cidade alagada. E aí eu levei duas
horas pra chegar na faculdade, da minha casa até lá. E aí eu fiquei super
agoniado e estressado com toda a situação. E aí claro que nesse momento dá
uma raiva, e acho que por isso eu fiz meio que essa provocação a ACM Neto.
E também por conta do ônibus, da condição que tava com a chuva. Então foi
mais ou menos esse o contexto por trás dessa foto.

Além da selfie, junto com o texto, funcionar como uma narrativa de parte de seu cotidiano –
como será discutido no sétimo capítulo –, Gabriel se utiliza do compartilhamento de um
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autorretrato tanto para aliviar seu estresse com a situação quanto para produzir uma cobrança
política – mesmo que, como se pode imaginar, nunca chegue efetivamente à prefeitura.
Já Iara, especialmente devido a seu trabalho voluntário em uma ONG, insere mais
fortemente em sua rotina fotográfica um ativismo político: em seu caso, em defesa dos animais.
Em uma publicação no modo stories, por exemplo, Iara, vestindo uma camisa da associação de
proteção aos animais, aparece com o rosto parcialmente cortado pelo enquadramento, enquanto
coloca em destaque um gato preto e branco que ela segura junto a seu corpo; no espaço que
sobra, ao lado, escreve a palavra “Nutella”, em rosa, e logo abaixo “para adoção”, em branco.
Através desta selfie, portanto, Iara tenta encontrar alguma pessoa interessada em dar um lar
para Nutella. Como ela me explicou em uma conversa que tivemos na praça (em dia de feira de
adoção promovida pela associação), o abrigo para animais onde ela trabalha costuma ficar
lotado, então é importante tanto, como ela diz, “dar dignidade a vida desses animais” nesse
ambiente, quanto promover a prática de adoção. Seu engajamento nesse sentido, inclusive,
passa também pela prática de selfie e o compartilhamento em seu próprio perfil pessoal, e não
apenas nas redes sociais que ela administra para a ONG. É o caso de uma outra publicação,
feita no modo galeria do Instagram, na qual ela se fotografa abraçada a um cachorro quase de
seu tamanho, virando o rosto e rindo enquanto ele lambe sua bochecha. Na legenda, escreveu
o seguinte: “Que todos eles possam ter a quem dar lambeijo de bom dia”, seguido de alguns
emojis e a hashtag #diamundialdosanimais. “Quem é esse lindo?” – alguém comenta na
publicação. E Iara responde: “Chama Thor! Graças a Deus, já foi adotado”, seguido de mais
emojis.
Começo a perceber, ao observar e interagir com os personagens, como a possibilidade
de uma imagem conversacional – ou esse processo conversacional desenvolvido através do
político – relaciona-se também a uma construção que não é apenas imagética, mas também
associada a diferentes materialidades digitais que acabam se constituindo como parte de cada
prática localizada de selfie. Martim observando, através de uma hashtag, uma experiência
coletiva de fotografar-se nu; Teresa utilizando um filtro em seu rosto para comemorar a
liberdade de Lula; Gabriel marcando o perfil da prefeitura da cidade em sua publicação para
reclamar dos problemas de mobilidade em um dia de chuva; ou Iara fazendo referência ao dia
mundial dos animais através de uma selfie e uma hashtag. Todas essas situações remetem a
uma imagem conversacional construída a partir de diferentes metatextos, apontando para uma
prática de selfie que se conforma, como discutirei nas próximas páginas, também enquanto uma
prática material-discursiva. No entanto, mais uma vez tomarei como exemplo uma prática
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situada experienciada por Martim, a qual, acredito, ajuda-me a localizar a questão a partir de
um entrelaçamento entre o conversacional e o político.
Na imagem em preto e branco, compartilhada no modo galeria do Instagram, Martim
e Mario aparecem dando um beijo. A cena, do jeito que é enquadrada, coloca em evidência esse
momento de intimidade. Os dois estão próximos a um fundo branco, beijando-se lateralmente
de maneira a, com os rostos grudados e o contraste do preto e branco, dar a sensação de se ver
um coração se formando. A bonita imagem é acompanhada, ainda, do seguinte texto: “Hoje é
o dia internacional de combate à LGBTfobia, mas a luta é diária. Pois que seja com amor no
Brasil, na Espanha, na Rússia, em toda parte. E você não precisa ser LGBT pra erguer junto
essa bandeira”, acompanhado das hashtags #InternacionalDayAgainstHomophobia e
#kiss4lgbtqrights. Além dessas inserções textuais, Martim, curiosamente, acrescenta uma
marcação de localização em “Moscow Kremlin”. Ele explica um pouco essa sua publicação:
Essa foto… Que foi um sucesso. Não foi Moscou, né, não estive em Moscou.
Mas foi na época em que a Rússia tava fazendo, ainda faz, mas tava um cerco
de grande opressão a nós, às pessoas LGBT, né, gays, bi, trans etc. E aí houve
um movimento dessa comunidade de todo mundo colocar o localizador nessa
praça em Moscou, pra que toda vez que alguém procurasse essa praça veria
essa chuvalhada de beijos. Então foi exatamente nesse momento que foi o dia
internacional de combate.

Mesmo longe, Martim, junto com Mario, marcaram uma presença na praça em Moscou, como
forma de participar de um movimento coletivo de resistência política. E essa marcação, com
uma geotag, acaba não apenas formulando-se como algo expressivo, de afirmação dessa
resistência, mas acaba colocando a selfie do beijo em meio a diversos outros beijos de casais
LGBT. Esse autorretrato, assim, extrapola a própria rede de contatos de Martim, conectandose a outras selfies – ampliando as possibilidades conversacionais – realizadas em diálogo com
uma luta internacional contra a homofobia. “Já era de noite, e falei ‘mo, a gente precisa fazer
essa foto’. E aí foi na cama, foi simplérrimo, a gente encostado atrás na cama, e a gente tirou”,
conta-me Martim. Foi uma selfie, ele me explica, feita para aquele momento: “Ela é realmente
pensada, ela foi feita pra isso. Ela foi uma bandeira, um pôster”. Além disso, as hashtags,
segundo o próprio Martim, funcionaram de maneira conectiva, como uma forma de participar
e colaborar com o protesto e o posicionamento político; ou seja, “pra se irmanar, pra você se
conectar total a esse movimento”.
É interessante observar como essa conexão não apenas se constrói a partir da forma
expressiva da selfie do beijo – que, por si só, já traz uma imagem forte –, mas também pela
incorporação de uma linguagem (e materialidade) associada à plataforma. Não apenas o texto
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associa-se à fotografia através de uma legenda, como também as hashtags e geotag acabam
funcionando como um formato metatextual que traz novas possibilidades conversacionais.
Trata-se de uma prática de selfie construída não somente a partir de uma experiência de
produção de autorretratos digitais, mas também de produção material e discursiva capaz de se
conectar com outras práticas de selfie. Como apresentei no Capítulo 2, esse uso intenso do que
estou chamando de metatextos – materialidades digitais associadas a uma imagem
compartilhada em plataformas, como legendas, hashtags e geotags – já era identificado ao
seguir as publicações realizadas na praça que deu início a esta etnografia. No entanto, ao
acompanhar a rotina dos personagens foi possível perceber como esses metatextos fazem parte
da própria prática de selfie e, ainda, podem guiar e transformar as possibilidades
conversacionais atreladas a ela. Começo a perceber, assim, a importância de compreender a
prática de selfie também como uma prática material-discursiva – no sentido trabalhado por
Karen Barad (2007).
A discussão proposta por Barad ajuda-me, especialmente, a pensar – através da prática
de selfie – nas maneiras através das quais materialidades digitais passam a compor a experiência
envolvida na produção e compartilhamento de autorretratos. Tomando como ponto de partida
a filosofia-física de Niels Bohr, a autora desenvolve o que ela chama de agential realism,
através do qual busca compreender práticas científicas e sociomateriais diversas em termos de
uma performatividade pós-humanista. Uma das questões principais para Barad, nesta obra, está
na crítica ao representacionismo enquanto modelo metodológico e epistemológico, pautado por
uma lógica de reflexibilidade na qual representações refletiriam a realidade natural e social.
Dessa forma, ela propõe tomar como metáfora – e como aparato metodológico – não a ideia da
reflexibilidade, mas o que se entende em mecânica quântica como difração135. Em outros
termos, poderia dizer que se trata de um afastamento daquilo que, em uma investigação sobre
as práticas, voltar-se-ia para padrões de semelhança, propondo, ao contrário, uma atenção aos
padrões de difração – ou seja, “padrões de diferença que produzem uma diferença”136 (BARAD,
2007, p. 72) –, pensando-os enquanto componentes que constituem o mundo. O que Barad
pretende, portanto, é “construir um aparato de difração para estudar os efeitos emaranhados
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Para a física clássica, a difração se refere ao resultado de interferência ou sobreposição de ondas. No entanto, a
partir de modelos experimentais como os produzidos por Niels Bohr, mostra-se a possibilidade de, em certas
circunstâncias, a matéria também produzir padrões de difração. Ou seja, a matéria pode, em certas conformações
experimentais, comportar-se como onda ou como partícula. Isso gera um paradoxo que está na base do
desenvolvimento da física quântica: entendendo que padrões de difração são evidências de sobreposições, como
interpretar esse duplo comportamento considerando que, em termos físicos, sobreposições fazem sentido para
ondas mas não para partículas?
136
“patterns of difference that make a difference”
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[entangled] produzidos pelas diferenças”137 (p. 73). Difração, assim, mostra-se tanto como um
fenômeno analisado por ela quanto ferramenta metodológica.
Apesar de não fazer referência direta, sua proposta aproxima-se daquela defendida por
Gabriel Tarde (1890, 2007b) para as investigações sociológicas, na qual o social é constituído
a partir da imitação e diferença – ou seja, uma propagação do social que é feita justamente a
partir de padrões de diferença, e não de semelhança. É neste sentido que a proposta de Barad,
neste momento, ajuda-me a compreender certos aspectos da prática de selfie, considerando que
a experiência a qual sigo neste trabalho refere-se – nos termos que desenvolvi138 a partir de
William James – a uma experiência como produção de diferença. De maneira um pouco
diferente, no entanto, essa mudança de questões de reflexão para questões de difração engloba,
para Barad (2007, p. 135), também uma perspectiva performática na qual o foco sai das matérias
de correspondência e descrição da realidade e se direciona a “matérias de práticas, do fazer, e
de ações”139. Essa proposta, portanto, compreende a matéria a partir de sua performatividade140:
“A matéria não é fixa nem dada ou o mero resultado de diferentes processos. A matéria é
produzida e produtiva, gerada e generativa. A matéria é agente, não essência fixa ou
propriedade das coisas. Materializar-se [mattering] é se diferenciar [...]”141 (p. 137).
Uma dos pontos importantes da proposta de Barad, pensando inclusive no sentido aqui
trabalhado de uma prática de selfie envolvida com diferentes materialidades digitais, está não
apenas no dinamismo da matéria, mas também em uma compreensão performativa que acarreta
pensá-la não em termos de construção linguística, mas como uma “produção discursiva no
sentido pós-humanista de que práticas discursivas são elas mesmas (re)configurações materiais
do mundo”142 (BARAD, 2007, p. 151). Para Barad, portanto, matéria e significado estão
emaranhados. Dessa forma, “Matéria(lizar-se) [matter(ing)] é uma articulação/configuração
dinâmica do mundo. Em outras palavras, a materialidade é discursiva”143 (p. 151) –
137

“[…] building diffraction apparatuses in order to study the entangled effects differences make.”
Ver discussão desenvolvida no Capítulo 1.
139
“matters of practices, doing, and actions”
140
Para Barad (2007, p. 180), “the iterative enfolding of matter comes to matter. Matter is the sedimenting
historicity of practices/agencies and an agentive force in the world’s differential becoming. Becoming is not an
unfolding in time but the inexhaustible dynamism of the enfolding of mattering.” Pensar em um dinamismo da
matéria, ou tratá-la em termos performativos, significa portanto defini-la não como uma propriedade das coisas,
mas como um emaranhado dinâmico de relações. É nesse sentido que, por exemplo, “Knowing is a distributed
practice that includes the larger material arrangement.” Ou seja, “Knowing is a material practice […]” (BARAD,
2007, p. 342)
141
“Matter is neither fixed and given nor the mere end result of different processes. Matter is produced and
productive, generated and generative. Matter is agentive, not fixed essence or property of things. Mattering is
differentiating […].”
142
“[…] a discursive production in the post humanist sense that discursive practices are themselves material
(re)configurings of the world […]”
143
“Matter(ing) is a dynamic articulation/configuration of the world. In other words, materiality is discursive […]”
138
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materialidade e significado articulam-se mutualmente. Ou seja, busca-se uma compreensão
pós-humanista das práticas discursivas, considerando-as como reconfigurações materiais
específicas. Por isso Barad, então, tratará de práticas científicas ou sociais como práticas
material-discursivas.
Para além das possíveis consequências epistemológicas, interessa-me aqui pensar as
práticas situadas de selfie também como práticas material-discursivas144 no sentido de perceber
uma performatividade associada a elas que passa, inclusive, pelas materialidades digitais que
compõem suas trajetórias de experiência. E essas materialidades digitais, portanto, produzem
diferença na experiência. Neste caso, é importante dialogar com “materialidades específicas
que os objetos digitais exibem”145, como propõe Paul Dourish (2017, p. 13). Assim como ele
trata de materialidades da informação (no plural), penso aqui em materialidades digitais
(também, portanto, no plural) para tratar dos diferentes aspectos materiais que se mostram
relevantes em práticas cotidianas de selfie em meio a um ambiente de plataformas e ações
algorítmicas – como vimos no capítulo anterior. Seguindo Dourish, é importante perceber como
softwares e informações digitais possuem uma dimensão material que se constrói em seu
processo de uso e desenvolvimento. Esses arranjos materiais, como ele chama, mostram-se
relevantes na experiência de produção informacional. No entanto, diferentemente de Dourish,
não se busca aqui entendê-los a partir de suas representações; ao contrário, seguindo neste
momento Barad, a proposta é fugir de uma lógica material pautada pela representação,
buscando, assim, compreender as práticas material-discursivas através das quais esses arranjos
materiais (no caso deste trabalho, as materialidade digitais envolvidas com a produção e
compartilhamento de selfies) são parte ativa e performativa.
Quando Martim compartilha uma selfie beijando Mario, suas possibilidades
conversacionais e políticas são desenvolvidas não apenas pelo ato do beijo, nem somente pela
imagem gerada em preto e branco, mas também pelos rearranjos materiais que são promovidos
ao vincular aquela publicação a uma praça em Moscou – através de um metatexto, a geotag
específica daquela praça. Ou, ainda, quando diversas ações semelhantes, com outros beijos,
conectam-se a partir de uma hahstag que, além de textualmente levantar a força expressiva do
dia mundial contra a homofobia, também funciona enquanto materialidade digital que age
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Tomando como base justamente o realismo agencial de Barad, Katie Warfield (2016), de maneira semelhante
ao que proponho neste momento, sugere pensar em selfies como emaranhados material-discursivos em rede. Eu
busco, no entanto, remodelar um pouco essa perspectiva para colocar a ênfase na observação diretamente das
práticas material-discursivas, chamando atenção, a partir de Barad, para o dinamismo das diferentes
materialidades (especialmente digitais, neste caso) que compõem essas práticas.
145
“the specific materialities that digital objects exhibit.”
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ampliando as possibilidades conversacionais e políticas daquela prática (material-discursiva).
Neste caso, esses dois metatextos – geotag e hashtag – não apenas fazem parte da prática de
selfie como se mostram relevantes no sentido de proporcionar, materialmente, uma produção
de diferença na prática: transforma de maneira localizada algumas relações material-discursivas
na plataforma, ressignificando a localização de uma praça; produz uma conexão entre imagens
que serão algoritmicamente distribuídas, de maneira personalizada, pelo Instagram; e
desenvolve, portanto, através desses emaranhados de materialidades digitais, um tipo específico
de imagem conversacional.
De maneira mais localizada – em termos de expansão em rede da prática materialdiscursiva –, as selfies chamadas de nudes que Martim encontrava ao acompanhar a hashtag
vinculada a seu espetáculo criavam possibilidades de resistência que passavam, também, por
um processo de construção e interação de diferentes materialidades digitais. O apoio aos artistas
que iriam, em um momento de ataque políticos às artes, desnudar-se em cena e em rede,
desenvolve-se materialmente não apenas nas imagens geradas de diferentes corpos nus, mas
também na afirmação coletiva, através de hashtags e legendas, de uma possibilidade de
resistência. A performance da selfie mostra-se também uma performance material-discursiva
realizada conjuntamente com materialidades digitais – como hashtags, legendas,
geolocalizações, comentários, curtidas, algoritmos etc – que afetam os modos de visibilidade
na plataforma, gera diferentes tipos de engajamento e constroem, neste caso, um coletivo de
práticas e políticas material-discursivas.
É nesse sentido, por exemplo, que os dados coletados por plataformas como Instagram
tornam-se lively data, nos termos trabalhados por Deborah Lupton (2016, 2018): são
configurados e reconfigurados a partir das diversas interações; ao mesmo tempo baseiam-se e
afetam constantemente a vida cotidiana. O caráter conversacional nesses coletivos de nudes
constrói-se, portanto, a partir também da dinâmica (e dinamismo) de dados produzidos,
coletados e transformados no decorrer de seu próprio processo de experimentação – uma
experiência de desnudar-se, portanto, que é política mas também material-discursiva e
“dataficada”. Trata-se de uma forma de se engajar em uma relação com dados digitais que
Lupton (2016), por exemplo, chama de práticas de dado (data practices). Neste caso, no
entanto, poderia dizer que a prática conversacional desenvolvida mostra-se também como uma
prática conversacional de dados – expressão proposta em outro trabalho (LEMOS; PASTOR,
2018a). Ou seja, há momentos nos quais, na relação entre a prática de selfie e o uso de
plataformas digitais, não apenas se evidencia um caráter conversacional relacionado às selfies
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como também ele se constrói a partir de arranjos materiais traduzidos em processos de
dataficação.

5.3 CONCLUSÃO: PRÁTICA CONVERSACIONAL E DATAFICAÇÃO DO COTIDIANO
Acompanhar a rotina dos personagens e, aos poucos, descobrir as situações nas quais
a prática de selfie se comporta enquanto uma prática conversacional, levou-me a adentrar dois
âmbitos aparentemente distintos do cotidiano: as interações e imagens trocadas de forma
privada, diretamente entre amigos ou em ambientes controlados; e uma lógica conversacional
que se desenvolve de maneira aberta e pública (ou semipública) em redes sociais digitais.
Comecei a conhecer um pouco, por exemplo, de um cotidiano que envolve selfies íntimas
compartilhadas por Martim em grupos de WhatsApp; autorretratos chupando picolé que
Mônica enviou a seu amigo da faculdade; ou, ainda, os momentos nos quais Iara coloca argila
no rosto e se fotografa para seus amigos. Ao mesmo tempo, esse caráter conversacional
ultrapassa as conversas diretas, realizadas em aplicativos de troca de mensagem, e se
desenvolve também através de uma trajetória de experiência capaz de cruzar diferentes
plataformas. Assim, foi possível observar Teresa fazendo perguntas através do modo stories do
Instagram; Gabriel reclamando com o prefeito; ou Martim criando possibilidades de resistência
através do compartilhamento de corpos desnudos. Das duas maneiras, ou em um
entrelaçamento entre elas, demonstro neste capítulo não uma prática de selfie que se constitui
simplesmente como assunto ou mecanismo para a interação, mas sim como prática (materialdiscursiva) que se caracteriza como a própria produção conversacional. Ou seja, tomo como
ponto de partida o termo imagem conversacional não para classificá-la como um tipo de
linguagem em uma interação entre duas ou mais pessoas, mas para chamar atenção para os
momentos específicos nos quais a prática de selfie se constitui enquanto prática conversacional.
Não se trata de uma ferramenta comunicativa em formato de imagem, mas sim do próprio
processo comunicativo.
É neste sentido – conversacional – que argumento por uma compreensão da prática de
selfie também enquanto prática material-discursiva. As materialidades digitais que a compõem
não são unidades representacionais ou meras camadas de informação acrescentadas à imagem,
mas sim conformações performativas a transformar práticas, ativar algoritmos e criar
possibilidades conversacionais. Em termos pragmatistas: as materialidades digitais produzem
diferenças práticas. O interessante, no caso daquilo que tentei apresentar neste capítulo, está
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também em perceber as diferentes maneiras através das quais essas diferenças são produzidas;
ou seja, como, em meio a relações material-discursivas, o político é diferentemente solicitado
em cada prática e situação específica – abrindo, ou não, possibilidades de resistência –, ou como
as diferentes conversações vão diferindo em cada relação, plataforma e arranjo material.
Como visto, essas práticas conversacionais e material-discursivas, em meio a
diferentes plataformas digitais, não apenas produzem e são produzidas por materialidades
digitais como também as transformam – incluindo, assim, a própria prática de selfie – em uma
prática de produção constante de dados. Se, no capítulo anterior, demonstrei uma construção
algorítmica do Instagram pautada pela ação – e a possibilidade, em meio à prática cotidiana de
selfie, de uma experiência algorítmica –, neste momento foi possível observar alguns aspectos
de arranjos e práticas material-discursivas nas quais materialidades digitais envolvem-se em
processos conversacionais. Participar de conversas através de diferentes plataformas,
envolvendo selfies e relações material-discursivas, significa produzir dados – também
conversacionais, conectados muitas vezes algoritmicamente e capazes de agir de maneira
performativa em distintas interações – em um ambiente de ampla dataficação do cotidiano.
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6 EXPERIÊNCIAS AFETIVAS: INTIMIDADE E COTIDIANO

