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RESUMO 

 
O ambiente digital das redes e aplicativos sociais possibilita aos usuários produzirem e 

compartilharem conteúdos originais em tempo real e para diversas pessoas ao redor do 

mundo. No aplicativo Instagram, através do consumo material e simbólico, usuários se 

apropriam de símbolos e signos culturais para produzirem fotos dos mais diversos temas 

e construírem seus perfis dentro de um ambiente colaborativo e dinâmico. A pesquisa 

aqui apresentada teve como objetivo estudar este processo de produção imagética e como 

isso se relaciona à construção identitária de seus usuários no ambiente digital, através do 

recorte de momentos de suas vidas e da construção de fachadas. Apoiados em autores 

como Castells, Giddens, Goffman, Primo, Silva, Slater e Tondato, discutimos o 

funcionamento do aplicativo e como isso se relaciona aos conceitos de identidade e 

consumo em uma sociedade Pós-moderna; e por meio de entrevistas com usuários do 

aplicativo, desenvolvemos a discussão sobre a construção dos perfis e as possíveis 

implicações para com a imagem de cada usuário. Os resultados nos mostram como o 

Instagram se torna um palco onde seus usuários podem construir uma fachada a partir de 

recortes de seus cotidianos, exibindo um estilo de vida ideal, através do consumo de 

produtos e serviços retratados nas fotos, ainda que não intencionalmente. Fachada esta 

acessível a um público mais restrito do que aquele de outras redes sociais. 

 

Palavras-chave: comunicação; consumo; identidade; Instagram; fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	

ABSTRACT 

 
The digital environment of social networks and apps allows the users to produce and 

share original contents in real time, to several people around the world. In the Instagram 

app, through material and symbolic consumption, users take possession of cultural 

symbols and signs to produce photos about the most diverse themes and to build their 

profiles inside a collaborative and dynamic environment. The research here presented had 

as an objective to study this process of imagery production and how it relates to the 

identity construction of the users in the digital environment, by snipping moments of their 

lives and the construction of facades. Supported by authors such as Castells, Giddens, 

Goffman, Primo, Silva, Slater and Tondato, we discussed the operation of the app and 

how it relates to the concepts of identity and consumption in a Post-Modern society; and 

based on interviews with users of the app, we develop the discussion about the 

construction of profiles and the possible implications to the image of each user. The 

results show us how Instagram becomes a stage, where users can build a facade by 

snipping moments of their daily activities, showing an ideal lifestyle, through the 

consumption of products and services portrayed in the pictures, even if its done 

unintentionally. Façade that is accessible to a more restrict audience than in other social 

networks. 

 

Keywords: communication; consumption; identity; Instagram; facades. 
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INTRODUÇÃO 

  

Nos dias atuais, a comunicação entre as pessoas se tornou muito mais fácil e rápida 

devido às novas tecnologias digitais e ao ambiente online, que eliminaram barreiras geográficas e 

lhes permitiram estarem sempre em contato, a qualquer hora, em qualquer lugar, produzindo e 

compartilhando conteúdos, trocando mensagens e entrando em contato com os últimos 

acontecimentos do ambiente que as cerca. As chamadas redes sociais são consideradas um dos 

maiores representantes dessa mudança que o processo comunicativo sofreu, servindo de espaço 

para a interação, exposição de opiniões e expressão de identidades, tudo em tempo real.  

Neste trabalho, o foco não é simplesmente os benefícios que as redes sociais e as novas 

tecnologias trouxeram para o campo da comunicação, mas, sim, a possibilidade que elas 

fornecem aos usuários de expressarem e construírem elementos identitários dentro do ambiente 

digital, podendo transportá-los para o mundo físico. Através de mensagens compartilhadas no 

ambiente online, indivíduos podem expor valores, opiniões, gostos, e outros fatores que 

compõem suas identidades, ao mesmo tempo em que possuem a liberdade de assumir e adotar 

novas posições, construindo uma nova imagem. Isso é algo que ocorre em todas as redes sociais. 

No entanto, para fins desta pesquisa, o foco recairá sobre o aplicativo de fotografias Instagram. 