Na selfie compartilhada no modo stories do Instagram, Elena aparece sentada no sofá
de sua casa, vestindo uma camisola preta – aparentemente havia acordado há pouco tempo –,
enquanto segura o smartphone com uma das mãos para poder fazer o autorretrato e, com o outro
braço, acolhe sua filha, que dorme profundamente. Em cima de seu próprio rosto, Elena coloca
uma grande figura de uma maçã sorrindo, escondendo-o totalmente. Próximo ao rosto da filha,
ela insere o texto “Já começou o dia me dando 1x0”; na parte inferior da publicação escreveu
“Não tenho coragem de mostrar minha cara de sono (muito sono)”. Logo no stories seguinte,
porém, ela compartilha uma selfie semelhante, na mesma posição, mas mostrando seu rosto.
Neste caso, escreveu o seguinte: “Aliás tenho! Pq não importa o sono e o cabelo despenteado.
Eu amo ser mãe (melhor profissão)”. Já em uma outra publicação, em um dia diferente, Elena
está no mesmo sofá de sua casa, esticando o braço para cima, de forma a criar uma ângulo para
a imagem capaz de enquadrar seu rosto e também sua filha mais abaixo, agarrada a seu corpo
e amamentando. “Mãe com cara de assustada. É cada posição que essa criança inventa pra
mamar”, escreve na parte inferior da foto, seguido de emojis de coração; na parte superior,
complementa: “Quase caindo do sofá!”.
Gabriel fotografa-se bem próximo ao rosto, mostrando-se do nariz para cima e
arregalando os olhos. No centro da imagem, em destaque, aparece seu cabelo, amarrado no topo
da cabeça com um elástico rosa. Em cima de sua testa, ele insere o seguinte texto, em fonte
branca: “Vei primeira vez que consigo fazer isso com meu cabelooooo”. Ele parece estar em
sua casa: ao fundo, vê-se apenas uma parede branca e parte de um quadro pendurado. Em outra
publicação, novamente Gabriel aparece próximo à câmera, ocupando dessa vez quase toda a
imagem. Mesmo assim, é possível ver que ele está sem camisa e, dando um leve sorriso de boca
fechada, faz o símbolo de número dois com os dedos – mostrando as unhas pintadas de preto.
Em sua testa, escreve o seguinte: “o famoso depois da federal”, seguido de dois pontos,
apontando, portanto, para suas unhas pintadas.
Na fotografia, compartilhada no stories, Iara aparece abraçada com seu namorado, os
dois sorrindo para a câmera. Ao fundo, é possível perceber um ambiente de casa, com quadro
pendurado, janelas e uma mesa. Ambos, inclusive, parecem confortáveis em um momento
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realmente doméstico – ela vestindo uma regata e ele uma camisa em “gola v”. Em cima da
selfie Iara colocou o seguinte texto: “Parecemos normais...”. Como imaginado, a frase vai sendo
revelada nos stories seguintes, cada um com selfies diferentes. Em seguida eles aparecem dando
um beijo, na mesma posição, com a inserção do trecho “... fofos até ...”. Por fim, em um último
compartilhamento, a frase se completa: “... mas fazemos selfies de caretas sempre”. Neste caso,
a posição muda um pouco, mostrando um armário e porta-retratos ao fundo, enquanto ambos
colocam-se em primeiro plano fazendo diferentes caretas direcionadas à câmera. Já em outra
publicação, em um dia diferente, Iara se fotografa junto a um de seus cachorros: ela olhando e
sorrindo para a câmera; ele, com um olhar direcionado para ela, colocando parte da língua para
fora. Iara aparece apenas da cintura para cima, mas é possível perceber que, usando um biquíni
azul, senta-se no chão da área externa de sua casa para fazer o autorretrato. Por cima da imagem,
na região da janela da casa, escreve o seguinte, em letras brancas e laranjas: “Vocês já levaram
o cãozinho pra praia hoje?”, seguido de um desenho de sol.
Compartilhada na galeria do Instagram, a imagem mostra João, com o cabelo molhado
e sem camisa, encostando seu rosto delicadamente no de sua filha – naquele momento ainda
com poucos meses de idade. A selfie é feita bem próxima, enquadrando justamente o rosto dos
dois. Ele olha para a filha, enquanto ela fixa o olhar para a frente, como se estivesse sorrindo
para a câmera. Na legenda João não escreveu nada, apenas acrescentou um emoji de um bebê.
A foto recebeu mais de duzentas curtidas e muitos comentários. Em outro momento, já no modo
stories, ele compartilha uma selfie publicada por sua esposa, na qual ela havia escrito
“Apaixonados por ela!”, seguido de um emoji de coração. Na imagem os três estão deitados na
cama e aparecem lateralmente no enquadramento. João, olhando diretamente para a filha,
mostra-se dando risada de boca aberta, enquanto ela, olhando para o pai, ri junto. Sua esposa
aparece olhando para os dois, também rindo, e esticando o braço para fazer a selfie em família.
Deitada na cama, em posição de barriga para cima, Teresa fotografa-se junto com seu
gato. No enquadramento é possível ver um dos braços esticados, para produzir a foto, enquanto
o outro aparece encostado em sua bochecha, mostrando discretamente suas unhas pintadas de
vermelho. Deitada em um travesseiro com fronha branca, e vestindo uma camisola também
branca, Teresa deixa seus cabelos pretos espalhados em parte da imagem, enquanto seu gato
encosta o focinho na lateral de seu olho esquerdo. Na parte superior da imagem escreveu o
seguinte: “depois n sabe pq fica com terçol”. Em outra publicação, realizada alguns meses antes,
ela compartilha no Instagram uma outra selfie deitada na cama, desta vez junto com três amigas.
Na imagem, em preto e branco, Teresa está na parte central, encolhida como se estivesse
dormindo lateralmente; no entanto, dá um sorriso, mesmo mantendo os olhos fechados. À sua
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volta, ocupando todo o restante da foto, suas amigas sorriem frontalmente para a câmera. “Nem
se pode dormir em paz nessa casa. Pelo menos consegui sorrir pra foto. Amoras!”, ela escreve
na legenda.
Martim, usando uma camisa preta e cueca samba-canção branca, fotografa-se em um
banheiro. Ele olha diretamente para o espelho, segura o smartphone com uma das mãos e faz
uma selfie na qual aparece do joelho para cima, mostrando, ainda, a pia, toalhas penduradas e
o vaso sanitário. Em cima da imagem, em uma região de parede, Martim escreve “selfie
banheiro de hotel” e, logo abaixo, no local do vaso, coloca a geolocalização da cidade de São
Paulo. Em outra publicação, compartilhada no modo galeria do Instagram, ele se fotografa junto
com seu marido, colocando um filtro que deixa a imagem completamente vermelha. Os dois,
deitados na cama sem camisa, olham diretamente para a câmera, enquanto Martim encosta a
cabeça no ombro de Mario. Em primeiro plano na imagem, por cima de suas cabeças, vê-se
ainda a mão de Mario formando com os dedos a letra “L”. Não há nenhuma legenda, mas
Martim adicionou uma informação de localização fictícia, de nome “Onde Os Sonhos Se
Realizam”.
Mônica aparece bem próxima à câmera, com o rosto um pouco inclinado e os cachos
de seus cabelos completando o espaço em branco da cena. Na imagem é possível ver, ainda,
uma de suas mãos que repousa, fechada, próxima ao queixo, e parte do sutiã preto que veste. A
fotografia, porém, é replicada várias vezes em diferentes posições e tamanhos, compondo o
formato vertical do modo stories do Instagram de forma a parecer uma multiplicação da mesma
selfie – realizada, provavelmente, a partir de um filtro de efeito da própria plataforma. Em uma
parte da imagem ela escreveu: “ken gostou bate palma ken não gostou paciência”. Em outra
publicação, no mês seguinte, Mônica se fotografa junto com seu namorado, os dois com o rosto
encostado um no outro e abrindo um grande sorriso enquanto olham para a câmera. Na parte
superior, devido a um efeito escolhido por ela, aparecem dois corações com palavra em inglês
“cute” em seu centro.
A descrição destes autorretratos, feitos por diferentes personagens, poderia ser pensada
também como uma descrição não apenas de imagens, mas de um cotidiano de afeto e
intimidade. Misturando família, textos, animais, ambientes domésticos, filtros do Instagram,
emojis, relações amorosas, dados de localização, filhos e expressões faciais, estes exemplos
demonstram uma pequena parte das relações que são construídas, a partir da prática de selfie,
através do afeto e por diferentes formas de traduzir momentos de intimidade. Neste capítulo,
portanto, discuto as experiências afetivas a partir de suas trajetórias desenvolvidas no cotidiano
e na relação com modulações da intimidade. Em um primeiro momento trato da prática de selfie
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em meio a diferentes tipos de afetos, envolvendo a proximidade com o outro a partir da
construção de autorretratos. Em um cotidiano vinculado à prática de selfie, demonstro também
a possibilidade de compreender afetos cotidianos que são traduzidos através de materialidades
digitais em uma intimidade compartilhada. A partir da questão sobre afetos e emoções como
intrinsecamente associadas ao corpo, desenvolvo em um segundo momento uma intimidade
compartilhada, conduzida pelos personagens, que envolve o erótico e a sexualidade em
compartilhamento de selfies relacionadas à nudez. Esta análise guia-me, assim, tanto para a
compreensão de uma performance corporal associada à prática como, também, a experiências
afetivas que se envolvem com o uso cotidiano de diferentes plataformas, em um emaranhado
de materialidades, dados, corpos múltiplos e modulações algorítmicas da intimidade.

6.1 AFETOS COTIDIANOS E INTIMIDADE COMPARTILHADA
Qual foi a última selfie que você fez? – eu pergunto a Elena. Ela me mostrou uma foto
na qual aparece deitada na cama, bem ao lado de sua filha de três meses; a mãe sorri, mostrando
todos os dentes, enquanto a criança dá um sorriso mais discreto e mantém os dois braços
levantados; as duas estão vestidas com camisas do time de futebol Bahia e olham diretamente
para a câmera. “Gosto de vesti-la de Bahia e fotografar”, Elena me diz ao explicar um pouco a
situação dessa selfie na cama. Ela, então, compartilhou a imagem em grupos de WhatsApp,
colocou como foto de perfil no Facebook e, ainda, publicou no Instagram. No texto da legenda,
escreveu algo como se estivesse imaginando o que sua filha estaria pensando naquele momento:
“Bora Bahêaaaa, mamãezinha”. Como previsto, há muitas curtidas e comentários, com frases
como “Que lindas!! Sua bebê é muito linda Elena”, “Lindas que amo” ou “Lindas apesar das
camisas”.
Quando comecei, então, a acompanhar o perfil no Instagram de Elena, percebi uma
grande quantidade de selfies com sua filha, Maria Clara – em diferentes períodos, de dentro da
barriga até os atuais dois anos e meio de idade –, e com seu marido. Em uma das publicações,
por exemplo, Elena coloca quatro selfies diferentes, feitas com o auxílio de um espelho, e
montadas em duas imagens. Na primeira, a vejo de frente, grávida, com uma mão segurando o
smartphone e a outra a barriga, enquanto, em uma montagem do lado direito, na mesma pose,
está Elena segurando sua filha já nascida, com três meses; na segunda imagem, ela está,
primeiro, grávida, mais próxima no espelho e mostrando lateralmente sua barriga, enquanto, na
montagem ao lado, segura também Maria Clara na mesma pose. Segundo Elena, a foto grávida
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foi realizada já pensando em ser repetida quando a filha nascesse. E, para ela, há aí uma grande
indicação de amor: “Aquela foto se resume em um amor que só cresce. Eu já a amava tanto
quando estava dentro de mim. Agora que está em meus braços então... babo só de pensar”. A
legenda indica também alguns detalhes: “9 meses de gravidez. 3 meses e meio de vida. O dom
mais lindo de Deus”, seguida de vários emojis e hashtags como #familiablindada e
#flordojardimdeDeus. Foi interessante perceber, inclusive, como aquele esquema de montagem
de fotografias acabou sendo posteriormente atualizado mais uma vez, com sua filha já perto de
fazer dois anos de idade. A proposta foi semelhante: fotografar-se naquelas duas posições
diferentes, no mesmo local, em seu quarto. É possível ver, então, Elena grávida e em seguida
abraçada a sua filha em dois momentos diferentes. Na legenda escreveu o seguinte: “O meu
TBT mais lindo de hoje. 9 meses de gravidez / 3 meses de vida / 1 ano e 11 meses”, seguido de
um emoji de coração vermelho.
Durante os quase dois anos que acompanhei a rotina fotográfica de Elena, eu acabei
observando também – através de vídeos, fotos e selfies – tanto o crescimento de sua filha quanto
parte de um cotidiano doméstico daquela família. Nesse período, suas publicações aumentaram
bastante de frequência, e Maria Clara tornou-se cada vez mais protagonista das imagens
compartilhadas. Nesse percurso, o modo stories do Instagram foi se tornando mais popular
entre os personagens desta pesquisa, inclusive no caso de Elena, que passou a utilizá-lo de
forma a registrar e exibir momentos de maior intimidade em sua casa, com seu marido e filha.
No entanto, a função de desaparecimento das imagens em vinte e quatro horas, proporcionado
pelo stories, acaba sendo quase ignorado por Elena, já que, depois da possibilidade de fixar
publicações deste tipo nos “destaques”, ela prefere mantê-las visíveis por mais tempo e deixálas evidentes em seu perfil. Atualmente Elena mantém quase cinquenta destaques diferentes –
a maioria com muitas fotos em cada um, e especialmente dedicados a sua filha. Em um deles,
por exemplo, nomeado como “Minha amiga <3”, há quarenta imagens das duas juntas. Através
delas, é possível acompanhar o crescimento de Maria Clara, em selfies feitas por Elena com
ajuda do espelho de sua sala, outras feitas em seu quarto, na varanda, no elevador, na piscina,
ou então passeando em um parque, amamentando, dormindo, brincando na praia. Ao passar
cada publicação nesse destaque em stories, é possível ver sua filha crescendo, saindo do colo e
começando a caminhar, e então cada vez mais participando da prática de selfie junto com a
mãe.
Essas frações da vida cotidiana de Elena, através da profusão de selfies junto com sua
filha, acaba revelando uma intimidade que se transforma em narrativa – a partir especialmente
do uso constante do modo de compartilhamento chamado justamente de “histórias” (stories).
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Como já apontava Lauren Berlant (1998, p. 281), “intimidade também envolve um anseio por
uma narrativa sobre algo compartilhado, uma história sobre si e outros que se desenvolverá de
uma maneira específica.”146 É como se Elena, nesse sentido, compartilhasse – e transformasse
em uma narrativa imagética – uma intimidade que se constrói na partilha do cotidiano com sua
família. Na trecho citado, Berlant (1998) continua: “Normalmente, essa história se passa em
zonas de familiaridade e conforto: amizade, formas familiares e de casais, animadas por tipos
expressivos e emancipatórios de amor.” Esse aspecto narrativo da intimidade, portanto, traduz
bem as relações afetivas construídas no cotidiano de Elena através também das selfies que são
compartilhadas. Por isso, por exemplo, quando pergunto sobre qualquer selfie feita junto com
sua filha, ela se baseia em uma expressão de amor (“Aquela foto se resume em um amor que
só cresce”). Esse cotidiano de intimidade doméstica, como percebo através das observações,
desenvolve-se também a partir de tipos diferentes de fotografias ou vídeos, mas é através do
compartilhamento de selfies, especialmente, que ele se mostra mais evidente: não apenas a
partir da proximidade dos abraços com sua filha, mas também na possibilidade conversacional
– como visto no capítulo anterior – capaz de produzir diferentes modulações da intimidade.
Como lembra Amparo Lasén (2015, p. 75), “Práticas de selfie são um exemplo de como
atualmente a intimidade é modulada fora do domínio privado. A capacidade das inscrições
digitais de serem exibidas, replicadas e compartilhadas facilita essas formas de intimidade
públicas e móveis.”147
Diferentemente de Elena, no primeiro contato que tive com João ele ainda não tinha
filho, mas mesmo assim não escapava do compartilhamento de selfies que revelam afetos e
intimidades. Foi primeiro na praça, na verdade, que eu soube da gravidez de sua mulher. Antes
de nossa conversa, quando observava os alunos fazendo o alongamento final do treino, ouvi
dentre os comentários a insinuação de que João ia ser pai – e este virou um tema discutido entre
eles por um tempo, até ele dizer “agora chega de questões pessoais”, e todos rirem. Quando,
depois, perguntei sobre o futuro filho, a resposta veio acompanhada de um grande sorriso: “É,
vou ter sim. Minha esposa está grávida agora. Não sei ainda se é menino ou menina. Tem quinze
dias que a gente descobriu”. Naquele dia, antes de minha chegada, ele havia contado aos alunos
a notícia. Mas foi através de uma selfie, posteriormente, que João resolveu anunciar
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“But intimacy also involves an aspiration for a narrative about something shared, a story about both oneself
and others that will turn out in a particular way. Usually, this story is set within zones of familiarity and comfort:
friendship, the couple, and the family form, animated by expressive and emancipating kinds of love.”
147
“Selfies practices are one example of how nowadays intimacy is modulated outside the private realm. The
ability of digital inscriptions to be displayed, replicated and shared facilitates these forms of public and mobile
intimacy.”
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“oficialmente” a futura paternidade. O casal se fotografou dentro de um carro, com os rostos
inclinados se aproximando um do outro, bastante sorridentes, e, no espaço para a legenda, ele
colocou apenas um emoji: a figura de um bebê. Nos comentários, os amigos pareceram entender
o anúncio: “Vai ser papai, Joãozinho?”, “Parabéns João!!!” ou “Que alegria! Parabéns casal!
Que Deus abençoe vocês e o bebezinho que vem aí!”, para citar apenas algumas das várias
mensagens de felicitações.
O perfil no Instagram de João modificou-se bastante após o nascimento de sua filha.
Além das diversas publicações relacionadas à sua atividade profissional – incluindo, portanto,
selfies no treino funcional na praça, com alunos em academia de musculação ou junto com as
crianças que participam de sua “escolinha de futebol” –, começaram a aparecer muitas selfies
de momentos de intimidade, dentro do ambiente doméstico, com sua mulher e da criança recémnascida. Em uma das primeiras imagens deste tipo, publicada por ele no modo galeria do
Instagram, a família aparece junta, sorrindo para a câmera: ocupando todo o enquadramento
com os três rostos, João segura sua filha, que dorme com a cabeça encostada em seu peito, e
sua esposa aproxima-se logo ao lado. “Estávamos em casa”, conta-me João, “quinze dias do
nascimento de minha filha, em um momento em família”. De maneira semelhante ao anúncio
da gravidez, depois de oito meses daquela publicação, ele coloca neste momento na legenda
também apenas emojis: o rosto de um homem, de um bebê e de uma mulher. Em outro
compartilhamento, com a filha já com quase um ano de idade e usando um vestido preto com
listras amarelas, os três, sorrindo, aparecem em um ambiente externo: ele segurando-a enquanto
a criança se inclina encostando a cabeça no rosto da mãe e apoia sua mão no queixo dela. Os
dois aparecem bem fechados no enquadramento, em primeiro plano, mas deixam aparecer ao
fundo, na parte restante da imagem, uma grande escultura de uma tartaruga. Tratava-se de uma
viagem feita em família. “Essa foi tirada no Projeto Tamar em Praia do Forte”, conta-me,
acrescentando que foi a primeira vez que sua filha foi à praia.
A partir do acompanhamento do cotidiano de prática de selfie dos personagens, aos
poucos percebi como uma experiência afetiva constrói-se não apenas nessa relação entre pais e
filhos, ou em uma intimidade partilhada entre casais, mas também através de interações e
autofotografias realizadas junto com animais. Como visto em alguns momentos nos capítulos
anteriores, Teresa fotografa-se bastante com seus dois bichos de estimação, um gato e um
cachorro, mas é Iara que, desde nossa primeira conversa, mostrava-se bastante imersa em um
cotidiano de interações e selfies com animais: tanto aqueles cuidados por ela no abrigo quanto
suas três cadelas. “Cara, dono de bicho você pode ter certeza que tem cinquenta mil fotos do
próprio animal. Porque eles são muito fofos, a gente precisa registrar essa fofura pra
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posteridade. E é engraçado você reparar depois como ele cresce, muda”, conta-me Iara. No
entanto, como foi visto no segundo capítulo deste trabalho, ela me revelou que é preciso
desenvolver uma certa intimidade com o animal para poder conseguir fazer selfies – e, portanto,
poderia dizer, a prática de selfie acaba fazendo parte também dessa construção de intimidade e
afeto. “Tirar foto de bicho é uma parada difícil”, Iara me diz, “porque o bicho tá olhando lá pra
puta que pariu e você quer que ele olhe pra câmera e nem sempre olha, tá ligado?”. Isso,
segundo ela, acontece especialmente com a selfie, porque é necessário segurar o celular com
uma mão e, com a outra, o animal. Dessa forma, imagens desse tipo são produzidas quando já
há uma relação maior de confiança e uma maior intimidade desenvolvida com cachorros ou
gatos em uma convivência cotidiana.
Quando pergunto em quais situações costuma fazer selfies com bichos, Iara me
responde: “Ah, quando é fofinho”, dizendo esta última palavra com a voz mais aguda, como se
estivesse interagindo naquele momento com uma de suas cadelas. “Assim”, ela continua
explicando, “ele [o animal] tá fazendo uma coisa muito idiota, tipo ele tá dormindo muito fofo,
com a língua de fora, quando ele tá fazendo uma coisa fofinha, aí a gente faz uma selfie, ou, sei
lá, quando a gente quer apertar muito”. É interessante perceber, assim, como no caso de Iara a
prática de selfie acaba se constituindo também enquanto algo que faz parte de uma aproximação
afetiva com os animais, sejam suas cadelas ou aqueles com os quais interage e cuida no abrigo.
Tem abraço também nessas selfies? – eu pergunto. “Muito!”, ela responde rapidamente, e com
bastante ênfase na letra “u”. Neste momento Iara pega seu smartphone e me mostra sua galeria
de imagens, repleta de fotografias (selfies ou não) de diversos animais. “Eu tenho um álbum no
Facebook chamado ‘Lucy e as meninas’”, ela me fala, ao lembrar que possui esta galeria na
rede social no qual mantém exclusivamente fotografias de suas cadelas, acrescentando
constantemente novas. “Elas são muito fofinhas. Como resistir, como resistir?”, Iara me diz,
enquanto abre o álbum no aplicativo em seu celular. Dentre várias fotos, ela me mostra,
primeiro, uma selfie na qual aparece próxima a um dos animais, em uma imagem bastante
tremida e desfocada. Iara mexe a cabeça para cima, rindo, enquanto o animal levanta o focinho
tentando encostar no rosto dela. Na legenda lê-se “Lucy, minha companheira”. O importante,
para Iara, era mostrar aquele momento de proximidade com o animal: “Você vê, tá tudo
borrado, tá tudo ruim, mas ela tá fofa”. Depois, mostra-me outra selfie, dessa vez com uma
imagem mais estática, de uma cena de Iara dando um abraço apertado em sua cadela mais velha,
enquanto encosta sua face na face dela. Iara aperta os olhos e dá um sorriso sem mostrar os
dentes, indicando que estava abraçando carinhosamente Lucy. “Ela é minha velhinha-gordinhasem-vergonha-descarada-gostosa-que-só e eu aperto mexxmo!”, escreve na legenda, e reafirma
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ao conversar comigo: “Olha como ela é fofa”, diz, ampliando bastante o “o” da palavra. “Ela é
toda gordinha, aí a gente faz assim e ela amassa.
Um ano após aquela conversa, no entanto, eu descobri, através das redes sociais de
Iara, que Lucy, sua cadela mais velha, havia morrido. Algum tempo depois, ela compartilhou,
no modo stories do Instagram, a selfie na qual aparece com o rosto tremido abraçada a Lucy.
Em cima da imagem em preto e branco, escreveu: “saudade”. “O Facebook me lembrou dessa
foto, que fiz com minha cachorra que morreu em janeiro de 2019. Deu saudade e quis
compartilhar a recordação no Instagram também”, conta-me. A própria rede social, portanto,
selecionou aquela memória em foto para mostrar a Iara, que acabou, emocionada, resolvendo
publicar em outra plataforma.
Observando a rotina fotográfica de Iara, pode-se perceber como a prática de selfie se
mostra presente não apenas nos abraços com suas cadelas mas, também, com amigos e,
especialmente, com seu namorado – ele, inclusive, também possui um cachorro que aparece em
diversas fotos compartilhadas por ela. Em uma das publicações em seu perfil no Instagram, por
exemplo, Iara está junto com ele, os dois de rostos grudados – amarelados pela luz de final de
tarde –, sorrindo, e, ao fundo, alguns prédios e um céu azul. “Esse é meu namorado, e a gente
fez três anos de namoro”, ela me explica. “A gente passou um dia em um hotel aqui no Porto
da Barra. E aí a gente estava assistindo o pôr do sol da janela do hotel que é bem em frente à
praia, [...] e estava tudo super amarelo, assim, por causa do pôr do sol”, Iara complementa. Na
legenda, ela escreveu “Nosso dia 07”, seguido de um emoji de coração amarelo. Como
esperado, nos comentários vários amigos felicitam o casal, também com emojis de coração ou
escrevendo algo como “Lindos!”. Iara me conta que todo sete de setembro, no aniversário de
namoro, eles fazem uma selfie, “porque querendo ou não, é uma data simbólica pra gente”.
Essa relação amorosa, inclusive, espalha-se também em outras selfies: os dois viajando, na
praia, dentro de casa, junto com seus animais, deitados na cama, beijando-se – são diversos
momentos de intimidade que se constroem conjuntamente com a prática de selfie.
Essas relações afetivas entre casais, desenvolvidas também através da prática cotidiana
de selfie, revelou-se presente na observação da rotina fotográfica de diferentes personagens.
Como visto nos capítulos e páginas anteriores, Martim fotografa-se com seu marido – beijando,
abraçando, trabalhando junto ou em momentos de lazer –; João faz selfies com sua esposa após
correrem juntos; Elena compartilha cenas de seu cotidiano doméstico junto com seu marido e
filha; e Iara faz selfies em momentos de comemoração com seu namorado, para depois
compartilhá-las no Instagram. Foi interessante, no entanto, observar também certos aspectos de
modulação da intimidade no começo e desenvolvimento de um relacionamento amoroso. É o
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caso de Mônica, personagem que, quando conheci, ainda estava no ensino médio e não
namorava. Enquanto eu acompanhava suas publicações no Instagram, e conversávamos sobre
suas práticas de selfie, ela entrou na universidade e, em certo momento, iniciou um namoro.
Dentre as novas experiências afetivas traçadas nesta mudança de ambiente e convívio – novos
amigos e relações que cada vez mais passaram a fazer parte de sua prática de selfie –, o também
novo relacionamento amoroso ganhou destaque em meio ao compartilhamento de imagens em
redes sociais. A primeira foto na qual vi Mônica junto com seu namorado foi justamente uma
selfie, compartilhada no modo stories do Instagram em junho de 2019. Na imagem, os dois
aparecem lateralmente, com os rostos bem próximos e olhando um para o outro. Sorrindo, eles
mostram uma grande argola em suas orelhas. Por cima da imagem, Mônica escreveu: “Quando
seu namorado tem um furo na orelha e bafa seu brinco p fazer piada”. Não apenas há um
compartilhamento de um momento lúdico e íntimo entre o casal, como também a selfie, junto
com a ênfase do “namorado” no texto, funciona como uma maneira de partilhar a notícia
daquele início de namoro. Isso, claro, inicialmente apenas para os amigos mais próximos, já
que a publicação foi realizada no modo restrito de “melhores amigos”. Mônica me explicou
posteriormente, em uma conversa por WhatsApp, um pouco essa situação:
Não sei se me lembro exatamente como foi, mas acho que estávamos no
shopping e tínhamos comprado ingresso para algum filme (acho que era
Aladdin), estávamos esperando dar o horário do filme sentados nos sofás na
frente do cinema quando eu devo ter falado algo sobre meus brincos (que na
época eram novinhos, hoje nem existem mais kkkk) e Daniel pediu pra eu tirar
e colocou um na orelha dele, não lembro se com a intenção de tirar a foto já,
mas provavelmente sim. Ele tirou a foto e postou nos melhores amigos dele,
eu printei o que ele postou e coloquei nos meus.

Um “anúncio” mais amplo – ou em certo sentido uma afirmação mais pública dessa
intimidade e novo status de relacionamento – acaba acontecendo apenas um tempo depois, em
agosto, através de uma publicação no modo galeria (na qual qualquer pessoa que a segue na
plataforma poderia visualizar). Mais uma vez, essa intimidade compartilhada forma-se a partir
de autorretratos. Neste caso, três selfies seguidas, em preto e branco e realizadas no quarto de
Mônica: na primeira, os dois abraçados e rindo para a câmera; depois, em um enquadramento
mais próximo, fazendo caretas; por fim, rindo novamente, mas dessa vez com a imagem um
pouco tremida. Além das fotografias, a reafirmação do relacionamento aparece também no
texto: “o casal moderno é composto por uma pessoa que acha O Primeiro Vingador melhor que
O Soldado Invernal e uma pessoa sensata”. Mônica me explica que se tratou, justamente, de
uma maneira de tornar público o relacionamento:
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Nesse dia a gente tava pertinho de fazer 3 meses de namoro e a gente já tinha
tido uma conversa do tipo "todo namoro precisa de pelo menos 3 meses pra
gente postar foto no feed pq antes disso é o período de teste do spotify". Aí
como tínhamos passado as férias de julho separados, essa foi a primeira vez
que saímos depois de uns 15 dias sem nos vermos, resolvemos tirar essas fotos
pra "oficializar" no Instagram.