Não se pode colocar o Instagram e a fotografia como os principais meios influenciadores 

das transformações que a identidade de um indivíduo pode sofrer. Deve-se ir além, analisando as 

mudanças pelas quais a própria comunicação passou com o advento de novas tecnologias. Ela 

começou a ocupar um lugar estratégico na configuração de novos modelos de sociedade, como 

afirma Martin-Barbero (2006). Com o advento de novas tecnologias, a maneira de transmitir uma 

mensagem, bem como a interação entre os indivíduos, acabou sofrendo alterações. A noção de 

espaço é alterada, somos impactados por novas informações a qualquer hora do dia, em qualquer 

lugar: 

(...) as redes informáticas, ao transformarem nossa relação com o espaço e com o 
lugar, mobilizam figuras de um saber que escapa à razão dualista com a qual 
estamos habituados a pensar a técnica (...), pois se trata de movimentos que são 
ao mesmo tempo de integração e de exclusão, de desterritorialização e 
relocalização, nicho no qual interagem e se misturam lógicas e temporalidades 
tão diversas como as que entrelaçam no hipertexto as sonoridades do relato oral 
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com as intertextualidades da escrita e as intermediações do audiovisual 
(MARTIN-BARBERO, 2006, p. 57). 

Essa relação entre sujeito e tecnologia é algo que modifica não só os modos de 

comunicação, mas também as relações com o mundo à sua volta, seus hábitos diários, sua 

interpretação de acontecimentos, seus ideais. Estar conectado diariamente, o tempo todo, faz com 

que o indivíduo se integre a um novo ambiente, com regras e costumes próprios, em uma nova 

cultura, característica daquele meio. Um ambiente que permite muito mais do que troca de 

informações: a produção de conteúdo e a customização de mensagens também estão englobadas 

neste âmbito. Logo, o indivíduo passa a ocupar tanto o papel de emissor quanto o de receptor de 

mensagens, buscando se adequar a contextos específicos e interagir com os demais usuários 

presentes no ambiente digital, a promover discussões, produzir novos conteúdos de maneira 

integrada e permitir uma socialização e troca de conhecimentos que transcende as barreiras 

geográficas/físicas e temporais. 

Dessa forma, smartphones, aplicativos, sites de redes sociais e outras plataformas 

tecnológicas de comunicação permitem aos usuários produzir e transmitir suas próprias 

mensagens de uma maneira rápida. Além disso, possibilitam uma interação com outras pessoas, 

marcas e empresas em diversas localidades, o que antes era considerado um processo longo, 

difícil ou inacessível, por mais que houvesse uma intenção em se promover tais interações. Essa 

quebra de barreiras, como já mencionado, além de permitir e facilitar as interações, também 

possibilita o início daquilo que entendemos como sendo um processo de construção de imagem 

dentro do ambiente digital. Isso faz com que os usuários deixem rastros de suas interações, ao 

mesmo tempo em que entram em contato com novas culturas, ideias e pontos de vista, que podem 

agregar valores a seus modos de vida e influenciar suas futuras interações. 

Da mesma forma que ocorre no ambiente físico, a maneira como nos comportamos 

dentro do ambiente digital deixa impressões sobre aquilo que somos. Tendo isso em vista, há uma 

hipótese que deve ser discutida mais detalhadamente nessa pesquisa, que pode modificar a 

maneira como se dão as relações entre os indivíduos no ambiente digital: por contar com um 

aparato tecnológico como mediador, o sujeito se sente mais protegido em relação à sua 

identificação, bem como a seus comportamentos, expressões de gostos e opiniões, assumindo, de 

certa forma, um estado de anonimato dentro daquele universo. Tomando como princípio de 

reflexão o conceito de fachadas discutido por Goffman (1983), o ambiente digital possibilita que 
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os sujeitos estabeleçam novos comportamentos e construam uma nova imagem que os irá 

representar neste espaço comunicacional.  

Não se pode afirmar que os comportamentos dentro de um ambiente de redes sociais 

digitais, por exemplo, sejam necessariamente diferentes daqueles praticados pelo indivíduo em 

seu dia-a-dia. No entanto, a facilidade e a liberdade que um sujeito acredita possuir no ambiente 

digital para adotar certos comportamentos e se integrar a diferentes grupos otimiza a criação de 

fachadas. Para Goffman (1983, p. 46), “se um indivíduo tem de dar expressão a padrões ideais na 

representação, então terá de abandonar ou esconder ações que não sejam compatíveis com eles”. 