Essa experiência afetiva, presente nesta situação de prática de selfie, constrói-se como
uma intimidade compartilhada em dois sentidos complementares: em uma partilha de afeto
entre o casal, fotografando-se no quarto e aproveitando o momento juntos; e uma partilha
daquele afeto para a possibilidade de interação junto com amigos e conhecidos em uma
plataforma digital. Nesse sentido, tornar pública uma selfie em casal afeta a própria dinâmica
do relacionamento; e, de certa forma, como diz Mônica, atua para sua legitimação: “acho que
querendo ou não, postar foto no Instagram tem um certo ‘poder’ de tornar uma relação ‘oficial’
porque todos no seu ciclo social vão ver aquilo”. Portanto, o compartilhamento daquela
imagem, como parte de uma prática de selfie, age na modulação da intimidade vinculada ao
namoro de Mônica e Daniel. O “poder”, colocado por ela entre aspas, acaba se referindo a seu
sentido realmente de ação: a imagem conversacional compartilhada age na modulação da
intimidade, dá materialidade à própria relação sendo inicialmente construída naquele período.
Nos termos dessa modulação cotidiana da intimidade, a prática de selfie se insere em
um conjunto de práticas de mídia que conforma as relações amorosas. Pensando, por exemplo,
no uso do smartphone para diversas situações do dia a dia – incluindo, portanto, a sociabilidade
através de selfies –, é possível perceber não apenas que a intimidade sempre foi mediada como
também, agora, ela acaba sendo formada pela ubiquidade das mídias móveis (HJORTH; LIM,
2012). Como lembram Lasén e Casado (2012, p. 8), “Relacionamentos amorosos podem ser
entendidos como uma rede de remediações, incluindo práticas materiais e arranjos sociais”148,
e portanto os telefones celulares participam dessa remediação da intimidade de um casal. Os
próprios relacionamentos inserem-se em uma dinâmica de prática midiática na qual as trocas
de mensagens, imagens, posicionamentos públicos e interações passam tanto pelo dispositivo
móvel, sempre à mão, quanto pelas diversas plataformas digitais – e suas diferentes
performatividades algorítmicas, como será retomado mais à frente neste capítulo. Nesse
sentido,
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“Couple relationships can be understood as a network of remediation, including material practices and social
arrangements”
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Mídias sociais facilitam o compartilhamento de conversações e práticas
íntimas, em relação aos corpos, domesticidade, sexualidade e afetos com
pessoas amadas, amigos, conhecidos e estranhos, produzindo uma modulação
da intimidade e do íntimo, sem possibilidade de definir uma barreira estável e
clara entre o que é íntimo e o que não é, o que é protegido pela barreira do
constrangimento e o que pode ser revelado em público.149 (LASÉN, 2015, p.
72–73)

As práticas vinculadas à intimidade em sua relação com mídias móveis, como sugerem Hjorth
e Lim (2012), extrapolam o domínio privado e tornam-se também componentes de uma
performatividade pública. O que se constrói enquanto intimidade, portanto, atravessa o uso
cotidiano das plataformas digitais com as quais os personagens deste trabalho interagem no
decorrer da prática de selfie, incluindo, assim, suas experimentações com a vergonha e
visibilidade, diluição de certas fronteiras entre público e privado, experiências algorítmicas e
diferentes formatos e interações comunicativas.
Se é possível perceber a construção de novas experiências afetivas através da prática
de selfie no início de uma relação amorosa, como é o caso de Mônica demonstrando seu namoro
com Daniel, a quebra desses vínculos também acaba passando pelas formas através das quais
autorretratos são compartilhados em redes sociais. Quando comecei a acompanhar o cotidiano
de Teresa, por exemplo, percebi que ela estava em um relacionamento, e publicava muitas
selfies junto com seu namorado. Em uma delas, por exemplo, ela se fotografa ao lado dele em
um ambiente aberto, com um lago ao fundo e uma grande área verde. Teresa de biquíni e ele
sem camisa, ambos de óculos escuros, aproximam-se e sorriem para a foto. “Ah, meu ex”, ela
me diz quando mostro aquela imagem, e em seguida dá uma risada. “Inclusive eu deletei as
fotos”, Teresa fala logo depois, dando uma risada mais alta. Eu já havia percebido que,
repentinamente, seu namorado havia sumido de seu Instagram, e imaginei que aquela ausência
estaria vinculada a um término de relacionamento. “Deixa eu te contar uma coisa”, Teresa
continuou falando, “ele olhava minhas fotos antigas e criava problema com as fotos antigas”.
Havia, então, uma relação de ciúmes envolvendo seu próprio cotidiano fotográfico,
especialmente nas selfies nas quais ela demonstrava uma experiência afetiva com amigos.
Depois do término, a dinâmica de publicações de Teresa acaba também se modificando,
inclusive naquilo que ela decide tornar visível ou não. No caso do ex-namorado, a escolha foi
por total invisibilidade: as selfies com ele, como ela me conta, não foram completamente
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“Social media facilitate the sharing of intimate conversations and practices, regarding bodies, domesticity,
sexuality and affects with loved ones, friends, acquaintances and strangers, producing a modulation of intimacy
and of intimates, with no possibility to define a stable and clear boundary between what is intimate and what it is
not, what is protected by the barrier of embarrassment and what can be revealed in public.”
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deletadas, continuam nos arquivos de seu smartphone, mas foram retiradas de todas suas redes
sociais. A ausência de imagens, portanto, mostra-se também uma consequência da quebra de
experiências afetivas com aquela pessoa. “Quando era Fotolog150, ficava escondido, né. Só
apareciam seis. Quando abria a galeria, era muito pesado, então não precisava retirar [fotos com
ex-namorado]. Era blog, tinha que passar de página ainda”, conta-me Teresa, explicando que,
no caso do Instagram, essa relação muda, porque a galeria está sempre disponível em formato
de feed, acessível a um simples deslizar de dedo no celular.
Esse percurso de experiência, percebido através do cotidiano dos personagens, acaba
por revelar um conjunto de diferentes afetos envolvidos na prática de selfie. Não se tratam
apenas de emoções específicas, supostamente ativadas por alguma prática, mas modos de
experimentar o cotidiano que passam pelas formas através das quais afetamos e somos afetados,
através das quais compartilhamos e conduzimos diferentes modulações da intimidade. Trata-se
do que, por exemplo, Kathleen Stewart (2007, p. 1–2) – a partir de Deleuze e Guattari – chama
de afetos ordinários: “as variadas e crescentes capacidades de afetar e de ser afetado que dão à
vida cotidiana a qualidade de um movimento contínuo de relações, cenas, contingências, e
emergências.”151 Pensar em afeto nesses termos é interessante para perceber como, no caso deste
trabalho, as performances, sociabilidades, compartilhamentos e interações participantes da
prática cotidiana de selfie transformam e fazem parte das maneiras através das quais as
intimidades são moduladas, emoções são construídas e partilhadas, e como uma experiência é
moldada enquanto um aprendizado de relatar a si mesmo. Como sugere Stewart (2007, p. 2),
“Afetos ordinários são sentimentos públicos que começam e terminam em circulação mais
ampla, mas eles são também coisas das quais as vidas íntimas são feitas.”152 Portanto, uma
intimidade compartilhada, através de selfies, é sugerida aqui justamente neste sentido: de afetos
ordinários em circulação ampla, mas constituidores da própria vida cotidiana e íntima. A ênfase
neste capítulo, dessa forma, se volta especialmente para os modos de afetar e ser afetado que se
relacionam com uma construção de intimidade. No entanto, chamar atenção para tais questões
de afeto significa também atentar-se para uma experiência em andamento, pautada pelas
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O Fotolog era uma plataforma de compartilhamento de imagens lançada em 2002, na qual era possível publicar
uma fotografia por dia, acompanhada de um texto, e interagir a partir de comentários. Tratava-se de um tipo de
diário pessoal (blog) dedicado a fotografias. Seu sucesso vinculou-se também à popularização das câmeras
compactas digitais, através das quais era necessário transferir imagens para um computador e, depois, compartilhar
em uma plataforma como o Fotolog. Atualmente o serviço está desativado.
151
“Ordinary affects are the varied, surging capacities to affect and to be affected that give everyday life the quality
of a continual motion of relations, scenes, contingencies, and emergences.”
152
“Ordinary affects are public feelings that begin and end in broad circulation, but they’re also the stuff that
seemingly intimate lives are made of.”
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relações, emoções e por aquilo que se coloca como relevante nesse processo. Na perspectiva de
Lawrence Grossberg (2018, p. 10–11), por exemplo:
O que é afeto? É uma dimensão ou ingrediente essencial da bagunça da
experiência humana, e é ao menos tão complicada como outras dimensões –
de corpos biológicos, relações e estruturas sociais, e significado e consciência
[...]. Assim como o plano de significado, afeto é o produto contingente de
eventos humanos e não humanos, contradições e conflitos. Se significado
refere-se a como nós damos “sentido” ao que está acontecendo, afeto é a
energia que permeia todas nossas experiências e define como é viver em um
momento. Afeto abrange uma variedade de maneiras através das quais
“sentimos” o mundo em nossa experiência, incluindo temperamentos,
emoções, mapas daquilo que é relevante e daquilo que nos preocupa, prazeres
e desejos, paixões, sentimentos etc.153

Mostra-se interessante, neste sentido, compreender a possibilidade de afeto154, em meio a uma
prática cotidiana de selfie, como aquilo que conecta experiências em eventos situados –
envolvendo humanos e não humanos – e permite construir, corporalmente, diferentes emoções.
O afeto, portanto, não está nos corpos (humanos ou não), mas na relação; ou, como explica
Brian Massumi (1995, p. 96), afeto refere-se a certas relações entre atual e virtual:
Afetos são perspectivas virtuais sinestésicas ancoradas no (funcionalmente
limitadas pelo) atualmente existente, coisas particulares que as corporifica. A
autonomia do afeto é sua participação no virtual. Sua autonomia é sua
abertura. [...] Percepções e cognições formadas, qualificadas e situadas que
cumprem as funções de conexões ou bloqueios atuais são a captura e
fechamento do afeto. A emoção é a expressão mais intensa (mais contraída)
dessa captura – e do fato de que algo sempre escapa.155
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“What is affect? It is an essential dimension or ingredient of the messiness of human experience, and it is at
least as complicated as the other dimensions—of biological bodies, social relations and structures, and meaning
and consciousness […]. Like the plane of meaning, affect is the contingence product of human and non-human
events, contradictions and struggles. […] If meaning is how we make “sense” of what is going on, affect is the
energy that permeates all our experiences and defines what it feels like to live in a moment. […] Affect
encompasses a variety of ways in which we “feel” the world in our experience, including moods, emotions, maps
of what matters and of what one cares about, pleasures and desires, passions, sentiments, etc.”
154
O interesse aqui não é discutir as teorias de afeto (GREGG; SEIGWORTH, 2010), ou apontar correlações e
tensionamentos entre perspectivas distintas, mas dialogar pontualmente com alguns autores que podem auxiliar na
compreensão de experiências afetivas em práticas cotidianas de selfie desenvolvidas pelos personagens. De todo
modo, é importante pontuar que, para esses autores, afeto não se coloca enquanto sinônimo de emoção, apesar
desta segunda fazer parte de uma possibilidade afetiva. No caso deste capítulo, há uma aproximação entre os dois
termos porque a ênfase está em compreender essa perspectiva de afeto para pensar as modulações da intimidade.
Nesse sentido, algumas discussões das teorias de afeto ajudam-me a, justamente, ampliar um pouco as dimensões
experienciáveis das intimidades e emoções compartilhadas em meio a práticas de selfie.
155
“Affects are virtual synaesthetic perspectives anchored in (functionally limited by) the actually existing,
particular things that embody them. The autonomy of affect is its participation in the virtual. Its autonomy is its
openness. […] Formed, qualified, situated perceptions and cognitions fulfilling functions of actual connection or
blockage are the capture and closure of affect. Emotion is the intensest (most contracted) expression of that capture
– and of the fact that something has always and again escaped.”
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Buscando compreender, a partir do afeto, as práticas que se mostram relevantes a este
trabalho, pode-se dizer – levando em consideração a autonomia do afeto trabalhada por
Massumi – que interessa não localizá-lo, mas perceber as possibilidades de afetar e ser afetado.
E essas possibilidades, como a prática cotidiana de selfie dos personagens revela, associa-se
não apenas ao contato e intimidade entre duas ou mais pessoas, mas também a experiências
afetivas conduzidas através de diferentes materialidades digitais. Ou seja, a expressão emotiva,
gerada nesta captura e fechamento de afetos, revela-se também nos diversos metatextos,
modulações algorítmicas, códigos e sistemas que compõem as plataformas digitais e participam
de cada interação realizada através de selfies.
Para compreender melhor esta questão, proponho resgatar uma selfie realizada por
Martim discutida no capítulo anterior. Na imagem em preto e branco, ele aparece beijando
Mario, seu companheiro, e escreve na legenda uma mensagem sobre o dia internacional de
combate à LGBTfobia. Naquele momento, demonstrei como os diversos metatextos envolvidos
no compartilhamento (geolocalização, hashtags, legenda etc) acabam funcionando como
materialidades digitais que agem ampliando as possibilidades conversacionais e políticas em
uma prática que, a partir de Karen Barad, eu apontei como sendo material-discursiva. Se,
portanto, esses entrelaçamentos de metatextos ajudam a produzir uma imagem conversacional,
eles se envolvem também, em outra perspectiva, em diferentes modos de afeto. Como
argumenta Katie Warfield (2018), o fenômeno da selfie pode ser entendido enquanto um
emaranhado material e afetivo. Nesse sentido, não se tratam apenas das emoções trocadas a
partir de um beijo, mas também das possibilidades criadas através de modos de afetar e ser
afetado por uma selfie que é construída, para além da imagem, como um conjunto materialdiscursivo de performances digitais. Dessa forma, em certas práticas situadas de selfie, a
experiência seguida neste trabalho pode se associar, também, a materialidades digitais que se
mostram relevantes em sua constituição enquanto uma experiência afetiva – possibilitando
modos diferentes de afetar e ser afetado, de articular expressões emotivas diversas. Ou seja,
articulam-se nessa experiência materialidades digitais afetivas; materialidades, portanto, que
agem na construção de afeto, participam das performances (corporais-materiais-algorítmicas)
de práticas de selfie. Retomando William James (1912, p. 82), não se trata de uma identificação
de status físico ou mental de pedaços da experiência: “o universo no qual vivemos é mais
caótico do que isso, e há espaço nele para o grupo híbrido e ambíguo de nossas experiências
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afetivas, de nossas emoções e percepções apreciativas.”156 Essa ambiguidade das experiências
afetivas revela, portanto, que elas não são “fatos puramente internos”157. As materialidades
digitais afetivas, participantes ativas da prática de selfie, são um exemplo disso.
Ao observar as práticas que revelam afetos e diferentes expressões emotivas, a partir
do cotidiano dos personagens, essas materialidades digitais começam a se mostrar relevantes
na construção da experiência. Como lembra André Lemos (2020), é importante olhar com
atenção as agências materiais nos processos comunicacionais. Elena, por exemplo, é uma das
personagens que mais utiliza metatextos como legenda e hashtag para expressar diferentes
emoções; em seu caso, especialmente aquelas vinculadas a maternidade, amor, carinho com a
filha e experiências de religiosidade. Em uma das publicações realizadas na galeria do
Instagram, ela acrescentou o seguinte texto: “Apresento a vocês os melhores pais do universo!”,
seguido de dez hashtags diferentes sobre família, maternidade, amor e Deus:
#papaidormindodeverdade,

#mamaetirandofotos,

#familiablindada,

#denguinhodamamaezinha, #Jesuséocentro, dentre outras. Na imagem, é possível ver Elena e
seu marido, cada um de um lado da cama, e sua filha no meio, usando uma blusa branca e com
os dois braços abertos – uma mão apoiada no queixo do pai, que dorme ao seu lado, e a outra
encostada no rosto da mãe. Elena, acordada, sorri e olha para filha e para seu marido, enquanto
a única a olhar para a câmera é o bebê. “Estávamos na cama e minha filha colocou as mãozinhas
embaixo do nosso queixo, aí fiz a selfie e criei a legenda como se ela estivesse nos
apresentando”. Essa intimidade compartilhada, de um momento em família, na cama, constróise a partir também das marcações textuais, feitas por Elena, que se firmam enquanto
materialidades digitais afetivas: expressam emoções, tornam-se dados na perspectiva de
dataficação do cotidiano operada pela plataforma, geram interações e novos contatos íntimos,
além de atuar enquanto metatexto dinâmico que aciona uma organização algorítmica do
sistema. O mesmo aconteceu – cada evento com sua especificidade e intensidade – nas
experiências descritas neste capítulo até o momento, no sentido de uma interação entre afeto e
intimidade. João utilizando um emoji da figura de um bebê, junto com uma selfie com sua
mulher, para contar a seus amigos e conhecidos que eles seriam pais; Iara escrevendo na legenda
de uma selfie, abraçando sua cadela, “Lucy, minha companheira”, ou então usando um emoji
de coração junto com uma selfie com seu namorado; Mônica anunciando o novo namoro, no
modo stories do Instagram, através de uma selfie e inserções textuais por cima da imagem; ou,
156

“But the universe we live is more chaotic than this, and there is room in it for the hybrid or ambiguous group
of our affectional experiences, of our emotions and appreciative perceptions.”
157
“purely inner facts”
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ainda, Teresa, em uma tentativa de “fechamento do afeto” – para utilizar o termo de Massumi
–, ao tornar invisíveis os rastros das materialidades afetivas digitais vinculadas ao seu exnamorado. Nessa mistura de práticas, materialidades digitais também afetam, participam da
construção de intimidades partilhadas e se envolvem em diferentes formas expressivas de
emoção, e são ainda afetadas pelos modos através dos quais, por exemplo, a prática de selfie se
desenvolve enquanto uma experiência afetiva.

6.2 CORPOS MÚLTIPLOS E MODULAÇÃO ALGORÍTMICA DA INTIMIDADE
Em The Principles of Psychology, William James (1950b) dedica um capítulo à
questão das emoções. Em sua análise, ele começa buscando se afastar de uma simples descrição
de emoções e características expressivas específicas, comuns ao estudos de psicologia, evitando
assim generalizá-las e, portanto, entendendo que elas se mostram de maneiras diferentes em
cada pessoa e cada interação. O mais interessante da discussão levantada por James, no entanto,
está em seu argumento pelo entendimento de emoção como sendo o resultado de mudanças
corporais, e não o de uma percepção mental. Ou seja, a emoção é um efeito corporal, e não
mental:
Nosso modo natural de pensar sobre essas emoções mais ordinárias é que a
percepção mental de algum fato incita a afecção mental chamada de emoção,
e que esse último estado da mente dá origem à expressão corporal. Minha
teoria, pelo contrário, é que as mudanças corporais seguem diretamente a
percepção do fato excitado, e que nossa sensação das mesmas mudanças
enquanto elas ocorrem é a emoção. O senso comum diz, nós perdemos nossa
fortuna, ficamos tristes e lamentamos; nós nos deparamos com um urso,
ficamos assustados e corremos; nós somos insultados por um rival, ficamos
com raiva e atacamos. A hipótese aqui a ser defendida diz que essa ordem de
sequência está incorreta, que o estado mental não é imediatamente induzido
por outro, que as manifestações corporais devem ser interpostas primeiro, e
que a afirmação mais racional é que nós ficamos tristes porque choramos, com
raiva porque atacamos, assustados porque trememos [...].158 (JAMES, 1950b,
p. 449)
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“Our natural way of thinking about these coarser emotions is that the mental perception of some fact excites
the mental affection called the emotion, and that this latter state of mind gives rise to the bodily expression. My
theory, on the contrary, is that the bodily changes follow directly the perception of the exciting fact, and that our
feeling of the same changes as they occur is the emotion. Common-sense says, we lose our fortune, are sorry and
weep; we meet a bear, are frightened and run; we are insulted by a rival, are angry and strike. The hypothesis here
to be defended says that this order of sequence is incorrect, that the one mental state is not immediately induced
by the other, that the bodily manifestations must first be interposed between, and that the more rational statement
is that we feel sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble […].”
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Ao invés de pensar na emoção como algo puramente mental, produzida pela percepção
a partir de algum fato, James inverte essa lógica para tratá-la como efeito da mudança corporal.
Dessa forma, o que é sentido, em termos de emoção, relaciona-se ao momento no qual ela é
corporalmente experienciada. De alguma forma, James já parece se aproximar de uma
perspectiva pragmatista que irá desenvolver apenas nas obras posteriores: “Se imaginarmos
alguma emoção forte, e então tentarmos abstrair de nossa consciência todas as sensações de
seus sintomas corporais, descobrimos que não deixamos nada para trás, nenhuma ‘mind-stuff’
da qual a emoção poderia ser constituída [...]”159 (JAMES, 1950b, p. 451). Ou seja, a emoção
constitui-se e revela-se corporalmente. Portanto, não existe emoção dissociada do corpo; ou,
como coloca James (1950b, p. 452), “Uma emoção humana puramente descorporificada é uma
não-entidade.”160 É nesse sentido que, para ele, não se mostra relevante uma classificação de
tipos específicos de emoções; a ideia, na verdade, seria pensar em como a expressão de alguma
emoção passa a existir. “A emoção aqui nada mais é do que a sensação de um estado corporal,
e ela possui uma causa puramente corporal”161, escreve James (1950b, p. 459).
A prática cotidiana de selfie, desenvolvida pelos personagens, demonstra muitas vezes
essa expressão emotiva que passa, obrigatoriamente, também pelas expressões dos corpos. E
isso acontece em diferentes níveis: no levantar do braço para manter uma performance corporal
que permita um enquadramento para um autorretrato; na expressão facial e do contato com o
outro – abraços, beijos, encontros de carinho e intimidade –; na visibilidade ou invisibilidade
de partes do corpo, e na escolha do que se compartilha ou não; nos gestos, toques e
transformação corporal em informação numérica; no compartilhamento e modulação da
intimidade e dos corpos através dos sistemas algorítmicos; no afeto registrado em imagem e
transformado em metatextos e conjuntos de materialidades digitais.
As práticas apresentadas até o momento, a partir do cotidiano dos personagens,
demonstram várias dessas expressões emotivas que passam por processos de corporificação.
Há, no entanto, um tipo específico de selfie que torna essa ênfase na performance corporal ainda
mais evidente: os autorretratos de nu ou seminu que comumente acabaram sendo chamados de
nudes.
Diferentemente de outras imagens, a selfie que se volta para algum tipo de nudez
costuma ser compartilhada em ambientes mais privados, com uma audiência muito controlada
159

“If we fancy some strong emotion, and then try to abstract from our consciousness of it all the feelings of its
bodily symptoms, we find we have nothing left behind, no ‘mind-stuff’ out of which the emotion can be constituted,
and that a cold and neutral state of intellectual perception is all that remains.”
160
“A purely disembodied human emotion is a nonentity.”
161
“The emotion here is nothing but the feeling of a bodily state, and it has a purely bodily cause.”
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ou, na maior parte das vezes, em conversas fechadas entre poucas pessoas. Como apresentei no
capítulo anterior, Martim, por exemplo, já participou de um grupo de amigos e conhecidos no
aplicativo WhatsApp no qual os membros trocam constantemente fotos desse tipo. E o termo
“troca” refere-se justamente ao sentido de uma imagem que carrega uma possibilidade
conversacional, são nudes que provocam a aparição de novos nudes. Mas, além da lógica de
interação, há uma intimidade compartilhada envolvendo emoções que se aproximam do erótico
e da sexualidade, e uma exposição que passa pelas formas através das quais os personagens
dialogam e performam com a visibilidade ou invisibilidade do próprio corpo. Além daquele
grupo, com uma participação de uma quantidade maior de pessoas – eram aproximadamente
dez ao todo, segundo Martim –, ele participa ainda atualmente de um outro, porém com apenas
um casal de amigos, consolidando-se como um ambiente um pouco mais íntimo, e com
performances corporais e intenções diferentes:
Tem um outro grupo no Instagram com um casal de amigos que mora nos
Estados Unidos, um é americano e o outro é português, mas é um casal, que
trabalha com a gente, comigo e com Mario, a gente tem um grupo que a gente
vira e mexe e ah “boa tarde” e pá, aí manda um nude. Esse nude ele é muito
mais um desbunde humorístico do que um desejo de provocar tesão. Não é
exatamente sobre isso. É sobre assim, ah, como você tá, eu tô bem, aí eu
mando uma foto de um ovo, de uma bunda, de meu pau, sei lá do que. É bem
diferente. Inclusive os conteúdos.

Os tipos de selfie-nude, portanto, modificam-se de acordo com as relações de
intimidade existentes entre as pessoas, assim como a forma de produção da imagem e seu
compartilhamento. “É muito diferente”, Martim me explica, “mandar um nude para um grupo
um tanto genérico, e de você mandar um nude pra alguém a quem você sente atraído”. A partilha
de intimidade, então, modifica-se, e os comportamentos e performances dos corpos vão
dialogando com cada modo e audiência dessa partilha – assim como, portanto, a circulação dos
afetos. Mesmo essa construção emotiva pautada por corpos nus, e uma intimidade
compartilhada em diferentes níveis, são desenvolvidas a partir de um aprendizado – tanto da
própria prática de selfie quanto um aprendizado corporal. Como explica Martim:
Eu me lembro que os primeiros nudes que eu mandei foram pra ele [Mario,
marido de Martim]. E também como jeito de me sentir seguro pra lidar com
isso. Então eu sinto que essas inflexões elas são relativamente claras, quando
eu produzo uma foto que é pra um momento especial [...], quando é um nude
lúdico, quando é um nude porque me sinto atraído por alguém ou porque quero
provocar isso também na pessoa. Então há variáveis disso, e, enfim, e cada
vez que a gente pratica a gente vai entendendo – a gente, não, eu – eu vou
entendendo as nuances mais refinadas de como se produz uma autoimagem
com diferentes endereçamentos.
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Nesse entrelaçamento de corpos e selfies, Martim chama atenção para uma dimensão
da autofotografia que se volta para o que ele nomeia como uma “erótica” capaz de produzir
afetividade. E isso, ele explica, não necessariamente envolvendo corpos nus, mas pensando em
termos da interação e exposição desses corpos:
Me parece que tem uma coisa, não sei se é um filtro muito específico ou
enviesado, mas parece que há nisso, há na selfie, uma dimensão
marcadamente erótica. Não tô falando de uma dimensão sexual, [...] mas de
produzir afetividade, amorosidade, que, mesmo que haja numa paisagem,
quando se coloca corpo, pele, gente, isso ganha uma dimensão, me parece,
mais afetuosa, mais erótica, isso vai se adensando quanto mais você for
lidando com filtros específicos. Então se você faz um olhar X, ou se você posta
uma foto beijando sua companheira ou companheiro, ou se você posta uma
foto com… pouca roupa.

Essa fala de Martim depois me fez pensar nessa relação afetiva envolvendo a produção
corporal na prática de selfie, e observar, inclusive, a possibilidade de um vínculo emocional
que se desenvolve através de imagens de si e que passa tanto por um cotidiano de relações
amorosas, familiares, de amizade e carinho, quanto por modos de performance e exibição de
corpos (nus ou não) em diferentes plataformas digitais. Naquele momento, quando Martim me
falava sobre essa ideia de uma erótica envolvida na prática de selfie, ele começou a me contar
sobre uma imagem compartilhada no modo stories do Instagram, na qual ele aparece tomando
banho, com um enquadramento do ombro para cima, e com a água batendo em seu corpo; na
parte inferior da selfie, escreveu: “mais alto que o chuveiro”. Mesmo sem mostrar
completamente seu corpo nu, aquela publicação acabou gerando uma grande interação:
Eu me lembro de postar selfie no chuveiro. Sim, uma das selfies que mais teve
repercussão assim, de inbox, assim, de muita resposta erótica particularmente
[risos], foi quando eu tava no interior, esqueci agora de qual cidade, enfim, eu
tava no Norte do Brasil e eu tava numa cidade, no interior, e o chuveiro eu não
conseguia, e… eu tenho um metro e noventa, e eu era mais alto que o chuveiro.
Então eu me lembro que eu ficava do lado do chuveiro, passava do lado do
chuveiro. [...] Eu me lembro que só o fato de eu me fotografar, [...] mesmo
que aparecesse absolutamente nada, nem um mamilo aparecia, meu pescoço
e minha cabeça. Mas aquilo dali endereçava pra um lugar de intimidade, de
nudez, de… que foi uma das fotos que mais geraram esse tipo de repercussão
erótica, afetiva. Então mesmo que a pessoa respondesse assim “ah, fofo”, “ah,
quero”, “ah, risos”, “ah… gostoso”, “ah, sei lá o que”. Mas isso me intrigou,
porque eu já postei fotos mais insinuantes, por exemplo, do ponto de vista
afetivo, eu com Mario, ou eu de cueca, sei lá o que, e gerou alguma
repercussão, tanto no feed quanto no stories. Mas essa eu me lembro que ela
teve um negócio que quase eu levava a pessoa pra dentro daquele chuveiro
ali.
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Essa lógica de expressividade emotiva a partir dos corpos – e que, mesmo nesse
exemplo, extrapola o corpo físico de Martim – revela não apenas a possibilidade de uma
imagem conversacional, como visto no capítulo anterior, mas também um modo de afetar e ser
afetado que se constrói na experiência de relatar a si mesmo através de selfies. É interessante,
inclusive, perceber como Martim identifica uma intimidade que é compartilhada de maneira
mais intensa mesmo que, na comparação com outras imagens, a nudez se mostre menos
evidente. Em certo sentido, e para relações específicas, é como se Martim levasse a pessoa que
visualiza e interage com aquela prática situada de selfie “pra dentro daquele chuveiro”;
compartilhasse, portanto, aquela intimidade. Martim, dessa forma, também me afeta, no sentido
de me chamar atenção para a importância dos corpos em uma prática de selfie envolvida com
plataformas digitais: “eu não vi algo mais poderoso que o corpo como gerador de repercussão
nessas mídias sociais”, ele me diz, ao pensar sobre sua experiência tanto como artista quanto
alguém que cotidianamente produz, visualiza e interage com selfies.
Dentre os personagens, no entanto, Martim não é o único a experimentar com a nudez
em um sentido de afeto. Mônica, por exemplo, conta-me que já participou de algumas trocas
de nudes, mas apenas ao se sentir segura e confiar na pessoa com a qual se relacionava. “Nunca
costumei enviar nude/seminude pra qualquer pessoa que me envolvia por (óbvio) medo de ter
foto vazada”, conta-me. Depois continua explicando: “Então as únicas ocasiões que enviei
foram pra pessoas de confiança (como meu namorado) e normalmente pelo direct do Instagram,
que agora tem essa função do antigo Snapchat. Por WhatsApp também já aconteceu”. Ela se
refere, neste caso, à possibilidade de enviar imagens no modo direct do Instagram que só podem
ser visualizadas uma única vez, permitindo, portanto, um maior controle dessa partilha de
intimidade. Nesse sentido, assim como apontei anteriormente sobre a conformação de certas
possibilidades conversacionais de acordo com cada plataforma, da mesma maneira a
experiência afetiva configura-se diferentemente a partir de cada uso – e, portanto, cada prática
situada – em ambientes digitais distintos, conjuntamente com seus modos próprios de
funcionamento, regulação algorítmica e possíveis apropriações para interação. Mônica, ao
enviar uma imagem com nudez tanto por WhatsApp quanto pelo modo privado do Instagram,
não está compartilhando da mesma maneira, produz uma selfie de forma diferente,
transformando a partilha de intimidade e as interações provocadas. Isso, por exemplo, apenas
ao mudar, de acordo com a função permitida, a visibilidade de uma imagem, permitindo nova
visualização ou não, deletando-a automaticamente ou não. Ou seja, há também uma modulação
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da intimidade realizada pelas plataformas digitais – como será discutido à frente ainda neste
capítulo.
Em alguns momentos, Mônica me explica, ela acabou recebendo uma selfie com nudez
e, em seguida, enviou a sua própria. Ou, então, o processo também se inverte: “mas também
tem vezes que a autoestima só tá alta mesmo, aí eu tirei a foto e mandei esperando biscoitos162”,
conta-me, dando risada. Em seguida ela me explica um pouco uma dessas situações:
Agora nas férias eu passei um mês fora da cidade, ou seja, um mês longe de
Daniel (meu namorado). Então meio que abstinência sexual tem a capacidade
de levar as pessoas a tirarem grande quantidade de nudes né (acho eu). Então
nesse período de tempo eu enviei e recebi vários, acho saudável. A maioria
das fotos são selfies com a câmera frontal ou com a câmera traseira na frente
de um espelho.

A troca desse tipo de selfie, através de um compartilhamento erótico – como chama
Martim – da nudez dos corpos, acontece de maneira diferente na prática de cada personagem.
Teresa, por exemplo, contou-me que já enviou “uma selfie mais íntima”, quando estava
namorando, mas não chegava a ser uma imagem com nudez. Através do WhatsApp,
compartilhou com seu namorado “fotos que mostram parte do meu corpo que não mostro
publicamente”, explica-me, rindo. “Já tirei foto pra mim mesma”, que não foi enviada para
ninguém, ela me conta também. Rindo, novamente, Teresa me diz que nesse caso utilizou a
ajuda de um espelho, experimentando assim, apenas para si, fotografar e visualizar seu corpo
através da prática de selfie.
De maneira semelhante a Mônica, Gabriel contou-me sobre a necessidade de ter uma
relação de confiança, e um relacionamento estável, para pensar em enviar fotos com nudez para
alguém. Por isso, ele me explica, nunca enviou nudes: “Bom, eu nunca mandei nem nudes ou
fotos íntimas, porque nunca estive em um relacionamento sério, então sempre tive medo e
receio de acabar acontecendo esses casos de reprodução da foto pra outras pessoas”. No entanto,
Gabriel me diz que, em imagens consideradas por ele como mais íntimas, mesmo não
envolvendo nenhum tipo de nudez, o compartilhamento fica restrito a um grupo muito fechado
de amigos. “Minha autoestima não é perfeita pra eu ficar mandando selfies zoadas com uma
cara feia ou careta pra qualquer pessoa. Então, esse tipo de selfie envio pra um grupo seleto de
pessoas muito próximas”, ele me explica, colocando grande ênfase na palavra “muito”. Quando
peço um exemplo desse tipo de imagem, Gabriel me mostra uma selfie na qual ele aparece com
162

O termo “biscoito”, no sentido utilizado por Mônica, dialoga com um conjunto de expressões informais
(biscoitagem, biscoiteiro etc) que se popularizaram nos últimos anos para designar o comportamento de quem
compartilha algo esperando elogios como retorno. “Esperar biscoitos”, portanto, significa “esperar elogios”.
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um enquadramento cortado do nariz para cima, mostrando seu cabelo preso e bagunçado, e seu
rosto preenchido por uma camada branca de argila, deixando apenas os olhos visíveis. Trata-se
de uma máscara de argila, ele me diz, em uma selfie que enviou em “situações de conversa de
WhatsApp”, em um ambiente, portanto, mais controlado e privado entre amigos. “Não tem
muito uma lógica de quando mandar”, conta-me, “acaba sendo mesmo natural na interação da
conversa”.
Com nudez ou não, essa experimentação com os corpos (e através deles) para a
produção e compartilhamento de autorretratos digitais revela uma experiência afetiva que se
desenvolve através de diferentes modos de se compreender a relação entre emoções e
modulações da intimidade em plataformas digitais. Mas isso exige, como os personagens me
ajudam a demonstrar, também um entendimento diferente de corpo, emoção e afeto. A ideia de
uma repercussão erótica ou afetiva em torno da prática de selfie, como sugere Martim, poderia
ser aproximada da proposta de Vinciane Despret (2004, p. 125) de pensar em uma “teoria de
corpos afetados e afetivos”163; ou seja, uma teoria das emoções. Ao invés de encarar a questão
sobre “o que é o corpo”, Despret a transforma em uma outra: o que o corpo nos faz fazer, e o
que o corpo faz outros fazerem? E esse “fazer”, segundo ela, passa pela forma através da qual
afetos são articulados. Despret, inclusive, toma como ponto de partida para sua discussão
teórica – além das experiências relatadas envolvendo corpos, animais e práticas científicas –
justamente a teoria das emoções de William James, apresentada no início deste tópico. A
experiência emocional, trabalhada por James, “nos permite superar a distribuição entre causas
e efeitos, entre corpos e mentes, mundos e corpos, mundo e consciência.”164 (DESPRET, 2004,
p. 125). O corpo, dessa forma, torna-se uma ambiguidade a partir dessa experiência, não
podendo ser sempre localizado da mesma maneira: oscila entre o mundo dos objetos, dos
sujeitos, da natureza, da mente, dos eventos subjetivos etc. A experiência emocional, explica
Despret (2004, p. 126) a partir de James, “é uma experiência que nos faz hesitar. Cada evento
que a compõe não pode ser firmemente dividido, dificilmente pode ser definido como uma
causa ou efeito inequívocos, não pode ser definitivamente associada ao mundo, corpo ou
mente.”165 E essa ambiguidade, portanto, é o que permite pensar em corpos que afetam e são
afetados: “Experiências ambíguas, corpos ambíguos, experiências produzindo corpos e corpos
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“theory of affected and affecting bodies”
“enables us to overcome the distribution between causes and effects, between bodies and minds, world and
bodies, world and consciousness”
165
“Emotional experience, in other words, is an experience that makes us hesitate. Each of the events that composes
it may not be firmly divided up, may hardly be defined as unequivocal cause or unequivocal effect, may not be
definitively said to belong to the world, the body or the mind.”
164
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produzindo experiências; sinais que vagueiam, hesitam em se consertar: nós produzimos
emoção, e ela nos produz.”166 (DESPRET, 2004, p. 127) Há, assim, uma articulação entre corpos
e mundos; e, nessa articulação, aprendemos a ser afetados. Bruno Latour (2004, p. 205) resume
bem este argumento de Despret: “ter um corpo é aprender a ser afetado, significando
‘efetivado’, movido, colocado em movimento por outras entidades, humanas ou não
humanas.”167
É esta experiência, portanto, que se associa à prática de selfie dos personagens, em
relação ao modo como as emoções são vivenciadas, corporalmente produzidas, afetadas e
capazes de afetar outras práticas. O “aprender a ser afetado”, no caso dessa experiência de
autofotografia, passa não apenas pelo modo através do qual conduzimos nossos corpos para
uma performance apropriada à selfie, mas também pelas formas através das quais
corporalmente, afetivamente, nos envolvemos com produções de materialidades digitais,
performando conjuntamente com algoritmos, e, portanto, afetando e nos deixamos afetar por
outros corpos humanos e não humanos em plataformas digitais de dataficação do cotidiano.
Esse corpo-em-prática-de-selfie torna-se múltiplo, no sentido de se reorganizar e se reconectar
diferentemente a cada prática situada de selfie de cada personagem. E utilizo a ideia de “corpo
múltiplo” aproximando-me da perspectiva de Annemarie Mol (2002), em trabalho no qual ela
investiga, em termos etnográficos e filosóficos, uma doença sendo performada/atuada – enacted
– em um hospital. O corpo se torna múltiplo, assim como os objetos com os quais se relaciona,
justamente porque participam de práticas que os sustentam:
[...] objetos passam a existir – e desaparecem – com as práticas através das
quais eles são manipulados. E considerando que o objeto de manipulação
tende a diferir de uma prática para outra, a realidade se multiplica. O corpo, o
paciente, a doença, o médico, o técnico, a tecnologia: tudo isso é mais do que
um. Mais do que singular. Isso levanta a questão de como eles estão
relacionados.168 (MOL, 2002, p. 5)

A experiência afetiva aqui discutida, portanto, revela uma corporeidade que se
relaciona com os modos específicos nos quais, em cada evento, articulam-se corpos, dados,
imagens, algoritmos, sistemas, rostos, práticas, plataformas e afetos. Uma diversidade de corpos
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“Ambiguous experiences, ambiguous bodies, experiences making bodies and bodies making experiences; signs
that wander, hesitate to fix them-selves: we produce emotion, and it produces us.”
167
“to have a body is to learn to be affected, meaning ‘effectuated’, moved, put into motion by other entities,
humans or non-humans.”
168
“[…] objects come into being – and disappear – with the practices in which they are manipulated. And since
the object of manipulation tends to differ from one practice to another, reality multiplies. The body, the patient,
the disease, the doctor, the technician, the technology: all of these are more than one. More than singular. This
begs the question of how they are related.”

169

e objetos, portanto, não apenas fazem parte da prática de selfie como, também, a produz. Como
escreve Mol (2002, p. 40–41),
Corpos não se opõem a performances sociais, mas fazem parte dela.
Performances não são apenas sociais, mas materiais também. Então ali estão,
os objetos. Eles fazem parte da forma como as pessoas encenam suas
identidades. Mas uma vez que os objetos estão no palco nós podemos
investigar suas identidades também. [...] aqui os objetos são investigados
como se eles estivessem em um palco. O que é estudado aqui são as
identidades que um objeto pode ter quando encenado, manejado,
performado.169

Nesta discussão, Annemarie Mol está retomando alguns argumentos de Judith Butler
sobre performatividade da identidade de gênero, no entanto pensando em uma multiplicação do
corpo para agregar neste caráter performativo também os objetos. Ao mesmo tempo, extrapola
a teoria dramatúrgica de Goffman para agregar, igualmente, os objetos no palco de encenação
cotidiana. Porém, para diminuir a carga do termo “performance”, muito discutida a partir de
diferentes vertentes, ela sugere trabalhar com o enact – “atuar”, em uma possível tradução.
Nesse sentido, Mol (2002, p. 41) escreve: “Na prática, objetos são atuados [enacted]”170. É como
se, portanto, na prática médica e de atuação de uma doença – na prática de selfie, no caso deste
trabalho –, Mol chamasse atenção para a necessidade de considerar uma materialidade
performativa dos objetos e múltiplos corpos que a compõem. E é isso, portanto, que a
experiência seguida nesta pesquisa também revela: mesmo na produção dos corpos, nas
expressividades emotivas – e, portanto, nas experiências afetivas –, diferentes objetos ativam e
são ativados – afetam e são afetados – na produção de uma autorretrato digital; ou seja,
diferentes materialidades (digitais, especialmente) performam a prática de selfie. Como
também lembra Karen Barad (2007, p. 66), “O que é necessário é uma perspectiva robusta da
materialização de todos os corpos – ‘humanos’ e ‘não humanos’ [...]”171. Portanto, as
materialidades digitais que aparecem em meio às experiências afetivas, como demonstrei no
tópico anterior, são sempre materialidades dinâmicas: atuam na experiência, afetam e são
afetadas pela experiência vinculada à prática cotidiana de selfie.
Em outros termos, pode-se dizer que a intimidade compartilhada discutida neste
capítulo, e os modos privados e cotidianos de se fotografar e interagir através de imagens de si,
169

“Bodies thus do not oppose social performances, but are part of them. Performances are not only social, but
material as well. So there they are, the objects. They take part in the way people stage their identities. But once
objects are on stage we can investigate their identities, too. […] here objects are investigated as if they were on
stage. What is studied here are the identities an object may have when staged, handled, performed.”
170
“In practice, objects are enacted”
171
“What is needed is a robust account of the materialisation of all bodies – ‘human’ and ‘nonhuman’ […]”
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constroem-se conjuntamente com a multiplicação desses corpos que se fotografam em
materialidades de dados, metatextos, ações algorítmicas, interfaces digitais, possibilidades de
interação, filtros, aplicativos, pixels, enquadramentos, modos de visualização, ferramentas de
edição, dispositivos etc. Ou seja, há também uma modulação da intimidade produzida pelas
plataformas digitais. Mesmo nos ambientes mais controlados e privados – como em uma
conversa no WhatsApp –, em momentos, por exemplo, nos quais algum dos personagens
compartilha uma selfie mais descontraída, restrita a amigos específicos, ou mesmo um
autorretrato com nudez, há, aí, uma intimidade compartilhada que é modulada através da forma
pela qual a plataforma é estruturada, pelas possibilidades de interação, ou pelo ambiente digital
que é prioritariamente entendido como privado em trocas de mensagem com criptografia de
ponta a ponta. As práticas se transformam de acordo com as possibilidades apresentadas pelas
plataformas: nudes enviados por Mônica para seu namorado no modo de “autodestruição” em
conversa privada no Instagram; Gabriel fotografando-se sem camisa e com as unhas pintadas
de preto, compartilhando a imagem apenas para pessoas próximas no filtro de “melhores
amigos” do modo stories; Martim afetando eroticamente seus seguidores ao publicar uma selfie
no chuveiro no modo galeria do Instagram; Iara sendo lembrada pelo Facebook de um
autorretrato dela abraçada com sua cadela que havia morrido poucos meses antes; João usando
emojis e uma selfie junto com a esposa para anunciar que será pai; Teresa arquivando todas as
selfies feitas junto com seu ex-namorado; Elena expressando diferentes emoções inserindo
diversas hashtags, fazendo seu autorretrato ser processado diferentemente no sistema. Além
disso, como visto no Capítulo 4, essas mesmas funções, ferramentas e possibilidades de
interação se modificam também de acordo com o uso dessas plataformas, em um processo de
dataficação do cotidiano. Ou seja, as plataformas são dinâmicas, modificam-se e aprendem com
a experiência. Em outros termos, pode-se dizer portanto que as plataformas digitais afetam e
são afetadas pela prática de selfie.
Em meio a essa modulação da intimidade realizada pelas plataformas, há um tipo
específico desse movimento que, a partir da experiência afetiva vinculada ao cotidiano dos
personagens, mostra-se possível observar: uma modulação algorítmica da intimidade. Para
explicá-la, tomo como exemplo a incorporação ao cotidiano fotográfico de Martim de uma nova
experimentação. Enquanto eu escrevia este capítulo, ele me enviou uma mensagem, através do
modo direct do Instagram, avisando-me que havia me incluído em sua relação de “melhores
amigos” do stories, função que resolveu começar a usar naquele momento. Antes, qualquer
publicação naquele modo estava aberta para qualquer um de seus seguidores; agora, quando
escolhe a função “melhores amigos”, apenas um grupo selecionado por ele pode visualizar a
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imagem. Curiosamente, seu primeiro compartilhamento foi um nude: não dele, mas de seu
marido, Mario, alongando na cama, completamente pelado. No entanto, logo a segunda
publicação, realizada em um outro dia, era uma selfie. Nela, Martim aparece preenchendo com
seu corpo todo o enquadramento da foto em preto e branco, com o smartphone posicionado
abaixo de seu quadril, gerando uma imagem com uma angulação que coloca o “observador”
em posição rebaixada, olhando para cima. Na parte superior, vê-se um pedaço de seu rosto,
olhando para a câmera, enquanto o corpo é posicionado lateralmente, mostrando parte das
costas molhadas até a região superior das nádegas, visível por causa da cueca que foi abaixada.
Em cima desta região corporal, Martim acrescentou a palavra “Marquinha”.
Como havia me explicado anteriormente, ele costuma fazer selfies desse tipo,
mostrando partes do corpo em uma expressividade erótica, mas geralmente as encaminha para
grupos privados – em conversas no WhatsApp, por exemplo – ou diretamente para Mario,
também em privado. Quando esse tipo de imagem é produzido e compartilhado em um
direcionamento mais amplo, utilizando o modo stories – mesmo que em uma forma mais
controlada e ainda assim mais privada, e partir da lista de “melhores amigos” –, há uma
diferente modulação da intimidade não apenas no gerenciamento de impressão para uma
audiência um pouco mais ampla, mas também devido ao modo como a plataforma se articula
enquanto componente da experiência afetiva. Ao passar do WhatsApp para o stories do
Instagram há uma diferença bastante relevante: a ação algorítmica. Ou seja, os nudes de Martim
modificam-se de uma plataforma para outra. A prática de selfie se transforma porque ela se
torna afetada, também, por uma performatividade algorítmica. Como argumentei no Capítulo
4, há nesse momento, na relação entre algoritmo e selfie, um processo do que Stengers (1996)
chama de entre-captura. Ou seja, há uma co-construção de práticas de selfie e práticas
algorítmicas de dado, revelando o que chamei de experiência algorítmica. O nu de Martim,
portanto, constrói-se de maneira diferente, assim como a intimidade vinculada a esta prática
localizada de selfie torna-se algoritmicamente modulada. Trata-se, como chamaria Bucher
(2018), de um encontro afetivo com algoritmos. Ao ser compartilhada no stories, a selfie entra
em uma dinâmica de visibilidade gerida pelas diversas ações de Martim (diretas ou indiretas)
na plataforma, assim como das pessoas com as quais ele se relaciona e que podem, ou não, de
acordo com os dados coletados, receber preferencialmente aquela imagem nas atualizações do
feed. Essa expressividade erótica – para usar, mais uma vez, a próprio termo sugerido por
Martim –, enquanto afeto, não se produz apenas a partir da imagem de seu corpo nu, mas
também pelo modo com algoritmos voltados para uma dataficação do cotidiano o compreende,
aprende a partir dele, e coloca em correlação outras práticas e outros afetos.
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Essa modulação algorítmica da intimidade, em menor ou maior grau, está presente na
experiência de todos os personagens. Quando o privado se mistura ao público, e cenas do
cotidiano, de uma intimidade doméstica, revelam-se presentes em meio aos diversos
compartilhamentos em plataformas digitais – como o Instagram –, essa modulação passa a fazer
parte da própria experiência de se fotografar. As publicações descritas na abertura deste
capítulo, por exemplo, chegaram a mim porque, a partir de cada intimidade compartilhada,
algoritmos agiram baseados em meu comportamento obsessivo de etnógrafo de segui-los
diariamente. Quanto mais eu seguia a experiência vinculada a suas práticas de selfie, mais
alcançava essa partilha de intimidade.

6.3 CONCLUSÃO: APRENDER A SER AFETADO
Revelar alguns dos afetos e expressões emotivas vinculados à prática de selfie dos
personagens me exigiu, aos poucos, justamente uma maior intimidade. Ou seja, durante esse
percurso de seguir a experiência fui compreendendo seus hábitos, observando suas
performances corporais, adentrando seus cotidianos domésticos, percebendo seus momentos de
alegria ou frustrações, e conhecendo cada vez mais suas experiências afetivas. Fui percebendo,
assim, que a questão não seria localizar cada afeto, mas de compreender – e experienciar – as
possibilidades de afetar e ser afetado. Tratam-se, assim, dos modos possíveis para conectar
experiências em práticas situadas, permitindo uma construção cotidiana de emoções através dos
corpos – humanos e não humanos. Dessa forma, é nessa possibilidade de afeto que se revela,
por exemplo, uma modulação da intimidade na qual diversas materialidades digitais podem
compor as experiências afetivas: tornam-se, assim, materialidade digitais afetivas. Ou seja,
formatos material-discursivos que participam ativamente da construção de afeto e de
performances corporais-materiais-algorítmicas em práticas de selfie. É nesses termos que se
mostra possível, também, observar uma intimidade compartilhada através de plataformas
digitais, assim como há, ainda, uma reorganização cotidiana da experiência na qual modulações
algorítmicas da intimidade passam a participar dos modos como nos relacionamos com a
produção e compartilhamento de autorretratos digitais.
Como lembra Vinciane Despret (2004), há uma articulação entre corpos e mundos, e
é através dela que aprendemos a ser afetados. Trata-se, na perspectiva deste trabalho, de um
aprendizado da própria prática de selfie, da maneira de conduzir e performar nossos corpos,
envolvendo-nos com outros corpos, com materialidades digitais e intimidades compartilhadas
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através de diferentes plataformas. Significa, por exemplo, aprender a ser afetado pelos
algoritmos; aprender a compartilhar a intimidade; ou compreender a multiplicidade do corpo
em meio a imagens conversacionais, expressões emotivas coproduzidas e práticas de dado.
Nesse sentido, aprender a ser afetado também significa aprender a relatar a si mesmo.
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7 APRENDENDO A RELATAR A SI MESMO

Com barba por fazer, e vestindo uma camisa regata, Martim aparece nesta
imagem olhando de forma concentrada para a câmera, mostrando-se da cintura
para cima. Uma luz forte, amarela, destaca seu rosto e parte do tronco,
deixando o restante em penumbra, formando uma espécie de moldura. Ao
fundo da foto quase não se vê nada – talvez apenas a forma do que parece ser
uma escada –, deixando a iluminação forte no rosto, um pouco estourada, em
evidência. Uma das mãos aparece esticada, para permitir a realização da selfie,
enquanto a outra se mantém encolhida, segurando um pelicano rosa de
plástico, deixando-o encostado ao corpo. Na legenda da imagem publicada,
Martim adicionou o seguinte texto: “minha primeira selfie”.