O indivíduo imerso no universo digital é, portanto, capaz de incorporar novos comportamentos e 

descartar costumes habituais, cotidianos, e que não são adequados ao contexto, grupo ou assunto 

em que deseja interagir. Essa atividade acontece por meio da interação com os outros usuários, 

produzindo mensagens e conteúdos a serem compartilhados, e por outras práticas virtuais que 

permitem que ele expresse seus valores e seja visto de uma maneira específica por aqueles 

presentes no mesmo espaço comunicacional. 

Partindo destas ponderações, entramos na questão identitária dos indivíduos, uma vez 

que, ao construir uma fachada dentro do ambiente digital, o sujeito acaba incorporando valores 

conforme aquilo que observa/ou no comportamento virtual de outros usuários que ocupam o 

mesmo espaço. Como resultado, sua imagem neste ambiente passa a ser, de alguma forma, 

diferente daquela no mundo físico. Trata-se de um processo que pode exigir a adoção de 

elementos comportamentais (de fachada) que vão constituir uma nova identidade naquele 

universo.  

Como defende Castells (2000), o indivíduo que busca redefinir sua posição na sociedade 

e transformar toda a sua estrutura social é capaz de se utilizar dos materiais culturais ao seu 

alcance para construir uma nova identidade que lhe pareça (mais) apropriada para atingir seus 

objetivos. No entanto, cabe ao sujeito que constrói essa identidade saber equilibrá-la, de maneira 

a ser fiel àquilo que deseja representar, o que pode ser realizado de diferentes modos.  

Ao se apropriar de elementos culturais, o indivíduo realiza uma forma de consumo, visto 

que, de acordo com Douglas e Isherwood (2004, p. 108), “(...) a função essencial do consumo é a 

sua capacidade de dar sentido”. Nesta discussão consideramos esta função de dar sentido do 

consumo com o objetivo de cada usuário dentro do ambiente das redes sociais. Quando falamos 
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sobre a construção identitária, estamos analisando o consumo de elementos, sejam eles culturais, 

materiais ou simbólicos que busquem agregar valores específicos à imagem de cada indivíduo. 

Desta forma, ele objetiva ser visto sob determinadas perspectivas pelos outros usuários que 

ocupam o mesmo espaço digital, estabelecendo, assim, novos elementos identitários em um 

contexto de interesse.    

Nos primeiros dois capítulos desta dissertação, trabalhamos uma discussão teórico-

conceitual sobre os quatro principais pilares que compõem o trabalho: tecnologia, identidade, 

comunicação e consumo. Com o apoio de autores como Castells, Slater, Primo, Benjamin, 

Tondato, Goffman, Giddens, entre outros, abordamos a evolução e desenvolvimento da fotografia 

e, consequentemente, do papel do fotógrafo na sociedade. Relacionamos esse processo aos 

adventos das tecnologias móveis e das redes sociais, que mudaram não só a forma como as 

pessoas se comunicam, como também os hábitos e práticas de consumo. É justamente por meio 

de um consumo simbólico e material, mediados pela cultura, que os usuários se integram a um 

novo ambiente comunicacional que lhes permite produzir conteúdos próprios, transmitir visões, 

opiniões e ideias sobre assuntos variados. Ao mesmo tempo, incorporam características, 

comportamentos e valores aos perfis de seus produtores, compondo fachadas digitais, que são 

associadas à identidade de cada indivíduo-usuário.  

O que expressamos nessa abordagem teórica foi observado de maneira empírica junto a 

usuários do aplicativo para smartphones Instagram, por este ser um espaço que permite, através 

do consumo cultural e material, a seleção de elementos e produção de imagens a serem 

compartilhadas nas redes sociais. Esta é uma prática que permite que os usuários ganhem mais 

visibilidade e, consequentemente, atraiam mais atenção para os conteúdos que foram publicados, 

podendo por meio disso ganhar seguidores e fãs dentro do ambiente digital. Isso faz com que suas 

mensagens, opiniões e ações ganhem mais relevância no interior daquele cenário perante os olhos 

de outros indivíduos que ocupam o mesmo espaço1.  

Através do consumo material, cultural e simbólico, aliados ao anonimato proporcionado 

pelo ambiente digital, os usuários conseguem ter acesso a elementos que podem auxiliá-los a 

                                                
1 No ambiente das redes sociais, o número de seguidores muitas vezes depende da qualidade do conteúdo produzido 
por determinado usuário. Quando há um grande número de seguidores, normalmente isso significa que aquele perfil 
produz mensagens, fotos ou vídeos vistos por muitas pessoas, fornecendo uma posição de status a ele. 
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transformar suas imagens, atendendo a objetivos especificados ou não para o próprio autor. No 

entanto, até que ponto essa imagem é fiel à identidade do indivíduo? 