Esta foi a descrição que fiz, no Capítulo 3, da primeira selfie publicada por Martim.
Após escrever este trecho, resolvi compartilhá-lo com ele, através do modo direct do Instagram,
explicando que, para a pesquisa, seu nome havia se tornado “Martim”. “Adorei”, ele me
responde, “é o nome do príncipe de O Lago dos Cisnes”. Alguns minutos depois, Martim
publica um autorretrato no stories. Fotografando-se em um banheiro – seu lugar preferido para
selfies –, ele aparece da cintura para cima, usando uma camisa com botões abertos até a metade,
e com o braço esticado de forma a colocar o smartphone em primeiro plano, ocupando todo o
espaço de seu rosto, escondendo-o. Na parte de cima do aparelho, escreveu “martim”; na parte
inferior, em letras menores, marcou meu perfil. “Entrou no personagem”, eu escrevi,
respondendo à sua publicação. “Você foi atiçar”, ele responde, rindo.
Quando conversamos sobre aquela sua primeira selfie, segurando um pelicano rosa de
plástico, Martim falou que se tratava de uma “saída do armário das selfies”, e uma maneira,
como visto anteriormente, de negociar com a vergonha e conseguir fotografar-se e exibir aquela
sua imagem em uma rede social. No entanto, havia ali também, para alguém como ele que
naquele momento não estava acostumado a fazer selfies, um tipo de aprendizado voltado para
a prática. Como Martim me explicou, Mario, inclusive, “fez quase um tutorial pra eu fazer essa
simples e singela foto”. Portanto, com a ajuda de seu marido, Martim foi aprendendo o que ele
chamou de “corporalidade da selfie”, descobrindo, na prática, formas de relatar a si mesmo a
partir da experimentação com o autorretrato. Atualmente, mesmo já bastante habituado à prática
de selfie, Martim, assim como os outros personagens, continua aprendendo e cotidianamente
experimentando com ela. O autorretrato feito no banheiro é um exemplo disso. Ele aprende a
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se reconhecer como personagem da pesquisa – vai se identificando enquanto “Martim” –, ao
mesmo tempo em que experiencia as performances e interações envolvidas na prática de selfie.
Como personagem, ele começa a pensar sobre suas próprias práticas. Ou seja, nos termos
discutidos no capítulo anterior, Martim aprende a ser afetado por elas. A experiência seguida
neste trabalho, portanto, também se forma enquanto uma trajetória de tornar-se personagem,
colocando-se como uma diferença prática relevante para a investigação etnográfica diante
prática de selfie. Ou seja, trata-se de uma trajetória de aprendizado.
Considerando a prática de selfie também como um aprendizado de relatar a si mesmo,
eu resolvi, junto com os personagens – e conjuntamente com a própria trajetória desenvolvida
nesta pesquisa para seguir a experiência –, experimentá-la. Comecei, assim, a me deixar afetar
e aprender com eles. Além das selfies que eu produzia e compartilhava vinculadas ao meu
cotidiano, passei também a me fotografar em momentos de trabalho na pesquisa. Os resultados,
em imagem, eu comecei a publicar no modo stories do Instagram, agregando-os depois em um
“destaque” que nomeei como “Selfies da tese”. A primeira foi feita na praça, junto com minha
esposa, quando descemos em um domingo de sol – ela apenas me acompanhando enquanto eu
observava e tentava conversar com alguém e talvez encontrar mais algum personagem. Abaixo
da imagem, escrevi: “selfie na praça”.
Em outro momento, quando transcrevia o áudio de uma conversa com Gabriel,
deparei-me com um trecho no qual ele me explicava como fez uma de suas selfies, utilizando
um aplicativo chamado Huji, que eu não conhecia, no qual é possível produzir imagens
simulando o comportamento de uma câmera analógica. Eu resolvi, então, experimentá-lo. Abri
o Huji, apertei o botão indicado na tela, e me fotografei usando um fone de ouvido, na mesma
posição na qual me encontrava ao transcrever a conversa. Cliquei em “revelar”, e então vi a
imagem gerada: as cores se transforaram, apontando para uma estética realmente de câmera
analógica, e uma data foi adicionada na lateral, indicando o ano de 1998. Gostei do resultado e
compartilhei no stories, inserindo o texto “Selfie retrô enquando transcrevo áudios sobre
selfie...”.
Já em outro dia, eu estava transcrevendo as conversas com Martim, e cheguei no
momento no qual ele relata a vergonha que tinha de aparecer sem camisa em alguma fotografia:
Eu tinha muito tabu de publicar foto sem camisa, isso é uma coisa que eu só
publiquei, sei lá, com 38 anos de idade. Eu me lembro da primeira foto sem
camisa que foi ao ar, foi uma selfie de Fulano, no Igarapé, no Norte do Brasil.
E ele tirou a foto, eu, Mario e ele sem camisa, e ele publicou. [...] E aí eu falei:
“Fulano, minha primeira foto sem camisa foi ao ar”. Ele falou assim: “Você
quer que eu tire?”. Eu falei: “Não, não, tá de boa. De boa”. Mas foi tão…
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paradigmática. Micromente paradigmática, porque… E aí, agora, aos quarenta
anos, eu falei assim “Ah, gente, tá tudo bem eu postar uma foto sem camisa,
não vai doer, não vou me machucar”.

O assunto surgiu porque eu havia questionado sobre uma selfie na qual ele aparece sem camisa,
no banheiro de sua casa, e fazendo uma pose com os braços para cima, como se estivesse se
alongando. Era uma publicação justamente feita para comemorar seu aniversário de quarenta
anos, na qual escreveu a seguinte legenda: “Dia de renascimento. Aniversariar”. Uma das
comemorações foi, então, compartilhar aquela imagem. Pensando nessa sua relação com a
exibição de uma foto sem camisa, resolvi, assim, experimentar também com a vergonha e
visibilidade. Fotografei-me do jeito que estava, com fones de ouvido e sem camisa por causa
do calor, mostrando-me porém apenas do ombro para cima. Considerando aquela uma selfie
mais íntima, antes de compartilhá-la verifiquei com cuidado a relação de “melhores amigos”, e
acabei retirando algumas pessoas. Foi um pouco difícil vencer a vergonha, mas acabei
publicando a selfie, inserindo o texto “Eternamente transcrevendo áudios”, logo acima de
minha cabeça. Curiosamente, Martim viu a imagem – guiado, provavelmente, por uma
experiência algorítmica172 – e interagiu comigo a partir dela, enviando-me uma mensagem pelo
direct: “Eita. Por que fui falar tanto, Brasil?”. Em seguida conversamos mais um pouco sobre
aquela minha experiência, e agradeci por ele “falar tanto”. Aquela selfie, então, havia também
gerado algumas possibilidades conversacionais.
Minha experimentação com a prática de selfie, a partir do que aprendia com os
personagens, continuou por mais tempo. Inseri, em um dos compartilhamentos, uma música –
assim como Teresa havia feito uma vez. Testei diferentes filtros que transformaram meu rosto
ou acrescentavam uma estética diferente à imagem, assim como Mônica e Gabriel costumam
fazer. Criei, em alguns momentos, pequenas narrativas do cotidiano (relacionadas ao trabalho
na tese), assim como fazem alguns personagens. Testei utilizar diferentes materialidades
digitais: geolocalizações, gifs, textos, filtros, marcações etc. Enfim, assim como os
personagens, fotografei-me na praça, experimentei com a vergonha e visibilidade, com práticas
material-discursivas e possibilidades conversacionais, envolvi-me com experiências
algorítmicas, e percebi nuances de uma intimidade compartilhada.
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Como demonstrei no Capítulo 4, o Instagram modula algoritmicamente as visibilidades das imagens publicadas
através de uma lógica que se pauta pela ação de seus usuários (e dos processos, mesmo que automatizados,
vinculados a essas ações). Neste caso, como Martim, após o início desta pesquisa, começou a interagir comigo na
plataforma (em conversas no modo direct, curtindo e visualizando minhas publicações e me enviando suas selfies),
os processamentos algorítmicos tendem a tornar mais visíveis para ele aquilo que eu compartilho.
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Este último capítulo, portanto, é sobre este aprendizado de relatar a si mesmo através
da prática de selfie – experienciado por mim e por todos os personagens. Em um primeiro
momento, discuto uma construção de pequenas narrativas cotidianas produzidas através de
selfies, relacionando-as com um modo de realizar um relato de si – e, portanto, uma forma de
se conhecer e se relacionar a partir das próprias práticas – que obrigatoriamente se volta para
um outro – sempre múltiplo, como argumentarei. Em um segundo momento, associo essa
experiência de relatar a si mesmo como uma trajetória de aprendizado da prática de selfie,
desenvolvida a partir de diferentes experimentações: modos de se comportar, performances
exigidas e uma aprendizagem partilhada com dispositivos e plataformas algorítmicas. Já
iniciando um fechamento para a tese, sugiro aqui compreender este aprendizado de se fotografar
como capaz de incorporar em sua trajetória diferentes maneiras de perceber e gerir certas
visibilidades, de construir um modo próprio comunicativo a partir de práticas e políticas
material-discursivas, e, ainda, trazer certas modulações da intimidade e formas de afetar e ser
afetado através das diferentes e situadas práticas de selfie.

7.1 PEQUENAS NARRATIVAS COTIDIANAS
Quando estava planejando a escrita deste trabalho, fiz uma selfie em casa – usando o
aplicativo que simula uma câmera analógica –, sentado na cadeira em frente a minha mesa de
trabalho, e compartilhei no modo stories do Instagram com a seguinte frase: “Tarefa da tarde:
reler o diário de campo, fazer novas anotações”. Eu não havia ainda percebido, mas estava
experimentando uma forma de narrar meu cotidiano que me exigia um aprendizado gradual da
prática de selfie – envolvendo gestos, relações com a plataforma, performances e visibilidades
algorítmicas. Ao reler diferentes conversas transcritas, e voltar a observar as diversas imagens
compartilhadas pelos personagens, percebi que esse aspecto de construção narrativa do
cotidiano através de selfies se mostrava constantemente presente.
No caso de Gabriel, por exemplo, é especialmente através da função “melhores
amigos” do stories que esse tipo de narrativa aparece. Relembro, inclusive, sua fala nesse
sentido já apresentada no Capítulo 3: “Eu acho que a forma dos ‘melhores amigos’ que ele
abriu, quando ele foi criado, foi de ter uma expressão, e de comunicação mesmo, com as pessoas
mais íntimas e tal, e assim de momentos que são comuns, cotidianos”. É interessante perceber,
então, uma relação de abertura para a possibilidade de construção de uma prática compartilhada
de selfie não apenas no sentido de uma visibilidade gerida através da plataforma, ou uma lógica
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comunicativa e de maior intimidade (como visto nos capítulos anteriores), mas também de uma
estreita relação com um desenvolvimento e apresentação narrativa do cotidiano. Gabriel,
inclusive, me falava sobre a lista de “melhores amigos” quando conversávamos sobre uma
selfie compartilhada dentro do Teatro Castro Alves, na qual, estranhamente, ele quase não
aparecia. “Foi uma selfie”, conta-me, “só que com um pedaço minúsculo do meu rosto
aparecendo”. Na imagem, ele se mostra cortado no canto do enquadramento, e é sua amiga
quem acaba ficando no centro da foto. Ao fundo, é possível ver parte da estrutura do teatro,
enquanto em uma outra região da imagem ele escreveu “a ansiedade meu pai”. Gabriel me
explica um pouco mais a situação: “a gente tava muito ansioso pra esse show, e aí a gente meio
que… os meus amigos sabiam que a gente tava indo, daí foi meio assim lúdico com os amigos”.
Algum tempo depois, ainda no mesmo dia, outra publicação é realizada no stories. Dessa vez
Gabriel aparece com o rosto ocupando todo o enquadramento vertical da imagem em preto e
branco, com uma grande proximidade. Em cima dele, no entanto, escreveu “sem voz muito
feliz liniker carai mulher eu te amo”. Novamente através de uma selfie, ele continua a narrativa
sobre sua experiência de estar presente naquele show, indo da ansiedade à catarse pósapresentação. “Eu tirei [a selfie] porque eu tava já assim completamente sem voz, rouco, e aí
foi assim mesmo, meio que pra mostrar como, tipo, pra mostrar como foi o show, que eu tava
muito realizado com aquilo, entendeu”, explica-me. A narrativa, portanto, completa-se em duas
imagens, duas selfies, seus dois únicos registros compartilhados daquele show. A emoção
passa, assim, não apenas por fotografias da apresentação musical, mas por autorretratos que
constroem uma narrativa sobre aquela experiência.
Esse tipo de publicação, no caso de Gabriel, aparece também em outras situações de
seu cotidiano. Em outro momento, por exemplo, publicou uma selfie na qual mostra seu rosto
em proximidade, enquadrando-o do nariz para cima, e com a imagem processada através de um
filtro da própria plataforma que insere um efeito de uma visualização de estrelas no espaço. Em
cima de sua testa, escreveu o seguinte: “Cairu culture é você já ter escutado hoje umas 7 vezes
‘te amo e você nem tchum’ em várias versões de cantores diferentes”. Mais uma vez, trata-se
de uma selfie compartilhada no modo restrito “melhores amigos” do stories. Quando mostro
para Gabriel aquela selfie, ele me explica um pouco a situação:
Foi agora quando eu estava em viagem, e eu estava no interior de meus pais e
é isso, é muito de eu colocar parte do meu rosto, e, tipo, era um momento que
eu tava sem fazer nada, e era uma situação que era meio engraçada e lúdica, e
poderia criar essa relação com meus amigos, e aí eu acabo postando, entendeu.
[...] Lá no interior de meu pai a pessoa bota música muito alta no final de
semana, aí eu tava vendo série, aí eu tava tipo “meu deus”, botaram a mesma
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música tipo 10 vezes em um intervalo de uma hora, e o pessoal… e o pessoal
dos meus amigos, assim próximos, alguns até conhecem o interior de meu pai,
porque levei pra lá, e é por isso que eu acabei compartilhando.

Não apenas, portanto, aquela prática de selfie se volta para uma possibilidade conversacional,
de interação com seus amigos, mas também é construída a partir de um traço narrativo de seu
cotidiano, em um momento banal de se irritar com música alta de seus vizinhos.
– Você costuma colocar texto em seus stories, como nessa selfie? – eu pergunto a
Gabriel. “Eu acho que acabo colocando sim, tanto no normal quanto no ‘melhores amigos’.
Mas muito mais no “melhores amigos” pra contextualizar, porque assim, é isso, quando posto
é por conta de um certo momento que cria, assim, que remete a alguma situação com meus
amigos”, ele me explica. Essa contextualização, como diz Gabriel, acaba se referindo
justamente a uma construção narrativa desenvolvida através da prática de selfie, envolvendo
imagem e texto – além de diferentes materialidades digitais, como visto anteriormente.
Em diversos momentos, portanto, Gabriel produz, através da prática de selfie,
pequenas narrativas cotidianas. É o caso de uma outra sequência de imagens, cada uma feita
através de um autorretrato diferente, que juntas formam uma história sobre um fato específico.
Na primeira publicação, ele aparece com o rosto enquadrado de maneira próxima, mostrando
apenas um dos olhos, parte do nariz e da testa, e com essa mesma foto replicada várias vezes e
em diferente posições, gerando um efeito de desnorteamento. Por cima de uma dessas imagens
multiplicadas, inseriu o seguinte texto: “sem um dinheiro no bolso, com salvador card sem
nadaaa e rezando na fila do caixa eletrônico pra que tenha nota de 10 reais porque é a única
coisa que tenho no cartão... me desejem sorte amigos”. Gabriel me explicou aquela situação:
Essa sequência de fotos foi em um contexto que eu tava voltando da faculdade
sozinho e quando eu estava descendo pra pegar o metrô na Lapa, eu lembrei
que estava apenas com 50 centavos no cartão e não tinha nenhum dinheiro no
bolso. Eu só estava agora com a opção de sacar dinheiro de meu cartão de
débito que só tinha 10 reais. O problema é que os caixas eletrônicos da Lapa
e Shopping Piedade normalmente só têm nota de 20 e 50 reais, aí eu comecei
a ficar nervoso com medo de não conseguir pegar o metrô de jeito nenhum e
acabei postando essa "saga" nos stories.

E essa “saga”, portanto, como ele chama, desenvolve-se em mais duas publicações no modo
stories. Na próxima, Gabriel utiliza o mesmo efeito que multiplica a imagem, porém
aparecendo agora apenas um de seus olhos. Na parte de cima, escreveu “só tinha nota de 20”,
seguido de um emoji com cara triste; na região inferior, escreveu “agora mais 10 minutos de
fila no outro caixa rezando pra ter nota de 10, se não vai ser implorar pra eu entrar no metrô
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com 50 centavos”. Por fim, ele compartilhou uma nova selfie, para dar sequência à história,
mas dessa vez não colocou nenhum efeito, apenas metade de seu rosto aparecendo, enquanto
no restante da fotografia aparece um ambiente genérico ao fundo, do local onde ele se
encontrava. No centro da imagem, escreveu: “os humilhados serão humilhados, mais um caixa
com nota só de 20 conto. Oi CCR poderia me deixar usar o metrô por 50 centavos?”.
– Qual foi o desfecho dessa história? – eu pergunto a Gabriel, já que, no Instagram, a
narrativa se encerrava ali, naquela terceira selfie. “No final, acabei não conseguindo sacar de
jeito nenhum e tive que pegar um Uber”, conta-me. É interessante perceber, inclusive, mesmo
não tendo este desfecho anunciado em selfies, como a narrativa foi toda construída a partir
delas. Ele me disse, inclusive, que “cada notícia nova eu fui postando pra meio que alimentar a
continuação da história”.
A prática de selfie, portanto, torna-se também uma prática narrativa, de construção de
relatos de particularidades do cotidiano de algum personagem. E isso acontece, no caso de
Gabriel, mesmo apenas com uma única publicação, a exemplo de uma na qual ele aparece
apoiando a mão na bochecha, sorrindo discretamente sem mostrar os dentes, e com o rosto
multiplicado algumas vezes – gerado a partir de algum efeito disponível na própria plataforma
–, ocupando toda a imagem. Na parte superior, escreveu: “O rolê aleatório de ter ido ver uma
peça e chegar lá atrasado, ir pra outro teatro ver outra peça e os ingressos estarem esgotados, se
estressar com o mercúrio retrógrado e depois ir no Velho Espanha pra um show de forró”.
Quando perguntei sobre essa publicação, ele me disse:
Essa foi outra situação que foi inusitada e acabei exibindo nos stories. Eu
estava indo pro Teatro Vila Velha, mas acabei me atrasando, assim, eu e minha
amiga decidimos ir andando até o Goethe Institut que ia acontecer outra peça,
mas chegamos lá e os ingressos estavam esgotados. Tava tudo dando errado
nas nossas ideias, e aí por última chance decidimos ir beber no Velho Espanha,
lá nos Barris. E aí que deu super certo, porque lá tava tendo um festival de
forró e acabou valendo a pena toda a confusão.

Assim como Gabriel, Mônica também conta suas histórias cotidianas através da prática
de selfie. Uma dessas narrativas foi feita com uma selfie, compartilhada no modo stories do
Instagram. Nela, Mônica aparece em proximidade no enquadramento, mostrando-se do ombro
para cima, sem camisa, com uma das mãos no queixo, cabelo preso e olhos fechados. Em volta
de seu rosto, várias frases são colocadas – através de um filtro do aplicativo – com a inscrição
de palavras como “exausta” e “muito cansada”. Em cima de seu rosto, ela inseriu o seguinte
texto, explicando seu dia: “a universitária de classe média que pega 3 ônibus, 2 metrôs e 1
carona no mesmo dia pra entrevistar gente, chega em casa e tem que escrever proposta de artigo

181

científico não aguenta mais”. Mônica me explica um pouco aquela situação: “essa foi por volta
de umas 19h quando eu passei perrengue pra ir em Pirajá entrevistar [nome do entrevistado]
pra escrever um perfil sobre ele, cheguei em casa (essa foto foi no banheiro) e percebi que ainda
ia ter coisa pra estudar”. Com os olhos fechados, e toda a expressão em seu rosto, ela demonstra
um pouco seu dia cansativo. Além disso, o efeito escolhido também cooperou: “tinha salvo esse
efeito por acaso, vi na hora e resolvi expressar minha exaustão pra meus amigos mais próximos
com ele”, conta-me, dando risada. Quando pergunto sobre a selfie ter sido produzida em seu
banheiro, Mônica me respondeu, novamente rindo: “acho que é universal sentar na privada e
rolar o feed do Instagram ou a conversa do WhatsApp, principalmente depois de um dia inteiro
na rua”. É interessante perceber, portanto, como essa selfie sentada na privada, além de
vincular-se a uma experiência de grande intimidade com seus amigos – selecionados a dedo
para serem audiência na função “melhores amigos” –, constrói essa própria partilha de
intimidade através da narrativa de seu cotidiano. E, nesta narrativa, diversos componentes dessa
prática situada de selfie mostram-se relevantes: o momento no banheiro, a expressão com olhos
fechados, o efeito escolhido, a história revelada em texto, a função de “melhores amigos” que
possibilita uma maior intimidade, as possibilidades conversacionais geradas, a experiência
algorítmica que participa da gerência de visibilidade a partir das práticas de dado na
plataforma...
Além desse tipo de publicação, Mônica também divide suas narrativas em diferentes
selfies. Em uma delas, fotografou-se do ombro para cima, enquadrando na imagem apenas seu
rosto e seu cabelo em cachos. Fazendo uma expressão de irritação, deixou escrito o seguinte:
“amados e amadas quando forem pegar em cabelo cacheado NÃO VENHAM COM SEUS
DEDINHOS ALISAR OS CACHOS pois eles ficam ridículos, desmanchados e com frizz obg
e voltem sempre”. Já na publicação seguinte, Mônica coloca o rosto ainda mais próximo à
câmera, ocupando quase todo o enquadramento, e abre um pouco a boca, mostrando os dentes,
formando uma expressão diferente de irritação. Em cima de seu queixo deixou a frase,
complementando a anterior: “ou simplesmente não pegue sem permissão”. Quando mostro as
duas imagens, Mônica me fala um pouco sobre aquela situação:
Essa aqui foi quando eu tava numa costureira com minha mãe, fazendo alguma
coisa pra ela, tava acompanhando ela. E aí a moça veio dizer que meu cabelo
era bonito, só que… cabelo cacheado… quando você elogia a pessoa de cabelo
cacheado você não passa a mão no cabelo cacheado, porque você desmancha
os cachos, né. Só que eu não podia dizer pra ela “moça, não passa a mão não”,
e aí ela vem “ah, seu cabelo é lindo” e pá, aí quase destruiu meus cachos todos.
E eu não podia dizer pra ela, porque ela era uma desconhecida. E acabei
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falando isso no stories, trazendo para os meus amigos próximos o meu
incômodo.

Em outras situações, a narrativa construída por Mônica através da prática de selfie não
se volta apenas para um acontecimento específico de seu cotidiano, mas também funciona
enquanto comentário de alguma situação, como algum comunicado ou gesto expressivo para
seus amigos. É o caso de uma publicação – como quase sempre, no modo stories do Instagram
para seus “melhores amigos” – na qual aparece sorrindo, com o rosto levemente inclinado para
cima, e o olhar distante, como se estivesse imaginando algo. Ela usou um efeito para colocar
inscrições de “love” em formato de coração em volta de seu rosto, e escreveu em caixa alta, na
parte inferior da imagem, “Lady Gaga e Bradley Cooper estão morando juntos I repeat this is
not a drill Lady Gaga e Bradley Cooper estão morando juntos”. Quando mostro essa imagem a
Mônica, ela ri bastante. “O que aconteceu foi que na época (depois do Oscar do ano passado)
estavam rolando muitos rumores e memes nas redes sociais sobre como estaria a relação entre
Lady Gaga e Bradley Cooper pela química que eles tiveram na apresentação, quando cantaram
Shallow juntos”, explica-me, dando mais risadas. Depois continua: “e eu e meu namorado
tínhamos essa resenha interna de meio que shippar eles, só que não podíamos oficialmente
porque Bradley era casado. Aí foi quando todo mundo descobriu que ele tinha se separado e o
Twitter todo ficou eufórico achando que era por conta da Lady Gaga”. Além daquela primeira
selfie, Mônica ainda publicou outra em sequência, aparecendo agora com os olhos fechados,
com o rosto mais inclinado para cima, e com a mão aberta encostada no tórax. Na parte lateral
da fotografia, escreveu:
esse momento é meu e eu gostaria de agradecer a todos que me ajudaram a
chegar até aqui, ao diretor que escolheu o elenco do filme, a Daniel por
acreditar no casal tangerina e cooper comigo e à bendita alma que teve a ideia
de juntar eles na performance do oscar O EXATO MOMENTO EM QUE
ELES PERCEBERAM QUE NÃO PODIAM MAIS NEGAR A PAIXÃO

A narrativa sobre um outro possível casal, imaginada por Mônica e seu namorado,
torna-se também um compartilhamento narrado, através de selfies para seus amigos, da
interação entre os dois e de suas conversas. A história amorosa construída enquanto torcida –
com o uso, inclusive, da palavra “shippar”173 – revela-se para além do privado a partir das
expressões e construção textual realizada por Mônica com seus autorretratos. “Nesse dia eu
acordei (dá pra ver que eu tô até de pijama) e li um rumor de que eles estariam morando juntos”,
173

Neologismo com origem na palavra em inglês “relationship”, geralmente refere-se ao desejo de que duas
pessoas (mesmo que ficcionais) iniciem um relacionamento.
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conta-me. Do jeito que estava, ainda com a roupa que dormiu, ela narra – em texto e imagem –
a história do novo casal famoso e de sua torcida eufórica: “Um momento de grande euforia pra
quem tava shippando o casal”, Mônica me diz, rindo.
Esse tipo de narrativa realizada através da prática de selfie, desenvolvida tanto por
Mônica quanto por Gabriel, revela a ideia de uma ação de narrar que se constrói, como propõe
Walter Benjamin (1994), enquanto um intercâmbio de experiências. Através de seus próprios
relatos, misturando imagens de si e produções textuais, eles desenvolvem possibilidades
conversacionais, contam e interagem com seus amigos a partir de histórias cotidianas. A
narrativa, nesse sentido, torna-se “uma forma artesanal de comunicação” (BENJAMIN, 1994,
p. 205). Ou seja, não se trata de uma ação informativa, mas um modo de contar sobre o banal
que passa por construções moldadas performaticamente em metatextos, gestos, expressões e
imagens digitais. O “artesanal”, dessa forma, não se refere ao manual analógico, mas às formas
de imprimir marcas narrativas – digitais, inclusive – à história contada.
Por outro lado, os personagens deste trabalho demonstram o possível equívoco de
Benjamin ao considerar essa experiência narrativa cotidiana como algo em declínio. Esse
intercâmbio de experiências, na verdade, mostra-se presente, de diferentes maneiras, no dia a
dia fotográfico de cada um. Eles narram suas vidas constantemente, especialmente através da
prática de selfie. Na interação com cada plataforma digital, as construções narrativas são
ressignificadas, abrindo, a partir de cada prática, diferentes possibilidades de troca de
experiências. Gabriel e Mônica, portanto, tornam-se narradores de seus cotidianos, capazes de
explorar e transformar suas próprias práticas de selfie – em conjunto com as diferentes
materialidades digitais ofertadas pelas plataformas – em práticas narrativas particulares. A
forma artesanal de comunicação, sugerida por Benjamin, parece ganhar força neste sentido: nas
constantes tentativas, através da própria prática, de produzir uma narrativa. E essa troca de
experiências promovida encontra lugar não apenas na imagem de um rosto expressivo, mas em
uma construção narrativa que passa pelas maneiras através das quais Gabriel, por exemplo,
insere textualmente informações às fotos de sua “saga” de tentar deslocar-se de metrô, utiliza
filtros e ferramentas disponíveis na plataforma, e pela escolha de guiar aquela narrativa para
uma audiência específica através da função de “melhores amigos”.
Esse desenvolvimento de pequenas narrativas cotidianas, atreladas à prática de selfie
a partir de trocas de experiências, mostra-se presente na rotina também dos outros
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personagens174. Elena, como visto no capítulo anterior, costuma agregar publicações, mesmo
em períodos diferentes, para “contar histórias” sobre sua intimidade familiar, especialmente na
relação com o afeto e crescimento de sua filha. João transforma seu Instagram em uma mistura
de narrativas pessoais com momentos de trabalho enquanto professor de educação física –
inclusive, narrando os treinos e desenvolvimentos de seus alunos através de selfies com eles.
Iara conta, através de imagens, sobre sua rotina como voluntária em trabalhos para ONG de
proteção a animais, além de se fotografar constantemente e relatar seu cotidiano com suas
cadelas. Teresa relata constantemente pequenos casos de seu cotidiano – desde uma situação
inusitada na sala de espera de sua terapeuta até selfies no espelho do elevador para mostrar sua
rotina.
Assim como os outros personagens, Martim também produz pequenas narrativas
cotidianas através de selfies. Sua vida artística e pessoal – e, inclusive, uma mistura constante
das duas – revela-se de diferentes maneiras através das selfies compartilhadas. Ele, porém, foi
aquele que mais refletiu e discutiu comigo, durante nossas conversas, sobre essa própria prática
de relatar a si mesmo através de autorretratos. Logo após, por exemplo, Martim me mostrar sua
primeira selfie – aquela do pelicano rosa de plástico –, e conversarmos sobre um aprendizado
corporal necessário àquele tipo de imagem, ele me contou algo que havia pensado antes de se
encontrar comigo naquele dia:
E, também me lembro, pensando na vinda aqui pra conversa com você, eu me
lembrei que nessa época, quando a gente passou esse um ano lá fora, eu me
lembro de uma das viagens que a gente fez a Londres, eu fui em um museu
desses enormes, o Museu Nacional, eu não lembro exatamente qual era o
nome do museu, e eu fiquei particularmente atento aos autorretratos, porque
era um… estava ali efervescendo, talvez, essa experiência da selfie nas redes
sociais, essa prática de si assim, né, de autoficcionalização, sei lá, como a
gente queira chamar. E eu me lembro que, agora vindo conversar com você,
que eu passei especialmente atento nesse museu em Londres aos autorretratos.
E eu comentei com Mario: “olha, essas foram as primeiras selfies”. Pinturas
de… autorretratos de autores diversos, e eu me lembro… foi um movimento
de aproximação gradual. Havia ali um fascínio, uma curiosidade em relação
ao fenômeno, mas também existia o pudor, junto a… esse lugar da
autocongratulação quase, ou da autoexposição.

É interessante como este trecho revela não apenas uma relação com a vergonha – como
discutido no Capítulo 3 deste trabalho –, mas também uma maneira de pensar sobre suas
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Apresento aqui as particularidades da prática de selfie, em termos de construção narrativa, envolvendo a
experiência cotidiana dos personagens que participam deste trabalho, demonstrando seus modos próprios de
desenvolvimento de pequenas narrativas cotidianas. No entanto, essa relação entre narrativa e produção imagética
de si em ambientes digitais é demonstrada e discutida (a partir da análise da prática de diferentes grupos) também
em outros trabalhos (HOLMES, 2017; WARGO, 2015; WOODLEY-BAKER, 2009).
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próprias práticas de si na relação com um fenômeno reinventado: a produção de autorretrato
como prática cotidiana (e difundida) de selfie. Esse “movimento de aproximação gradual”
forma-se, como será visto adiante, como um aprendizado do que o próprio Martim chamou de
“experiência da selfie nas redes sociais”, “prática de si” e de uma “autoficcionalização”. Ou
seja, há uma trajetória de aprendizado da prática de selfie e, portanto, um aprendizado de relatar
a si mesmo. Martim, ao visualizar autorretratos antigos, começa a pensar sobre como aquela
prática de si, através de imagens, torna-se um fenômeno contemporâneo ao qual, naquele
momento, ele não estava ainda habituado. Conforme vamos conversando, enquanto continuo a
acompanhar suas publicações em redes sociais, vou descobrindo como Martim constrói aos
poucos novas formas de se relacionar com esse processo de autoficcionalização, transformando,
cada vez mais, seu cotidiano em eventos narráveis através de selfies, interações e metatextos.
Como ele me disse em outro momento, “a selfie vira quase uma fotonovela imediata também”.
Ou seja, as imagens costuram-se enquanto pequenas narrativas cotidianas pessoais,
desenvolvidas a partir de diferentes práticas de selfie.
Nessa conversa com Martim, e a partir do acompanhamento e interação também com
os outros personagens, é possível perceber a configuração da prática de selfie, muitas vezes,
como uma narrativa de si, um relato de si que, inevitavelmente, dirige-se ao outro, torna-se
imagem conversacional compartilhada em plataformas digitais. Segundo Judith Butler (2015,
p. 53), por exemplo, “se conto a história para um ‘tu’, esse outro está implícito não só como
característica interna da narrativa, mas também como condição irredutivelmente exterior e
trajetória do modo de interpelação.” Portanto, essa pequena narrativa cotidiana de si, produzida
pelos personagens, torna-se narrativa justamente por se conectar – inclusive algoritmicamente,
como já vimos – com outros. Dessa forma, pode-se perceber a selfie também como uma prática
de relatar a si mesmo – ou compreender a si mesmo175 – através de uma relação com o outro,
no sentido proposto por Butler (2015). No entanto, o relato de si, além de uma questão narrativa,
é colocado por ela em termos morais – uma filosofia moral envolta em uma “questão que tem
a ver com conduta e, portanto, com o fazer” (BUTLER, 2015, p. 13). Existe, assim, mesmo no
caso da prática de selfie, também uma prática de si, como havia sugerido Martim. Para Butler,
há uma conexão paradoxal entre “a deliberação da moral” e a “tarefa de relatar a si mesmo”
(BUTLER, 2015, p. 21). Ao mesmo tempo em que haveria um conjunto de regras morais
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Utilizo aqui a tradução oferecida pela edição brasileira (BUTLER, 2015) como “relato de si”; no entanto, é
importante destacar o sentido mais amplo do termo original “account of oneself”, envolvendo não apenas um
significado de relato, mas também de compreensão e cuidado de si, especialmente em termos éticos em uma
relação com o outro.
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produzindo um sujeito, há uma negociação reflexiva desse sujeito em relação a elas. A partir
de Nietzsche, Butler (2015, p. 23) sugere que “É somente frente a essa pergunta ou atribuição
do outro – ‘Foste tu?’ – que fornecemos uma narrativa de nós mesmos ou descobrimos que, por
razões urgentes, devemos nos tornar seres autonarrativos.” No entanto, ela escreve, mesmo a
recusa de narrar acaba se relacionando com a narrativa; o silêncio também funcionaria em
termos de uma narrativa de si. As selfies junto com seu ex-namorado, arquivadas por Teresa,
revelam uma narrativa – mesmo que seja a do rompimento –, e transformam as próximas
práticas de selfie desenvolvidas por ela.
Trazendo uma discussão a partir de Michel Foucault, Butler conecta as formas de
relato de si com a ação ética. Não há, nesse sentido, uma ação ética determinada totalmente, ao
mesmo tempo em que ela não pode ser radicalmente livre; portanto, “Sua luta ou dilema
primário devem ser produzidos por um mundo, mesmo que tenhamos de produzi-lo de alguma
maneira." (BUTLER, 2015, p. 31) A ética, dessa forma, está relacionada ao conhecimento de
si; há possibilidades de relato de si em um diálogo – e disputa, em certos momentos – com as
formulações éticas. O sujeito moral em Foucault (1984), por exemplo, constitui-se justamente
através de “modos de subjetivação”, da “ascética” e das “práticas de si”. Dessa forma, a ação
moral não estaria restrita a atos moldados por regras, leis ou valores; ela “implica também uma
certa relação a si; essa relação não é simplesmente ‘consciência de si’, mas constituição de si
enquanto ‘sujeito moral’”, um sujeito que “age sobre si mesmo, procura conhecer-se, controlase, põe-se à prova, aperfeiçoa-se, transforma-se.” (FOUCAULT, 1984, p. 37)
Seguindo esta relação entre ética176 e práticas de si, desenvolvidas por Foucault, Butler
(2015, p. 32) argumenta que “uma teoria da formação do sujeito, que reconhece os limites do
conhecimento de si, pode sustentar uma concepção da ética e, na verdade, da responsabilidade.”
Nossa relação com outro, ela explica, desenvolve-se também no sentido de uma opacidade do
sujeito – e essa opacidade, inclusive, vincula-se a formações éticas. Ou seja, quando nos
relacionamos com outros, surgem também momentos de desconhecimento sobre nós mesmos.
A opacidade do sujeito, portanto, é consequência de sua condição como ser relacional177. Além
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Em termos da relação entre ética e relato de si, Butler desenvolve o argumento de que certa opacidade do
sujeito, ou uma impossibilidade de nos relatarmos por completo para outro, não representaria um “fracasso ético”;
pelo contrário, trata-se de algo indispensável para a ética: “A relacionalidade que condiciona e cega esse ‘simesmo’ não é, de maneira precisa, um recurso indispensável para a ética?” (BUTLER, 2015, p. 56)
177
A ideia de “relacional”, e especialmente “experiência relacional”, caso William James (2000a) seja convocado,
pode adquirir um sentido mais amplo do que aquele trabalhado aqui por Butler. Como entendo neste trabalho, a
experiência, e sua característica relacional, não é exclusividade dos sujeitos, mas agrega diferentes “seres”, sejam
imagens numéricas publicadas em uma rede social, o smartphone que exibe a foto, a experiência algorítmica que
guia a visibilidade daquela imagem, e, até mesmo, Martim, Teresa, Gabriel, Mônica, João, Elena ou Iara, quando
sorriem para a lente da câmera e se fotografam.
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disso, mostra-se importante destacar, ainda, que o relato de si, da forma como é entendido por
Butler, não se coloca enquanto um formato transcendental, preso a uma unicidade do ser, e ao
mesmo tempo não é condicionada de maneira determinada através de estruturas totalizantes.
“As normas pelas quais eu reconheço o outro ou a mim mesma não são só minhas”, escreve
Butler (2015, p. 37). Elas são sociais. Mas, ao mesmo tempo, essa sociabilidade não sugere
uma imposição coercitiva.
O relato de si, nesse sentido, envolve-se em uma relação com o outro. "Se dou um
relato de mim mesma para alguém, sou obrigada a revelá-lo, cedê-lo, dispor-me dele no
momento em que o estabeleço como meu”, escreve Butler (2015, p. 51). Esse relato, no entanto,
encaixa-se em um formato de interpelação, mesmo que não saibamos para quem exatamente
ele se dirige. O relato só se completa, portanto, “quando é efetivamente extraído e expropriado
do domínio daquilo que é meu.” (BUTLER, 2015, p. 51–52).
Ao nos fotografarmos, não nos fechamos no anonimato, produzimos relatos de nós
mesmos dirigindo-nos a um outro – mesmo que, como lembra Butler, este outro não seja
diretamente conhecido. O relato de si mesmo – e, no caso deste trabalho, a prática de selfie
compreendida também como relato de si – configura-se como uma produção relacional. Por
outro lado, esse relato que necessariamente sai do domínio do eu, e deve alcançar um outro, um
tu, é desenvolvido por Butler no sentido de uma relação entre sujeitos. Para além desta relação,
percebe-se que a prática de selfie se mostra capaz de produzir relatos de si que não apenas
extrapolam o domínio do eu, mas também englobam uma forma relacional que escapa de
associações e interpretações realizadas unicamente entre humanos. Aos nos tornarmos “seres
autonarrativos” (2015, p. 23), em termos da produção de imagens de si, envolvendo-nos na
prática de selfie, percebemos que este “tu”, ou o “outro”, configura-se tanto por aquele amigo
que irá ver e comentar sua fotografia, quanto também, por exemplo, por uma audiência
algorítmica que lê a imagem automaticamente, a transforma em metadado, conectando-a com
outras imagens, outras selfies – como visto no Capítulo 2. Ou, então, quando os personagens
deste trabalho são interpelados por um pedido sedutor e discreto de alguma rede social digital:
compartilhe relatos de si, publique sua selfie, mostre-me seu rosto, demonstre seu humor, diga
o que você está fazendo agora, ou, ainda, traga sua experiência fotográfica para cá, transformea em dados.
Para compreender este tipo de narrativa de si, desenvolvida com a prática de selfie,
mostra-se importante reinterpretar a análise de Butler (2015) de forma a evitar os elementos
antropocêntricos vinculados a ela. Ou seja, repensar a própria materialidade da prática de selfie
e das produções de relatos de si. Seguindo mais uma vez Karen Barad (2007), pode-se dizer
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que, apesar de Butler, em uma lógica de performatividade, aliar matéria e significação, sua
investigação limita-se à produção de corpos humanos. Nesse sentido, tanto para Butler quanto
para Foucault – explica Barad – a agência vincula-se apenas ao domínio humano. Segundo a
autora, “a teoria de Butler interpreta a matéria como um produto passivo das práticas discursivas
ao invés de interpretá-la como um agente participante ativo no próprio processo de
materialização”178 (BARAD, 2007). A experiência algorítmica (como discutido no Capítulo 4),
envolvida na prática cotidiana de selfie, revela isso: as materialidades digitais mostram-se como
conformações material-discursivas ativas na trajetória de experiência. O relato de si, dirigindose a um outro, demonstra a necessidade de pensar este “outro” como múltiplo. Narra-se, na
prática de selfie, não apenas a uma audiência humana específica – os “melhores amigos” de
Martim, por exemplo –, mas também aos algoritmos. Como argumentei anteriormente, a
experiência envolvida na prática de selfie é também uma experiência algorítmica.
Mesmo quando Teresa fotografa-se no espelho e resolve guardar o autorretrato gerado
em sua galeria do smartphone, sem compartilhá-la com ninguém, algoritmos de
reconhecimento de imagem agem sobre aquela selfie, classificando-a, relacionando-a com
outras fotografias (LEMOS; PASTOR, 2018b). No entanto, como percebo ao acompanhar e
conversar com os personagens, suas selfies na maioria das vezes extrapolam os arquivos do
dispositivo, e tornam-se imagens conversacionais em diferentes plataformas. Como visto a
partir das experiências de Mônica e Gabriel, por exemplo, suas autonarrativas do cotidiano
passam constantemente pelo modo stories do Instagram. Não é por acaso. A plataforma facilita,
traz mecanismos e dialoga com a prática de seus usuários para que histórias possam ser contadas
através de imagens, em especial a partir do modo de compartilhamento chamado justamente
“histórias”. Cada personagem a utiliza de sua própria maneira, mas o Instagram, neste caso, os
interpela a interagir e narrar com selfies – assim como aprende e se transforma com essa própria
prática desenvolvida. A lógica de dataficação, afinal, exige uma construção narrativa dos dados
(DOURISH; GÓMEZ CRUZ, 2018). Gabriel conta sua saga para tentar sacar dinheiro e acessar
o metrô não apenas para seus amigos, mas também para a plataforma; Mônica narra sua irritação
com uma desconhecida que pegou em seus cachos não apenas para seus “melhores amigos”,
mas também para um conjunto algorítmico que será responsável por gerir a visibilidade daquela
sequência de imagens. O relato de si, desenvolvido por eles através da prática de selfie,
direciona-se portanto a um “outro” realmente múltiplo, alcançando sua audiência através de
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“Butler’s theory ultimately rein scribes matter as a passive product of discursive practices rather than as an
active agent participating in the very process of materialization”
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procedimentos que envolvem o modo escolhido para compartilhamento, os efeitos testados e
usados, as inscrições material-discursivas metatextuais, a possibilidade ou não de gerir o
público através de uma lista de “melhores amigos”, as ferramentas de edição, o tempo de
visualização restrito a 24 horas (no caso do stories), e uma experiência envolvida na prática que
se desenvolve também enquanto uma experiência algorítmica. Quando Martim, portanto, vai
aos poucos, após a sua primeira selfie, aprendendo a relatar a si mesmo através de autorretratos
digitais, ele vai aprendendo e conhecendo também essa experiência algorítmica e as práticas
desenvolvidas em diferentes plataformas. E essas plataformas aprendem, junto com ele, a fazer
parte de uma prática de selfie.