Capítulo 1: Fotografia, tecnologia e identidade 

1.1 A magia da fotografia: do analógico ao digital – um breve histórico 

 

A atividade fotográfica, uma maneira de retratar o cotidiano, de reproduzir a visão de 

mundo de um observador em um material que pode ser compartilhado, apreciado por terceiros e 

reproduzido em larga escala, possibilitou a composição de cenários que eventualmente refletem 

posições sociais, elementos identitários e pontos de vista sobre contextos específicos. O que antes 

era realizado através da pintura, que até certo ponto dava ao artista mais liberdade de expressão 

em relação àquilo que retratava, articulando seus próprios valores e interpretações para gerar uma 

obra única e digna de admiração, a exigir competências artísticas e habilidades técnicas muito 

específicas, acaba se enfraquecendo, fazendo com que os quadros passem a valer “apenas como 

testemunho do talento artístico do seu autor” (BENJAMIN, 1994, p. 93). Com a fotografia, esse 

processo adquire novos valores, pois ao retratar uma pessoa, objeto ou paisagem por meio da 

técnica fotográfica, “preserva-se algo que não se reduz ao gênio artístico do fotógrafo (...), algo 

que não pode ser silenciado, que reclama com insistência o nome daquela que viveu ali, que 

também na foto é real, e que não quer extinguir-se na ‘arte’” (BENJAMIN, 1994, p. 93).  

O que nas obras de arte era chamado de “aura”, como explica Benjamin (1990), uma 

essência que a obra original possui e que, espera-se, é transmitida àqueles que a observam, 

gerando um sentimento de fruição, apreciação única de algo que vai além da imagem registrada, 

acaba perdendo força e desaparecendo com o tempo, devido à possibilidade de reprodução 

característica do processo fotográfico. Essa perda da essência a partir da reprodução ocorreria 

porque “a própria noção de autenticidade não tem sentido para uma reprodução, técnica ou não” 

(BENJAMIN, 1990, p. 246). No entanto, embora ocorra o enfraquecimento e, consequentemente, 

a perda dessa aura e sensação de autenticidade devido à possibilidade de reprodução, a técnica 

pode transportar a obra (reproduzida) “para situações nas quais o próprio original jamais poderia 

se encontrar. Sob a forma de foto ou de disco, ela permite sobretudo aproximar a obra do 

espectador ou do ouvinte” (BENJAMIN, 1990, p. 246). Assim sendo, por meio da técnica, a 
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visão de mundo de um observador-fotógrafo, representada em um material/suporte físico (a 

fotografia), pode alcançar novos públicos, não só proporcionando a estes o contato com um 

produto artístico-cultural, mas também ampliando os modos de leitura e interpretação sobre a 

obra. 

O processo de reprodução, técnica ou não, abordado por Benjamin, é um ponto-chave 

para que se entenda a importância da fotografia, não apenas para uma possível construção de 

elementos identitários do fotógrafo, mas ao processo de registro fotográfico realizado por ele, que 

é, antes de qualquer coisa, um observador do mundo à sua volta. Ao registrar um momento por 

meio da técnica fotográfica, o fotógrafo procura observar e capturar certos detalhes, específicos 

de um momento que é único, o que não ocorre na elaboração das obras de arte, de acordo com a 

concepção de Benjamin (1990). Isso, aliado à possibilidade de reprodução e, consequentemente, 

de compartilhamento e difusão, possibilita que um registro fotográfico ganhe significados e 

interpretações diferentes, do ponto de vista da recepção, por um número muito maior de pessoas, 

que podem enxergar outros detalhes, outras situações, que escaparam ao olhar do fotógrafo. 

(...) a técnica mais exata pode dar às suas criações um valor mágico que um 
quadro nunca terá para nós. Apesar de toda a perícia do fotógrafo e de tudo o 
que existe de planejado em seu comportamento, o observador sente a 
necessidade irresistível de procurar nessa imagem a pequena centelha do acaso, 
do aqui e agora, com a qual a realidade chamuscou a imagem, de procurar o 
lugar imperceptível em que o futuro se aninha ainda hoje em minutos únicos, há 
muito extintos, e com tanta eloquência que podemos descobri-lo, olhando para 
trás (BENJAMIN, 1994, p. 94). 