7.2 APRENDENDO NA EXPERIÊNCIA
Em um domingo pela manhã, em março de 2018, ainda no início da pesquisa, levei
meu sobrinho de dois anos para passear na praça. Enquanto andava com ele – empurrando seu
triciclo em formato de carro –, já ao final de nosso passeio, observei uma mulher, sentada em
uma canga embaixo de uma árvore. Próximo a ela – e foi essa cena que me chamou inicialmente
a atenção –, uma criança talvez de uns sete anos, vestindo uma blusa rosa e uma asa brilhante
também rosa, brincava e dançava. Logo em seguida, vi uma pose que parecia indicar se tratar
de uma preparação para uma selfie. Quando cheguei mais perto, confirmei; na verdade, era uma
sequência grande de selfies. Enquanto a filha brincava, ela mexia o braço para se fotografar em
diferentes ângulos; ajeita o cabelo, muda de posição e tira mais fotos. Depois, chama a filha, e
as duas, juntas, começam a se fotografar. Novamente, várias fotos em vários ângulos diferentes.
Em seguida, a filha vai brincar próximo a ela novamente, utilizando galhos de árvore, mas as
selfies continuam. Agora parcialmente deitada, ela se fotografa de forma a deixar aparecer, ao
fundo, a criança. Em alguns momentos, a mãe chama a atenção da filha: “ô, fada”, “olha aqui,
filha”. E, então, a menina, aparecendo ao fundo da selfie, faz uma pose esticando um dos braços,
apontando para cima uma varinha de brinquedo, e sorri para a câmera, junto com a mãe. Depois
de outras selfies, com poses, ângulos e expressões diferentes, as duas sentam juntas, começam
a conversar e a ver algumas imagens que foram tiradas. Após um tempo, resolvi me aproximar
e comecei a conversar com elas. A mulher se chama Lola, é bancária e tinha na época 38 anos.
– Vocês costumam vir muito à praça? – eu pergunto. “Sim, a gente costuma vir. Ela
adora vir pra praça”, responde Lola, olhando para a filha. “Então a gente vem sempre pra praça.
Mas, assim, a foto é uma consequência, né?”, continua, complementando com uma risada.
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“Vocês se fotografam muito juntas?”, eu pergunto. “Sim, registro quase tudo. Quase sempre a
gente registra não só aqui mas tudo. A gente sai... virou costume, né, a gente registrar tudo”,
ela diz. Trata-se de um hábito, inclusive, não apenas dos momentos na praça, mas também em
diferentes lugares da cidade: “pracinha, praia, shopping, viagem”, responde a menina, enquanto
a mãe ri de sua espontaneidade para entrar na conversa. Lola me conta, inclusive, que a filha
costuma pegar o celular escondido, destravar, e fazer várias selfies: “Ela já pega e quando vejo
já tem um monte de selfie dela”. Em seguida a menina volta para a conversa e complementa,
dando risada: “Teve uma hora que minha mãe estava dormindo e eu tava filmando um bocado
de coisa”. Juntas, as duas ainda gostam de modificar a imagem e depois compartilhá-la no
Instagram – geralmente no modo stories, quando se trata de uma selfie.
Lola preferiu não continuar a participar da pesquisa – por isso, não se tornou uma
personagem desta etnografia –, mas acabou me apresentando naquele momento uma questão
que se mostraria presente nas conversas e observações do cotidiano dos personagens: o
aprendizado, na experiência, de relatar a si mesmo através da prática de selfie. Como observei
naquele momento na praça, as duas participam juntas de uma prática de selfie, performando e
interagindo de diferentes maneiras. Elas aprendem, também juntas, a produzir e compartilhar
imagens de si. Quando pergunto, inclusive, se sua filha gosta de participar das fotos, Lola me
responde: “Gosta, acho que as crianças já nasceram em uma época assim”. A menina já está
imersa constantemente em um cotidiano de autonarração a partir de selfies; mas vai, aos poucos,
aprendendo na prática, e em experimentação sozinha ou com sua mãe. E o aprendizado é duplo:
Lola, assim como Martim, por exemplo, aprende a relatar a si mesma através de selfies – e
transforma isso em hábito –, enquanto a criança descobre maneiras de experienciar a
autofotografia.
De forma semelhante a Lola, este aprendizado familiar da prática de selfie aparece,
também, no cotidiano de João e Elena – os personagens que recentemente tornaram-se pais. No
caso dele, eu acompanhei, através de suas publicações, desde o nascimento de sua filha –
quando João compartilhou um retrato com ela, ainda no hospital, usando a legenda “Cheguei
papai...!!!” –, passando por selfies com o bebê em seus primeiros meses de vida, dentro de casa,
até autorretratos em família com ela com mais de um ano de idade, já fazendo poses para a
câmera. Elena, por outro lado, já era mãe quando a conheci. Sua filha, então, neste momento
está com quase dois anos e meio de idade, e participa mais ativamente da prática de selfie. Mãe
e filha fotografam-se, por exemplo, fazendo careta. Aprendendo junto com os pais, a menina,
quando participa de um autorretrato, faz poses, performa, e abre um sorriso olhando para a
câmera do celular.
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Se, com a prática de selfie, a intimidade é modulada para além do privado, tornandose uma intimidade compartilhada de diferentes maneiras – como visto no capítulo anterior –,
essa experiência afetiva requer e se desenvolve através de uma trajetória de aprendizado. Como
discuti anteriormente, uma construção cotidiana das emoções passa pelos modos através dos
quais se compreende e se experiencia as possibilidades de afetar e ser afetado. Trata-se, assim,
de um aprendizado: aprender a compartilhar a intimidade, aprender e perceber a multiplicidade
(e performatividade) dos corpos na prática de selfie. A intimidade é construída entre Mônica e
seu namorado, por exemplo, como um aprendizado gradual de partilha de momentos íntimos
ao se fotografarem. Como apresentei anteriormente, os autorretratos feitos no ambiente
doméstico, em uma interação do casal, tornam-se também agentes que oficializam o
relacionamento ao torná-lo público. Eles vão aprendendo como, juntos, podem gerir a
visibilidade e dialogar com amigos através de selfies; aprendem, também, a experimentar com
as performances de seus corpos, em grande intimidade e confiança, quando trocam imagens
com nudez.
Esse aprendizado, em termos de uma experiência afetiva, não se restringe às relações
familiares ou amorosas entre as pessoas. Lembrando do que Iara havia dito, por exemplo, “tirar
foto de bicho é uma parada difícil”. Requer, segundo ela, uma maior intimidade, um contato
mais próximo com o animal, para assim poder abraçá-lo e, ao mesmo tempo, segurar o
smartphone para fazer uma selfie. Mas exige, também, uma trajetória de aprendizado na qual,
aos poucos, a prática de selfie torna-se presente na relação com um animal de estimação. Se o
afeto mútuo entre Iara e sua cadela Lucy relacionava-se também com a forma através da qual
as duas interagiam, abraçavam-se e fotografavam-se juntas, essa experiência afetiva necessitava
ser constantemente reconstruída e cultivada; era um aprendizado através da experiência.
Esse aprendizado de relatar a si mesmo, como começo a compreender, desenvolve-se
de diferentes maneiras – de acordo com cada personagem e cada prática situada. Retomemos,
por exemplo, a primeira selfie de Martim, reapresentada no início deste capítulo. Ao
conversarmos, ele reconhece o aprendizado, naquele momento, de uma prática nova, que
exigiria algumas experimentações. Martim percebe, inclusive, a necessidade de aprender uma
“corporalidade da selfie”, de forma a dialogar com a prática. Já naquela primeira selfie,
segurando um pelicano rosa de plástico, ele começava a experimentar essas novas
corporalidades, assim como vai percebendo as formas através das quais pode gerir uma
plataforma como o Instagram para exibir e entrar em contato a partir da selfie. Enquanto
conversamos – e enquanto eu acompanhei seu cotidiano vinculado à prática de selfie –,
começamos a perceber como sua relação com a autofotografia vai se transformando, vai se
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reconstruindo de diferentes maneiras, e ele vai aprendendo a experimentar diferentemente a
selfie em cada momento. Começo a perceber, junto com Martim, um aprendizado que se
constitui, como sugeriria John Dewey (1938, p. 87), enquanto um “processo contínuo de
reconstrução da experiência”179. Suas experiências com a prática de selfie, portanto, levam a
novas experiências, sempre transformadas. Como argumenta Dewey, o aprendizado não apenas
acontece na experiência, como também as experiências anteriores funcionam como movimento
para influenciar futuras experiências. Martim, por exemplo, conta-me como passou a utilizar
cada vez mais selfies em suas publicações de divulgação profissional, percebendo uma
interação maior através delas; foi, aos poucos, vencendo a vergonha de compartilhar certos
tipos de autorretratos – sem camisa, por exemplo – para um público mais amplo; passou a
experimentar formas de erotização com selfies sem roupa, enviadas apenas para grupos
fechados ou amigos mais íntimos; experimenta e aprende, a cada dia, a gerir sua visibilidade e
as impressões geradas através da prática de selfie; e, ainda, aprende a se tornar personagem
desta pesquisa e, assim, reconstruir novas experiências com a prática de selfie.
Essa primeira selfie de Martim foi tomada como ponto de partida, no Capítulo 3, para
demonstrar a relação com possíveis experimentações com a vergonha e a visibilidade nesse tipo
de prática. Uma “saída do armário das selfies”, como ele mesmo nomeou, a partir desse
primeiro compartilhamento, provocou-o para continuar essa trajetória de aprendizado, em um
“movimento de aproximação gradual”. De 2014 até o momento – quando aquela primeira selfie
foi publicada –, essa experiência foi reconstruída várias vezes, e junto com ela sua relação com
a vergonha de se fotografar e exibir o resultado em imagem. Como visto, essas mudanças
aconteceram também com Teresa, uma das personagens que mais demonstrou sentir-se
envergonhada e, por isso, não gostar de fazer e compartilhar selfies – apesar de, ao mesmo
tempo, paradoxalmente ainda assim fotografar-se constantemente. Ela, aos poucos, foi
aprendendo a criar formas lúdicas de interação a partir de seus autorretratos para negociar com
a vergonha. Entre nossas conversas, feitas em diferentes momentos, foi possível perceber essa
reinterpretação da vergonha e de suas próprias práticas – inclusive ao assumir que, sim, apesar
do pudor, ela realmente sempre se fotografou muito. Ao mesmo tempo, eu conseguia observar
como suas publicações de autorretratos tornavam-se cada vez mais cotidianas. Em nossa última
conversa, inclusive, quando falávamos sobre seu período de participação na pesquisa que estava
se encerrando, Teresa me revelou que passou a ter “mais abertura pra fazer selfies”. E isso
inclui, portanto, também a forma como ela – e os outros personagens – negociam com a
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“continuous process of reconstruction of experience”
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visibilidade de suas imagens em diferentes plataformas digitais. É essa experimentação que vai,
inclusive, reformulando as formas através das quais eles se relacionam em ambientes como o
Instagram. Com a chegada do modo “melhores amigos” – no qual é possível controlar mais
detalhadamente a visibilidade e audiência das imagens –, por exemplo, Mônica e Gabriel
começaram a fazer mais selfies, e aprenderam como gerir certas impressões e o público com o
qual dialoga na rede social. João precisou entender melhor o funcionamento da plataforma para
poder ganhar maior visibilidade e alcançar novos potenciais alunos – misturando, no mesmo
perfil, publicações pessoais e profissionais –, enquanto Teresa viu seu número de seguidores
crescer, devido às suas atividades como psicóloga, e aprendeu a gerenciar dois diferentes perfis,
separando totalmente suas selfies profissionais das pessoais. Cada personagem, portanto,
desenvolveu sua própria trajetória de aprendizado da experimentação com a visibilidade na
prática de selfie.
Através da prática cotidiana de selfie, aprende-se também, na experiência, a
compreender e utilizar as possibilidades conversacionais vinculadas a ela. Como visto no
Capítulo 5, os personagens interagem de diferentes maneiras, e em distintas plataformas, a
partir e através das selfies. Autorretratos, portanto, tornam-se agregadores de conversas e
interações em ambientes semipúblicos – quando Iara, por exemplo, fotografa-se na piscina e
publica a imagem na galeria do Instagram, respondendo, assim, tanto às suas amigas que
estavam cobrando uma foto de verão quanto à aposta com seu namorado de compartilhar fotos
com o tema “azul” –, ou se tornam o fator conversacional em chats privados no Instagram ou
WhatsApp – como Mônica enviando para um amigo uma selfie segurando um picolé, em
resposta à omelete compartilhada anteriormente por ele. Como visto, não se trata de uma
característica inerente à própria imagem, mas uma possibilidade conversacional traduzida
através da prática de selfie. Ou seja, ela se desenvolve na reconstrução cotidiana da experiência
– e, portanto, em uma trajetória de aprendizado. Os personagens, assim, não simplesmente
assimilam práticas e políticas material-discursivas específicas, eles a desenvolvem e aprendem
na experiência. É o caso de Martim, por exemplo, ao aprender uma maneira de se expressar
politicamente através de um relato de si, fotografando-se usando uma camisa com o escrito
“arte como luta”, e desenvolvendo formas possíveis – inclusive com o uso de diferentes
metatextos – de reação diante do cenário de opressão percebido por ele. Trata-se, como eu já
havia apontado no quinto capítulo a partir de Stengers, de um aprendizado de resistência, de se
pensar e praticar modos possíveis cotidianos de resistir a um futuro provável.
Em intenso contato com diferentes plataformas digitais, através da prática de selfie,
todo este aprendizado desenvolvido a partir de reconstruções cotidianas da experiência forma-
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se também através de interações dataficadas, experimentações com materialidades digitais e
práticas material-discursivas, além do envolvimento com experiências algorítmicas. Quando,
no Capítulo 4, aponto para momentos nos quais conformações algorítmicas mostram-se
relevantes em trajetórias de experiência seguidas nesta etnografia, estou, de alguma forma,
apresentando também interações nas quais há um intenso aprendizado compartilhado.
Demonstro momentos nos quais, por exemplo, experiências são guiadas para o algoritmo ou
remodeladas e guiadas pela lógica algorítmica de alguma plataforma; ou seja, quando algum
personagem age tentando se adaptar a seu funcionamento, ou ao tentar burlá-lo ou ensiná-lo.
Ao observar as práticas cotidianas de selfie, é possível perceber como há, portanto, diferentes
maneiras de aprender com os algoritmos. Teresa e João aprendem, em meio a uma experiência
algorítmica, a tornar suas publicações mais rastreáveis – e, assim, aumentar suas visibilidades
–, enquanto Gabriel busca entender seu funcionamento para, em certos momentos, ir de
encontro aos algoritmos, tentando restringir suas selfies a grupos mais fechados. Ao mesmo
tempo, como apresentei a partir da análise descritiva dos documentos do Instagram, plataformas
digitais funcionam a partir da coleta e processamento de diferentes dados, especialmente
aqueles vinculados justamente à prática, à ação – em um processo de ampla dataficação do
cotidiano. Não apenas, portanto, os personagens aprendem com os algoritmos, mas também os
algoritmos aprendem com os personagens. O aprendizado é compartilhado neste sentido: a
experimentação cotidiana nas plataformas, a partir da prática de selfie, é realizada também
como um aprendizado das ações algorítmicas que fazem parte dessa mesma experimentação,
ao mesmo tempo em que algoritmos aprendem com o comportamento de usuários – e suas
respectivas materialidades digitais associadas às práticas –, gerando, ao longo do tempo,
transformações em suas próprias performatividades que irão produzir novas reconstruções das
experiências nas plataformas. Os dois tipos de trajetória de aprendizado se influenciam,
alimentando-se mutuamente de experiências, dados e interações.
Em um processo contínuo de reconstrução de experiências, os diferentes aprendizados
se entrelaçam. A experiência seguida neste trabalho revela-se, em uma trajetória de
aprendizado, um entrecruzamento – diferentemente construído em diversas práticas situadas –
de formas de relatar a si mesmo através de experimentações com a vergonha e visibilidade,
formulações de experiências algorítmicas, produções de possibilidades conversacionais em
práticas e políticas material-discursivas, além de construções de intimidades compartilhadas em
experiências afetivas.
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7.3 CONCLUSÃO: APRENDER A PENSAR DIANTE DA PRÁTICA DE SELFIE
Durante o percurso da etnografia, comecei a perceber uma outra construção de
aprendizado, relacionada à prática de selfie, que se fez presente devido à própria pesquisa.
Durante as conversas com cada personagem, observei momentos nos quais certas perguntas
suscitavam dúvidas e questionamentos, e não apenas me faziam pensar, mas também os
colocavam em uma posição de pensar sobre suas práticas. Era interessante perceber como eles
reagiam ao rever selfies que haviam publicado anteriormente, ao começarem a tentar explicar
cada situação, a perceber detalhes e modos de se fotografarem que se tornavam perceptíveis
após essas tentativas de descrição e de reflexão sobre suas práticas cotidianas e situadas de
selfie. Como eu já havia apontado na introdução deste trabalho, a própria trajetória de tornarse personagem se coloca enquanto diferença prática relevante – torna-se, também, uma
trajetória de aprendizado capaz de, mesmo que minimamente, reconstruir certas experiências e
trazer possíveis transformações em suas práticas. Cada um à sua maneira, e com diferentes
intensidades, eles aprenderam a se tornar personagens; e, portanto, compartilharam um pouco
comigo o desafio de aprender a pensar diante da prática de selfie.
– Pensando nas conversas que tivemos, e nessa situação de você se colocar como
personagem da pesquisa, o que você conseguiria tirar como aprendizado? Em sua relação com
o cotidiano de fazer selfies, o que mudou, ou o que você aprendeu durante esse período da
pesquisa? – eu perguntei a Mônica, em sua última participação como personagem deste
trabalho. “Primeiro eu queria dizer que adorei ser personagem da sua pesquisa”, conta-me, e
em seguida me explica que não percebeu grandes mudanças em sua relação com as selfies, mas
conseguiu compreender melhor suas práticas:
Nossas conversas me ajudaram a perceber esse padrão na minha forma de
fotografar pra o stories. Percebi que a maioria esmagadora das minhas fotos
para os melhores amigos são as selfies e que a câmera traseira raramente é
utilizada por mim para esse tipo de publicação, já que uso muito da
expressividade do meu rosto até pra fazer memes ou reclamações aleatórias
sobre situações cotidianas, auxiliada pelas legendinhas.

Mônica começou a compreender como, para ela, a prática de selfie se revela
principalmente através do modo stories do Instagram, e especialmente a partir da lista de
“melhores amigos”. É lá, por exemplo, onde surgem suas autonarrativas cotidianas – como visto
neste capítulo –, em um ambiente de maior controle de visibilidade, e construídas com auxílio
de uma diversidade de metatextos – “legendinhas”, como chamou Mônica.

196

Quando fiz a mesma pergunta a Gabriel, ele me respondeu que começou a pensar mais
sobre suas publicações em plataformas digitais, buscando compreender melhor suas práticas de
selfie. Ele me explica que isso aconteceu devido às nossas conversas, quando eu mostrava
algumas imagens feitas por ele, questionava sobre seus modos de compartilhamento, as formas
de se fotografar e as diferentes maneiras de utilizar selfies em plataformas distintas. “Acho que
eu passei a compreender melhor as minhas relações em redes, em mídias digitais, percebendo
mesmo quais são os propósitos e intenções que eu construo nessas publicações”, conta-me.
Gabriel, portanto, começou a pensar sobre seus compartilhamentos, para evitar arrepender-se
depois de alguma selfie divulgada – e, mesmo quando se arrepende e apaga, como já aconteceu
durante o percurso da etnografia, passou a refletir sobre os motivos para apagá-la.
Teresa, de maneira semelhante, também me falou sobre perceber “um padrão nas
postagens das fotos”. Mas, além disso, passou a ter “uma maior abertura em relação a esse
padrão”, e, portanto, compreender e aceitar melhor sua própria prática de selfie. “Tenho
aceitado mais que isso faz parte de uma mudança cultural do que no início da pesquisa”, contame, buscando compreender assim essa sua maior abertura para as selfies. Depois continua a
explicar: “Como se fossem dois lados da mesma moeda: me sinto mais exposta de um lado e,
ao mesmo tempo, tenho aceitado mais como se fizesse parte de uma mudança cultural”.
– Então nesse tempo você passou a ficar mais à vontade para fazer selfies? Sentiu
alguma mudança na prática? – eu pergunto a Teresa. “Sim”, ela me responde, “senti sim, mais
abertura pra fazer selfie”. Teresa me revela, em seguida, que começou a pensar sobre seu hábito
de se fotografar a partir de nossas conversas, e então passou a perceber realmente uma prática
recorrente de selfie: “Foi assim que me dei conta de que eu usava tanto!”. Para ela, portanto,
esse processo de se tornar personagem a ajudou a “naturalizar mais” sua prática de relatar a si
mesmo através de autorretratos digitais.
Martim, por outro lado, fez uma reflexão mais específica, pensando especialmente na
relação entre sua prática de selfie, o contato comigo enquanto pesquisador, e sua transformação
como personagem etnográfico:
Ser personagem da pesquisa ativou em mim uma percepção mais aguçada na
produção e na observação de selfies. Hoje, a cada vez que eu produzo uma
selfie, o nosso diálogo aparece como um filtro que atravessa a experiência, um
operativo de reflexão e performatividade – das selfies mais banais àquelas
mais propositivas. São frequentes as vezes nas quais produzo uma selfie, posto
e, imediatamente, te encaminho (como se as três ações se trançassem). Há
casos em que eu realizo a prática da selfie como um jeito de mover nosso
diálogo, mesmo que eu nem poste o resultado.
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Eu havia mostrado a Martim apenas um pequeno trecho de meu material escrito –
aquele que abre este capítulo –, mas fiquei surpreso ao vê-lo utilizar, neste seu modo de pensar
diante da prática de selfie, vocabulários e observações caros a este trabalho, como
“performatividade”, “prática de selfie” ou “experiência”. Ele demonstra bem como foi
aprendendo a se tornar personagem, e como, portanto, a experiência seguida por mim deparouse também com práticas realizadas para “mover nosso diálogo”, ou em associação entre formas
de fotografar-se, exibir-se e tornar-se personagem. O envolvimento com a pesquisa passou a
atravessar sua experiência de relatar a si mesmo.
O relato produzido neste trabalho – como as observações, interações e conversas aos
poucos foi me mostrando – mistura-se com a experiência de relatar a si mesmo vivenciada pelos
personagens, em um contato constante com uma prática de selfie que se desenvolve enquanto
reconstrução para novas experiências. Como visto neste capítulo, há uma aproximação com
formas autonarrativas diversas, próprias a cada prática situada, envolvidas com um aprendizado
constante de relatar a si mesmo – relacionado, sempre, a um outro múltiplo, envolvendo práticas
e corpos para além dos humanos. Assim como os personagens demonstraram e transformaram
suas práticas cotidianas de selfie, eles também aprenderam a pensar diante dela – na presença,
portanto, das diversas entidades, híbridas, que a compõem. E este acaba sendo, também, um
aprendizado para o etnógrafo, no percurso da tarefa de seguir a experiência: aprender a pensar
– nos termos de Stengers (1996), de uma experiência de pensamento – diante da prática de
selfie.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONSTRUINDO NOVAS EXPERIÊNCIAS

“To pay attention to things – to watch for their movements
and listen to their sounds – is to catch the world in the act,
like riding the cusp of a wave ever on the point of breaking.
Far from coming late upon a world wherein the die is
already cast, it is to be there, present and alert, at the very
moment of its taking shape. In that moment experience and
imagination fuse, and the world comes to life.”
Tim Ingold (2018, p. 22)

No momento em que esta pesquisa entra em processo de finalização, João não está
fazendo mais selfies presenciais com seus alunos. Há algum tempo observo autorretratos
digitais que são realizados, sempre, à distância. Agora seu trabalho como personal trainer é
desenvolvido através de videoconferências, nas quais ele orienta individualmente, em uma
conversa, cada passo a ser cumprido em séries de exercícios em casa. João, assim, continua
fazendo selfies junto com eles, porém de uma maneira um pouco diferente. Em uma das
imagens compartilhadas no modo stories do Instagram, por exemplo, ele aparece no canto
superior direito, em uma tela pequena, olhando para frente, e usando sua camisa com a inscrição
“João Personal”. No enquadramento maior, vê-se sua aluna, dentro de sua própria casa, com as
pernas afastadas lateralmente enquanto abaixa os dois braços e a coluna de forma a quase
encostar suas mãos no chão. João, neste momento, fez um registro em imagem desta situação
– uma selfie por videoconferência –, e acrescenta a inscrição “Aula online!” na região superior
da cena, e o horário de 06:00 na inferior. De maneira semelhante, seus alunos também fazem
selfie à distância junto com o professor e compartilham em seus perfis – utilizando a marcação
“em casa” disponibilizada naquele período na plataforma, inserindo textos como “cumprindo
as metas!” ou “treino realizado com sucesso”, e sempre marcando o perfil de João.
Assim como ele, os outros personagens também acabaram me apresentando diferentes
práticas de selfie em momentos de isolamento social em suas casas. Mônica, em uma de suas
publicações no modo stories, fotografa-se sentada em frente a um espelho, usando uma roupa
de ginástica, e com o smartphone escondendo parcialmente seu rosto. Na parte superior da
imagem, escreveu: “blogueiras fitness pq choram”. Em outro compartilhamento, com um
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enquadramento mais próximo, ela aparece com a mão encostada no queixo, e com um lenço
colorido envolvendo completamente boca e nariz, deixando apenas seus olhos e óculos para
fora. Na região inferior da foto, inseriu o seguinte texto: “comprovação de que a máscara que
o jornal ensinou a fazer funciona sim principalmente pq com ela vc não consegue respirar, é a
prevenção da prevenção”. Já Teresa, mesmo dentro de seu ambiente doméstico, aparece em
muitas selfies arrumada e maquiada como se estivesse saindo para o trabalho. Em uma delas,
por exemplo, mostra-se usando um vestido vermelho, brincos e colar, e, fazendo uma pose
séria, escreveu: “Me maquiei INTEIRA achando que o grupo terapêutico on-line de hoje de
10h da manhã no [Lugar X] era meu”. Apesar de ter errado o dia de sua conferência que seria
realizada a trabalho, Teresa resolveu aproveitar o momento e se mostrar arrumada em seu perfil
pessoal no Instagram – compartilhando assim, logo em seguida, outras selfies em poses
diferentes, inserindo em uma delas o texto “vou postar várias selfies fodace”. Enquanto isso,
vejo uma publicação de Martim semelhante àquelas de João, na qual ele aparece, porém, em
uma videoconferência com mais três pessoas. Todas fazem uma pose para a selfie à distância,
enquanto Martim registrava a situação em foto. Para compartilhá-la no Instagram, ele escreveu,
em letras brancas com fundo vermelho, o seguinte: “Política em tempo de pandemia”.
Nos momentos finais deste trabalho etnográfico, em março de 2020, a Organização
Mundial da Saúde decretou pandemia de Covid-19 (doença respiratória aguda provocada pelo
vírus Sars-Cov-2). Desde então, como é possível entender a partir das descrições anteriores,
todos os personagens entraram em isolamento social, mantendo-se a maior parte do tempo
dentro de suas casas. Assim como suas vidas cotidianas transformaram-se em diversos aspectos,
apresentando novas experiências e desafios, também a prática de selfie pode vir a se reconstruir
de diferentes maneiras. A experiência que foi seguida neste trabalho, nos próximos meses e
anos, pode tomar novos rumos, exigir novas maneiras para segui-la, construir novas
experiências relacionadas ao relato de si através de dispositivos e plataformas digitais. O
ambiente através do qual, neste momento, eu os observava, já demonstra por exemplo algumas
dinâmicas diferentes. Não apenas novos tipos de selfie acabaram ganhando força – a exemplo
daquelas realizadas em plataformas de videoconferência por João ou Martim –, como também
algumas delas foram compartilhadas no Instagram com a inserção de uma figura representando
uma casa e um coração com a inscrição “Em Casa” (como faziam os alunos de João); aqueles
que a inseriam em uma publicação eram indexados conjuntamente com outras imagens
igualmente marcadas com a tag e ganhavam destaque na barra de reprodução dos stories.
Através de sua própria lógica de visibilidade – envolvendo, como vimos, uma experiência
algorítmica –, é como se a plataforma dissesse: fotografe-se em casa. Nesse mesmo ambiente,
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as reproduções ao vivo de vídeos – chamadas comumente de lives – tornaram-se cada vez mais
frequentes, misturando artistas fazendo apresentações musicais, debates políticos realizados por
videoconferência, e até pessoas anônimas filmando-se e contando algum detalhe de seu
cotidiano neste período de isolamento. Ao mesmo tempo, começaram a se intensificar
reproduções de imagens, dentro do Instagram, geradas em outra plataforma, a qual obteve uma
grande ampliação180 de uso neste período: o TikTok. Possibilitando a exibição apenas de vídeos
curtos – com diversos efeitos disponíveis –, a plataforma se popularizou especialmente pelo
compartilhamento do que Martim, por exemplo, chamou de “vídeo-selfie” – ou seja, pessoas,
sozinhas ou em grupo, filmando-se e publicando o resultado em imagens em movimento.
Como visto no capítulo anterior, o aprendizado constante de relatar a si mesmo
demonstra uma prática de selfie que se desenvolve, muitas vezes, enquanto uma reconstrução
para novas experiências. Neste momento atual no cotidiano dos personagens, na primeira
metade de 2020, e certamente em momentos futuros pós-pandemia, acompanhar práticas
situadas de selfie revelaria novas experiências reconstruídas, e traria desafios diferentes para
segui-las. No entanto, mesmo que de maneira discreta e localizada, a trajetória aqui
desenvolvida, de seguir a experiência vinculada à prática cotidiana de selfie, demonstrou uma
prática que se constrói – e constantemente se renova – no engendramento das pequenas relações
cotidianas em diferenciações de ações e modos de experimentação. Tratam-se de modos que
passam pelas maneiras através das quais se desenvolvem possibilidades conversacionais,
construções material-discursivas, intimidades compartilhadas, experiências algorítmicas e
experimentações com vergonha e visibilidade, além do desenvolvimento de um aprendizado de
relatar a si mesmo.
Este trabalho buscou investigar a selfie através de sua especificidade tanto enquanto
prática quanto a partir da trajetória de experiência que se conforma nas relações cotidianas
envolvendo plataformas e ambientes digitais. Parti, portanto, do seguinte objetivo: seguir a
experiência relacionada à produção de fotografias digitais chamadas selfies. A proposta, dessa
forma, não se volta para uma investigação imagética – ou do próprio caráter fotográfico da
selfie –, nem se desenvolve enquanto uma exploração de redes sociotécnicas em torno do
dispositivo (no caso, a câmera – o smartphone), mas sim daquilo que é específico de uma
comunicação cotidiana – de uma comunicação pensada enquanto prática. Em outros termos,
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No mês de março de 2020 o TikTok foi o aplicativo para smartphone com maior número de downloads no
mundo, seguido do WhatsApp e depois Zoom – este último, desenvolvido para videoconferências. Dados
disponíveis em: https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/04/tiktok-whatsapp-e-zoom-estao-entre-apps-maisbaixados-de-marco.ghtml. Acesso em: 30 abr. 2020.