Essa capacidade da fotografia de registrar o acaso, de capturar momentos de uma 

maneira rápida e, ao mesmo tempo, ser produto da competência técnica e de um ponto de vista do 

observador/fotógrafo, é impulsionada com o surgimento de novas tecnologias, que permitem ao 

fotógrafo realizar seu trabalho a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer situação. O 

desenvolvimento de câmeras digitais e sua posterior agregação aos telefones celulares com 

acesso à internet, os chamados smartphones, que por sua vez comportam aplicativos de 

fotografia, ampliou o acesso à atividade fotográfica ao eliminar fatores limitadores como a 

necessidade do filme fotográfico e a consequente revelação das fotografias. Isso implica na 

facilitação e rapidez do produto final e, especialmente, na redução de custos envolvidos no 

processo, possibilitando que mais pessoas adotassem a fotografia não somente como um hobby, 
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forma de registro de momentos importantes ou instrumento artístico, mas também como uma 

atividade de socialização, potencializada pelas postagens nas redes sociais.  

Capacitado por uma tecnologia portátil, o flâneur “tecnológico”, aqui denominado aos 

moldes do flâneur benjaminiano (1991), não só se refugia nas multidões e perambula pelas ruas e 

galerias, observando comportamentos e situações para adquirir novas experiências (BENJAMIN, 

1991), mas, por meio da atividade fotográfica, é capaz de enxergar novas possibilidades de 

representação dos acontecimentos, registrando-os instantaneamente. A este flâneur/fotógrafo é 

possível notar oportunidades e detalhes que representam costumes e culturas, sendo capaz de 

registrá-los e compartilhá-los no ambiente digital, tornando o que observa em sua flanerie 

acessível a um público maior. 

Podemos relacionar a posição desse fotógrafo-observador/flâneur/fotógrafo ao 

observador definido por Crary (2012, p. 15), que não é só “aquele que vê”, mas principalmente, 

“aquele que vê um determinado conjunto de possibilidades, estando inscrito em um sistema de 

convenções e restrições”. No entanto, esse sistema de que fala Crary não se trata apenas da 

sociedade em que vive o indivíduo no mundo físico, e dos momentos que vivencia em seu 

cotidiano. Ele também abarca as atividades, discussões, costumes e experiências que observa e 

experimenta no ambiente digital. Trata-se de elementos simbólicos que constituirão uma 

identidade que é transmitida àqueles que compartilham dos mesmos espaços sociais, o que resulta 

em uma fachada específica a determinado contexto. 

Levando em consideração a afirmação de Crary, o observador flâneur, ao registrar um 

momento, mobiliza seus valores, opiniões e visões sobre aquilo que observa durante suas 

perambulações, refletindo, obviamente, a cultura em que está inserido. Em relação a esta, ela 

pode ser entendida como “um processo de montagem multinacional, uma articulação flexível de 

partes, uma colagem de traços que qualquer cidadão de qualquer país, religião e ideologia pode 

ler e utilizar” (GARCIA CANCLINI, 1995a, p. 41).  

No ambiente digital, assim como na vida cotidiana do mundo off-line, que trataremos 

aqui como o mundo físico, o homem busca se relacionar com outros indivíduos e com o ambiente 

à sua volta “com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade” (HELLER, 

1972, p. 17). Ao fazer isso, ele acaba expondo “todos os seus sentidos, todas as suas capacidades 

intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, ideologias” 
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(Idem), o que pode ser observado muitas vezes nas fotografias realizadas, resultado de um estilo 

específico e da identidade de quem faz o registro.  

Ao ter sua individualidade exposta, como aborda Heller (1972), o indivíduo que atua no 

ambiente digital tem como objetivo se expressar e se relacionar com outros usuários que também 

participam daquele ambiente, expondo seus valores, opiniões e gostos. Ao fazer isso, ele busca se 

integrar a novos contextos, grupos e discussões para trocar experiências e conhecimentos, uma 

vez que “enquanto indivíduo, portanto, é o homem um ser genérico, já que é produto e expressão 

de suas relações sociais” (Ibidem, p. 21). Isso permite que ele tenha a possibilidade de agregar 

novos valores à sua identidade. 