201

busquei, especificamente, seguir uma experiência vinculada a uma prática cotidiana e situada
de selfie.
Esta proposta, como apontei na introdução, vincula-se à conformação do problema em
um caminho pragmatista: o que constitui, em termos práticos, fazer uma selfie? Em outro
sentido, significa, assim, questionar: quais as diferenças localizadas produzidas ao se pensar na
selfie não como um tipo de imagem, mas como uma prática? Ou ainda: através de quais
processos a prática de selfie se constrói? Quais são, portanto, as diferenças práticas que se
desenvolvem nesse tipo de cotidiano fotográfico? Essas questões, desenvolvidas a partir de uma
concepção baseada no empirismo radical, guiaram a trajetória aqui produzida para investigar a
prática de selfie.
No entanto, elas trazem uma nova questão, a partir do objetivo do trabalho: como
seguir essa experiência vinculada à prática cotidiana e situada de selfie? Mostrava-se
necessário, já no início do desenvolvimento deste projeto, cultivar um olhar atento às práticas.
Ou seja, deparava-me com uma questão que demonstrava a importância de articular modos
possíveis para acompanhar a experiência de autofotografia digital a partir de suas relações
construídas em eventos e encontros no cotidiano hodierno. A proposta de seguir a experiência,
portanto, apontava para a necessidade de construir uma trajetória de investigação como uma
etnografia diante da prática de selfie. A pesquisa, então, desenvolve-se não a partir de espaços
geográficos ou ambientes digitais delimitados e específicos, considerando que a questão não se
volta para alguma plataforma ou local particulares, mas para a prática cotidiana de selfie –
inclusive em sua própria constituição enquanto prática. Assim, misturando-se entre espaço
físico e ambiente digital, a praça em frente a minha residência se torna apenas uma porta de
entrada para dar início à investigação. No Capítulo 2, portanto, eu apresento essa aproximação
inicial, demonstrando as primeiras observações capazes de apontar as possibilidades de novos
caminhos para seguir a experiência. Ao mesmo tempo, foi nesta etapa inicial que eu entrei em
contato com pessoas que se tornariam, aos poucos, personagens desta pesquisa, forçando-me,
mais uma vez, a inventar modos possíveis de seguir a experiência a partir de suas práticas
cotidianas. A investigação naquele momento escapava daquele espaço físico específico,
apresentando-me e me fazendo participar de situações vinculadas ao cotidiano fotográfico de
Teresa, Gabriel, Martim, Mônica, Iara, Elena e João. Simultaneamente, os novos caminhos para
seguir a experiência extrapolam também o Facebook e Instagram (apesar de, como fui aos
poucos observando, este último se manter bastante presente e relevante), colocando-me em
contato com práticas desenvolvidas em outras plataformas, de maneiras específicas em cada
interação, e solicitando o envolvimento, em cada prática situada, das diferentes entidades que
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a compõem. Dentro dos limites181 enquanto pesquisador, eu começava, aos poucos, a observar
e participar de algumas dessas práticas, inserindo-me em seus cotidianos fotográficos de forma
a questionar suas ações, interagir com suas imagens, fazer parte de audiências restritas –
tornando-me um “melhor amigo” no modo stories, por exemplo –, trocar autorretratos,
conversar em diferentes plataformas, e aprender, junto com eles, a pensar diante da prática de
selfie.
Mesmo imerso em uma pesquisa que trabalha, diretamente, com relações
comunicacionais em uma cultura contemporânea, demonstro a importância do diálogo com a
antropologia para, assim, permitir-me, conjuntamente com os personagens, efetivamente seguir
a experiência vinculada à prática cotidiana de selfie. Trata-se de um diálogo, na verdade, com
uma antropologia pensada, como sugere Tim Ingold (2014), enquanto uma prática de educação
– pensar, portanto, a observação participante como um aprendizado. “Observar não é
objetificar; é comprometer-se com pessoas e coisas, aprender a partir delas, e seguir preceitos
e práticas”182, escreve Ingold (2014, p. 387). Nesse sentido, essa relação com a antropologia me
coloca em uma posição de pensar nos modos possíveis para se fazer uma etnografia diante da
prática de selfie. Tratam-se, no entanto, de modos que convocam uma relação imersiva diária,
a todo momento, com práticas que observei e com as quais interagi não apenas presencialmente,
em conversas com os personagens, mas também através de diferentes ambientes e plataformas
digitais. Como lembra Theophilos Rifiotis (2016, p. 94), inclusive, especialmente neste tipo de
etnografia, voltada para a cultura digital, deve-se atentar para o fato de que “o foco etnográfico
deixa de ser os sujeitos humanos como totalidades já dadas de antemão e passa a ser a ação, os
agenciamentos, incluindo-se todos os partícipes (actantes) que atuam no seu curso.” Por outro
lado, é importante destacar que a investigação aqui desenvolvida não se constitui enquanto uma
etnografia virtual (HINE, 2000), netnografia (KOZINETS, 2010) ou etnografia digital (PINK
et al., 2015) – mesmo que, em certos momentos, alguns procedimentos sugeridos por esses
autores se mostrem presentes. O objeto de estudo não é um ambiente digital específico, ou
alguma comunidade em certa plataforma, mas sim uma prática que se articula diferentemente
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Mostra-se importante, também, demonstrar que esta pesquisa etnográfica encontra certos limites de acordo com
cada situação ou personagem. Com alguns deles foi possível uma maior aproximação, enquanto com outros a
relação se mostrou mais distante. Por isso, consigo detalhes maiores de certos momentos, mas não em outros.
Ainda assim, mesmo considerando os dois anos da pesquisa de campo, não poderia ter o mesmo tipo de interação
que, por exemplo, os amigos mais próximos de Gabriel possuem com ele – ainda que ele tenha, assim como
Mônica e Martim, me dado acesso a algumas das selfies e histórias que compartilha apenas com as pessoas com
as quais possui maior intimidade. Minha participação na prática de selfie de cada personagem, portanto, esbarra
nos limites impostos pelas relações que construí com cada um, e por minha própria condição enquanto pesquisador.
182
“For to observe is not to objectify; it is to attend to persons and things, to learn from them, and to follow in
precept and practice”

203

em distintos espaços, envolvendo uma diversidade de afetos e entidades humanas e não
humanas que compõem a experiência seguida. Se há neste percurso, portanto, aspectos de uma
etnografia digital, ela entra enquanto problematização, aproximando-me, por exemplo, da
crítica de Rifiotis (2016, p. 89) que sugere compreendê-la a partir de um direcionamento para
“descrever aquele/aquilo que faz diferença no curso da ação”.
É nesse sentido, de se pensar no processo de produção de diferenças, que este trabalho
se diferencia de outras183 investigações de caráter etnográfico sobre selfies (WARGO, 2015;
WEILENMANN; HILLMAN, 2020). Além de contribuir com uma vertente de pesquisa ainda
escassa, esta tese pode vir a trazer novos direcionamentos, em termos teórico-metodológicos,
para propostas de etnografia da prática de selfie. Ao invés de conduzir observações
participantes apenas de performances locais, como fazem Weilenmann e Hillman (2020) em
espaços públicos, ou a partir de uma plataforma específica, como desenvolve Wargo (2015)
com o Tumblr, a proposta colocada aqui em prática pauta-se por um modo de seguir a
experiência que se volta para o acompanhamento de trajetos construídos na interação entre
diferentes espaços, plataformas digitais e relações.
De maneira semelhante a Annemarie Mol (2002), por exemplo, que desenvolve uma
etnografia para compreender como uma doença se desenvolve na prática, eu busquei entender
como a selfie se constrói em uma trajetória de experiência – através de quais processos,
inclusive, ela se torna uma prática. Mol tratou em certos momentos os interlocutores com os
quais dialogava como se eles fossem seus próprios etnógrafos – etnógrafos, portanto, não de
significados, sentimentos ou perspectivas, mas que poderiam revelar como seus corpos doentes
são produzidos na prática. O que me conduzia durante a etnografia, portanto, não era a
percepção dos personagens sobre a imagem produzida por eles, mas as relações construídas na
experiência, as situações com as quais eles se deparavam, sobre eventos experienciados – diante
de um conjunto diverso de entidades – que fazem parte de diferentes práticas de selfie. Mesmo
quando a ideia de tornar-se personagem mostra-se como uma trajetória relevante na
experiência, ela não se coloca enquanto uma situação questionadora sobre as percepções ou
perspectivas, mas como um aprendizado sobre e através dessas práticas. Da mesma forma, as
observações e interações pautaram-se por um movimento de acompanhar e envolver-me com
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Trabalhos encontrados até o fechamento desta pesquisa, tendo como parâmetro principal as bases de dados da
Web of Science. Além daquelas indicadas no corpo do texto, outras pesquisas apresentam nominalmente a
etnografia dentre “métodos mistos” utilizados, porém desenvolvem observações participantes pontuais e em curto
espaço de tempo, e não efetivamente uma investigação etnográfica (CORNELIO; ROIG, 2018); há, também, um
interessante artigo de Gómez Cruz (2016) que revisita sua pesquisa etnográfica anterior sobre práticas fotográficas
digitais – antes do surgimento do nome “selfie”–, buscando compreender como as práticas de autorretrato daquele
momento ajudam a compreender o fenômeno atual das selfies.
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as maneiras através das quais imagens são produzidas e compartilhadas, algoritmos são
articulados e rearticulados através das ações, ou possibilidades conversacionais são reveladas
– sempre através das produções de diferença situadas, em eventos desenvolvidos na prática e
que formam uma experiência cotidiana de autofotografia digital. O trabalho de campo, assim,
não se constrói pela busca por percepções ou tentativas de generalizar socialmente aspectos do
fenômeno, mas sim, como escreve Viveiros de Castro (2015, p. 27), tentando fazer “proliferar
as pequenas multiplicidades”. Assim como Souriau (2009a) com seus modos de existência, o
projeto aqui desenvolvido de seguir a experiência torna-se, portanto, um trajeto aberto para as
possibilidades de produção de diferença – um exercício etnográfico:
O exercício da pesquisa de campo é, portanto, antecipatório, na medida em
que é aberto ao que virá depois. No meio-tempo, o aspirante a etnógrafo reúne
material cujo uso não pode ser previsto, fatos e questões coletados com pouco
conhecimento de suas conexões. O resultado é um ‘campo’ de informação ao
qual é possível retornar, do ponto de vista intelectual, para fazer novas
perguntas sobre desenvolvimentos posteriores cuja trajetória de início não era
evidente. (STRATHERN, 2014, p. 353–354)

É nesse sentido que o trabalho de campo inicial na praça leva-me a acompanhar a
experiência vinculada à prática de selfie de diferentes pessoas, revelando-me distintos
cotidianos fotográficos. Mas este modo de seguir a experiência vincula-se não apenas a um
sentido etnográfico de imersão e movimento, como sugere Marilyn Strathern (2014), mas
também – como chamei atenção em alguns momentos no percurso deste trabalho – a uma
abertura e engajamento com o possível (STENGERS, 2002; STENGERS; DEBAISE, 2017)
em termos pragmatistas. Ou seja, significa não apenas manter-me aberto às possibilidades do
que pode surgir em campo, mas também deparar-me com o que Isabelle Stengers (2007)
chamou de uma “ética do pensamento” na filosofia de William James: uma abertura para o
possível que acolhe o acaso e refuta uma determinação e fechamento do universo, e ao mesmo
tempo aponta para o nível dos efeitos, obrigando a agir e simultaneamente hesitar diante das
possibilidades de experiência. É nesse sentido que, por exemplo, acolho a proposta de
Savransky (2016, p. 109–110) de pensar em uma investigação que não se volta para um modo
de conhecer sobre o campo, ou a partir dele, mas diante do campo – “na presença de todas as
entidades, humanas e outra-que-humanas, que constituem a situação”184. Por isso, portanto,
trata-se não de uma etnografia da prática de selfie, ou sobre ela, mas uma etnografia diante da
prática cotidiana de selfie. Mostrava-se necessário, assim, articular maneiras de responder às
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questões colocadas por esta pesquisa diante desta prática. E o primeiro passo, conjuntamente
com o trabalho etnográfico, foi justamente pensar – e agir, colocando o pensamento à prova,
como sugere Stengers (2007) – nos efeitos de se propor seguir a experiência.
Dialogando com empirismo radical de William James, eu desenvolvo (e experimento)
no percurso desta pesquisa a compreensão de experiência como processo, produção de
diferença e como trajeto. Desta forma, como apontei já no primeiro capítulo deste trabalho,
propus seguir a experiência como uma maneira de perceber a constituição de um trajeto a ser
seguido, abrindo espaço para rastrear as diferenças práticas, além de articular seu
desenvolvimento processual de propagação e conexão a partir de novas experiências. A própria
investigação etnográfica, portanto, também se constrói enquanto um trajeto, possibilitando
articular respostas diante de encontros possíveis em práticas situadas. De certo modo, a
etnografia se torna uma forma de experimentar com a experiência. Ao segui-la, deparo-me com
uma diversidade de cotidianos fotográficos, revelando e trazendo questionamentos sobre
padrões de diferença na prática de selfie – constringindo-me pragmaticamente, junto com os
personagens, a pensar diante dela. Esta, portanto, acredito ser uma das contribuições deste
trabalho: o delineamento e experimentação com uma etnografia pragmatista diante da prática
de selfie. Como sugere Laura Nader (2011, p. 211), a etnografia não se caracteriza como uma
simples descrição, “ela é também teórica em seu próprio modo de descrição. Na verdade, a
etnografia é uma teoria da descrição”185. A maneira aqui sugerida, portanto, para este exercício
descritivo (também teórico) baseia-se na experiência – em termos de uma realidade in the
making.
Nesse sentido, a proposta foi rastrear as conexões e produções de diferença que se
formam na experiência. Este trabalho não evidencia o que é a selfie, mas os possíveis modos
de experiência desenvolvidos e ativados através de sua trajetória de constituição enquanto
prática. Essa busca por uma “maximização das possibilidades de experiência”186 (STENGERS,
2007, p. 152), através da investigação etnográfica desenvolvida, revela estes modos que,
textualmente, formam os capítulos aqui apresentados – através dos quais apresento e discuto as
possibilidades e as atualizações dos questionamentos sobre a prática de selfie.
Nessa tarefa de seguir a experiência, deparei-me algumas vezes, especialmente nos
primeiros contatos com os personagens, com situações nas quais seus cotidianos fotográficos
eram confrontados com uma nova prática – no início da popularização das selfies, por exemplo
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“It is also theoretical in its mode of description. Indeed, ethnography is a theory of description.”
“La philosophie de James serait la recherche d’une maximisation des possibilités d’expérience [...]”
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– ou com tentativas graduais de torná-la presente e diluída no dia a dia. Em certas trajetórias
seguidas, era na negociação com a vergonha que a selfie começava, aos poucos, a ser construída
enquanto prática. Ou seja, a partir do modo como eles experimentavam com a vergonha eu
consegui tornar mais visíveis as maneiras através das quais esse tipo de produção imagética se
estabelecia enquanto prática cotidiana. A trajetória de aprendizado de relatar a si mesmo através
de selfies, portanto, iniciava-se neste tipo de experimentação – sendo reconstruída
constantemente, apresentando-se de diferentes maneiras, das “primeiras selfies” às atuais de
cada personagem. Compreendi, dessa forma, que a vergonha faz parte da construção cotidiana
da selfie enquanto prática. E ela se relaciona, ainda, como fui demonstrando de acordo com o
acompanhamento e interação com meus interlocutores, com as diversas maneiras através das
quais essas imagens digitais tornam-se visíveis ou invisíveis de acordo com cada público –
conectam-se também com uma experimentação com a visibilidade. Começo a observar, então,
certos tensionamentos entre público e privado, articulações e organizações de diferentes
plataformas, além de modos próprios de apresentação e performance de si através da prática de
selfie. Essa experimentação é desenvolvida, tanto com a vergonha quanto com a visibilidade –
inclusive juntas –, com o que eu chamei de uma negociação: as tentativas e maneiras criadas e
experienciadas de gerir certas visibilidades, mesmo que, muitas vezes, elas escapem ao controle
daquele que se fotografa e compartilha uma imagem. É nesse sentido que essa negociação com
a experiência e com a visibilidade começa a se mostrar, também, uma negociação com
algoritmos. Aquilo que se torna visível ou não, de acordo com cada ação realizada em
plataformas digitais, passa também pelas maneiras através das quais sistemas são
algoritmicamente construídos. São essas experimentações com a vergonha e a visibilidade,
portanto, que acabam me colocando em uma nova situação questionadora, mostrando-me a
existência e a necessidade de inventar modos de seguir também uma experiência algorítmica.
Ao seguir a experiência vinculada à prática de selfie, deparo-me, no decorrer deste
percurso, com um tipo de encontro que me levaria a buscar maneiras de rastreá-lo: um encontro
entre práticas de selfie e performatividades algorítmicas. Ou seja, a experimentação com a
visibilidade coloca-me na posição de perceber situações nas quais algoritmos guiam e
transformam (e são transformados por) certas particularidades da prática de selfie. As interações
e diferentes observações dos cotidianos dos personagens levam-me a um encontro com
algoritmos. Considerando o Instagram como um ambiente relevante tanto para suas práticas
fotográficas quanto para a observação etnográfica desenvolvida, tornou-se necessário
compreender os mecanismos e ferramentas próprias da plataforma, permitindo observar alguns
aspectos das ações algorítmicas que operam no sistema no momento em que, por exemplo,
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Teresa fotografa-se no espelho do elevador e compartilha o resultado em seu perfil. Por isso,
desenvolvi uma breve análise descritiva – como parte, inclusive, da própria etnografia – dos
documentos disponibilizados pelo Instagram para seus usuários. Chamo atenção, dessa forma,
para processos de dataficação que se baseiam, especialmente, naquilo que se volta para ação –
dentro do ambiente da plataforma ou a partir de qualquer outro movimento que se conecte de
alguma maneira a ela. Demonstro como o Instagram não apenas gere algoritmicamente as
visibilidades imagéticas, mas também aprende algoritmicamente com a prática de selfie,
permitindo, assim, inclusive transformá-la. Observando o funcionamento da plataforma e,
conjuntamente, interagindo e conversando com os personagens, foi possível encontrar situações
nas quais esse processo de dataficação operado por algoritmos se coloca como relevante para
constituição da selfie enquanto prática. Portanto, eu chamo de experiência algorítmica esses
momentos situados nos quais a performatividade algorítmica mostra-se relevante em uma
prática de selfie. Ou seja, quando, na experiência, algoritmos produzem diferença – quando
materializam sua relevância. Nesses momentos, quando há uma experiência algorítmica, eu
argumento, em diálogo com Stengers, que existe um processo de entre-captura: ou seja, uma
co-invenção, um processo duplo de constituição de identidade, na qual aponto a existência de
uma co-construção de práticas – trata-se, afinal de uma experiência compartilhada. O trajeto
seguido no percurso da etnografia faz com que a relação entre selfie e algoritmos não seja
tomada como dada e sempre estabilizada, levando-me a assumir o risco de questionar: como
seguir essa experiência algorítmica? E é justamente através do acompanhando e interação com
os personagens, tomando como base o exercício descritivo dos documentos da plataforma, que
eu proponho responder esta pergunta apresentando outras duas, como uma maneira de
reposicionar (pragmaticamente) o problema: 1) Quais as consequências práticas desse tipo de
experiência algorítmica? e 2) De qual maneira e com qual intensidade essa experiência
algorítmica torna-se relevante nessa situação específica? Esta proposta, acredito, pode vir a
contribuir com outras pesquisas, mas também ajudou-me a dar continuidade à investigação de
forma a também enxergar os momentos nos quais a performatividade algorítmica produz
diferença na constituição da selfie enquanto prática.
A prática de selfie, no entanto, acaba sendo observada e desenvolvida não apenas no
Instagram – incluindo toda sua lógica e ações algorítmicas –, mas também passa por diferentes
ambientes e plataformas, construindo-se a partir, muitas vezes, de possibilidades de interação e
comunicação. A experiência seguida começa a me apresentar, portanto, momentos nos quais a
prática de selfie se comporta enquanto uma prática conversacional. Isso eu consegui observar
(e participar) a partir de dois posicionamentos cotidianos: em imagens trocadas em privado, a
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partir de ambientes controlados ou compartilhamentos direcionados a pessoas específicas; e um
direcionamento conversacional, produzido de forma aberta, pública ou semipública através de
diferentes plataformas digitais. Eu demonstrei, assim, como a prática de selfie se constitui
enquanto a própria produção conversacional, e não apenas como uma ferramenta comunicativa
em formato de imagem. Ou seja, a imagem, em si mesma, não é conversacional, mas abre uma
possibilidade conversacional através de práticas situadas. Nesses termos, eu argumento pela
compreensão da prática de selfie também como uma prática material-discursiva. Em outras
palavras: a performance atrelada às selfies conforma-se também enquanto uma performance
material-discursiva produzida conjuntamente com diferentes materialidades digitais – e são
elas, ainda, que auxiliam em uma abertura das possibilidades comunicativas. A partir das
descrições produzidas, das histórias contadas – através dos personagens, das práticas, das
materialidades e das performances também algorítmicas – e das observações e interações
realizadas, busquei mostrar que as materialidades digitais comportam-se como conformações
material-discursivas ativas na trajetória de experiência. Elas não se apresentam enquanto
simples camadas de informação adicionadas em um autorretrato, mas agentes capazes de
transformar práticas, criar possibilidades conversacionais e produzir diferenças na experiência.
E é através dessas diferenças, produzidas em termos de uma prática material-discursiva, que o
político pode ser solicitado – inclusive enquanto possibilidade de resistência, como visto
especialmente a partir do cotidiano de Martim –, e como as conversações vão diferindo e se
multiplicando em meio a plataformas, afetos, disposições materiais, imagens, interações e
experiências.
Enquanto desenvolvia este trabalho, fui percebendo, aos poucos, como certos aspectos
da prática de selfie acabavam se revelando apenas quando conseguia aproximar-me mais do
cotidiano dos personagens, quando adentrava ambientes de maior intimidade, e conseguia,
assim, sentir-me também afetado por suas produções, compartilhamentos e interações através
de autorretratos digitais. Ao mesmo tempo, o que se constitui enquanto intimidade em uma
trajetória de experiência envolvendo selfies revela-se um aspecto a ser acompanhado,
especialmente através dos afetos e expressões emotivas. Como propus, não se trata de localizar
cada afeto em meio a um emaranhado de práticas, mas de perceber as possibilidades de afetar
e ser afetado. A partir dessas possibilidades, demonstradas com o cotidiano fotográfico dos
personagens, pude observar uma intimidade partilhada através de plataformas, corpos humanos
e não humanos e materialidades digitais afetivas – transformando, assim, a forma como nos
relacionamos através de produções e compartilhamentos de imagens digitais. Demonstro, dessa
forma, um corpo-em-prática-de-selfie que se torna múltiplo, reorganizando continuamente a
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experiência diferentemente em cada prática – e revelando, também, produções de
materialidades digitais, performances partilhadas com algoritmos, dados, afetos e imagens.
Começo a observar como diferentes entidades compõem e produzem uma prática de selfie
realizada, por exemplo, na troca de nudes entre Mônica e seu namorado, em emoções
desenvolvidas no âmbito doméstico entre João e sua filha, ou em narrativas construídas (através
de selfies) por Gabriel apenas para seus amigos mais próximos. No entanto, essas interações
afetivas operam em certas modulações da intimidade produzidas também pelas plataformas, na
medida em que as possibilidades conversacionais entrelaçam-se em diferentes ambientes
digitais. Quando extrapolam um espaço privado de uma conversa no WhatsApp, por exemplo,
e alcançam uma plataforma como o Instagram, a construção da prática de selfie, em termos de
experiências afetivas, depara-se com uma modulação algorítmica da intimidade, consolidandose muitas vezes como parte da própria experiência de se fotografar. E essa experiência, como
visto, exige também um aprendizado: aprender a afetar e ser afetado; mas também aprender, na
prática, a relatar a si mesmo.
Foi Martim quem primeiro me alertou: há um processo de autoficcionalização nesses
relatos produzidos no decorrer da prática de selfie. Isso não no sentido de desenvolver eventos
ficcionais, mas na ideia de produção de narrativas cotidianas. Começo assim a observar como
os personagens inventam, em meio às diferentes articulações aqui apresentadas, também
maneiras (como sempre, em termos de práticas situadas) de experienciar a construção de
pequenas narrativas cotidianas pessoais através da prática de selfie. Ao apresentar algumas
dessas narrativas, demonstro como há o desenvolvimento de um relato de si que,
inevitavelmente, dirige-se a um outro – não apenas em termos de uma imagem conversacional,
mas também no sentido de se constituir enquanto uma produção eminentemente relacional. No
entanto, como argumentei, em termos de uma prática cotidiana de selfie, imersa em diferentes
articulações e meios digitais, deve-se pensar em um relato de si que se direciona a um outro
múltiplo. Não há uma única audiência humana à qual os autorretratos digitais se dirigem, mas
também modos de visibilidade que são operados através de lógicas de dataficação, ferramentas
e efeitos disponibilizados por diferentes plataformas, inscrições digitais material-discursivas
diversas, e ainda o envolvimento com uma experiência que pode ser, também, algorítmica. E
todos esses aspectos não são dados à realidade da selfie, mas experienciados em termos de
aprendizado: os personagens aprendem, na experiência, a relatar a si mesmo através da prática
de selfie, ao mesmo tempo em que as plataformas aprendem, junto com eles, a fazer parte desta
prática.
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A finalização dessa trajetória de seguir a experiência leva-me, curiosamente, a
perceber a construção de um percurso de aprendizado. Uma trajetória de tornar-se personagem
misturada a outra de tornar-se etnógrafo: juntas, as duas demonstram como a própria prática
de selfie se constitui, também, enquanto um aprendizado de relatar a si mesmo. E este
aprendizado configura-se, em seu percurso, nas diversas relações (e produções de diferença)
que fazem parte da constituição da selfie enquanto uma prática. São relações que passam, assim,
pelas maneiras através das quais – em um processo contínuo de reconstrução de experiências –
são criados modos possíveis para se experimentar com a vergonha e a visibilidade, para
negociar com uma experiência que é também algorítmica, acolher práticas e políticas materialdiscursivas através de diferentes conformações de materialidades digitais em meio a imagens
conversacionais, compartilhando emoções, afetos e intimidades através da produção de
pequenas narrativas cotidianas. Este é o percurso que busquei delinear como uma possível
contribuição para os estudos sobre a prática de selfie. Como apresentei nas páginas anteriores,
os argumentos desta tese se constroem nesse trajeto, sendo sempre localizados, pautados por
aquilo que se acompanha, verifica e experimenta em práticas situadas. Mesmo que possua a
limitação de não permitir grandes generalizações, espero que possa guiar a construção de novas
experiências, e portanto ajudar a dar direcionamentos também a outras pesquisas.
Destaco, para finalizar, também uma possível contribuição em termos teóricometodológicos. A pesquisa aqui proposta, tomando como interlocução inicial o empirismo
radical de William James, é desenvolvida enquanto uma preposição investigativa baseada na
experiência. Uma experiência, como visto, colocada em questão enquanto processo, produção
de diferença e trajeto. Trata-se de um modo de se situar diante de um fenômeno que exige, a
meu ver, o posicionamento do problema em termos de suas consequências práticas. Seguir a
experiência torna-se um trajeto (também etnográfico, neste caso) de rastreamento dos processos
de produção de diferença.
Esse posicionamento impõe essa ação: seguir a experiência. Mas ao mesmo tempo,
consequentemente, envolve-se com uma abertura para o possível – nos termos de Stengers –
que se direciona a uma possibilidade de criação de práticas, inclusive àquelas presentes em um
cotidiano fotográfico. Trata-se de seguir a experiência de uma maneira que permita esta
abertura para o possível: para as possíveis experiências reconstruídas, obrigando o pesquisador
a hesitar diante dessas possibilidades de experiência, desacelerar, adentrar-se no cotidiano, e
criar maneiras para responder às questões que emergem na prática. Ou seja: aprender a articular
modos possíveis para seguir a experiência.
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