A busca por integração e sociabilização, característica do ser humano, foi potencializada 

pelo desenvolvimento das tecnologias digitais. Elas possibilitaram a mobilidade com os tablets e 

smartphones, cujas telas atuam como mediadores das ações diárias, tornando-se um espaço 

propício para práticas colaborativas por meio dos aplicativos e das redes sociais. Disso resultam 

indivíduos cada vez mais conectados, o que caracteriza uma cultura da interação, que marca “as 

gerações que nasceram já no interior dos contextos midiáticos digitais – os “nativos digitais” – e 

vem substituir a cultura e as estéticas do espetáculo que marcaram as gerações do cinema e da 

TV” (DI FELICE, 2011, p. 102). 

A cultura da qual trata Di Felice permeia nosso interesse de estudo por “marcar o 

cotidiano e a existência das novas gerações que vivem em contextos sociais e midiáticos digitais 

e promete alterações qualitativas na política, na democracia e na forma de pensar a sociedade” 

(DI FELICE, 2011, p. 102). Ou seja, ela trata de práticas no ambiente digital e as implicações que 

estas podem trazer para a vida dos usuários, por promoverem novas relações sociais e culturais 

com o mundo que os cerca. Mediado pelas novas tecnologias digitais, elimina barreiras 

geográficas, possibilitando maior exposição e interação com diferentes pessoas a qualquer 

momento, através do consumo de símbolos e elementos culturais para a produção de fotografias e 

mensagens.  

Com relação à atividade fotográfica, o surgimento de uma cultura moldada pelas novas 

tecnologias viabiliza a compreensão das mudanças ocorridas ao longo dos anos, saindo de uma 

época que exigia dos eventuais fotógrafos uma capacitação marcada por procedimentos técnicos 

que exigiam o manuseio dos suportes, materiais, na escolha das películas, do trabalho no 
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laboratório de revelação, habilidades além das competências criativo-artísticas. Com as 

tecnologias digitais, algumas etapas do processo original são eliminadas, ampliando o acesso da 

atividade, agora ao alcance de mais pessoas, tanto pelo barateamento do hardware como pela 

facilidade de manuseio para o uso mais geral, embora produções mais elaboradas ainda exijam 

conhecimentos específicos, programas mais sofisticados. Os avanços tecnológicos também 

permitiram que a atividade fotográfica, além de se constituir enquanto uma manifestação artística 

de registro do mundo, passasse a ser utilizada como uma forma de comunicação, de linguagem, 

por meio da qual usuários, com suas fotos, transmitem mensagens, mostrando seu cotidiano, 

ilustrando suas opiniões sobre assuntos diversos, contribuindo com discussões, socializando e 

construindo uma imagem derivada daquilo que compartilha. 

Disso depreendemos que o desenvolvimento das plataformas digitais como espaço de 

comunicação inaugura uma nova fase da atividade fotográfica na medida em que a fotografia se 

torna uma linguagem explícita de interação para os usuários destas plataformas. Nos espaços 

comunicacionais como o Instagram, objeto deste estudo, usuários ressignificam símbolos que 

circulam em seus cotidianos ao elaborar representações fotográficas a serem compartilhadas, que 

transmitem, por meio de uma seleção e organização intencional, seus valores, gostos, posições 

sociais e outros elementos conforme a identidade desenhada para este compartilhamento. O que 

nos leva a citar Martin-Barbero (2006, p. 54), falando a partir de Castells: “o que está mudando 

não é o tipo de atividades nas quais participa a humanidade, mas, sim, sua capacidade de utilizar 

como força produtiva o que distingue a nossa espécie como rareza biológica, sua capacidade de 

processar símbolos”, pode ser observado no uso que se faz de aplicativos como o Instagram.  

 

1.2 Da flanêrie à interação: A web colaborativa e o Instagram 

 Ao falarmos em tecnologia e comunicação nos dias de hoje, não podemos deixar de citar 

a internet e, mais especificamente a Web 2.0, termo mercadológico que diz respeito “não apenas 

a uma combinação de técnicas informáticas (…), mas também a um determinado período 

tecnológico, a um conjunto de novas estratégias mercadológicas e a processos de comunicação 

mediados pelo computador” (PRIMO, 2006, p. 1). Ela diz respeito a uma nova fase do universo 

digital que traz mudanças em relação ao modelo comunicativo praticado até então, sendo que da 

“separação identitária entre emissor e receptor e num fluxo comunicativo bidirecional” passa 
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“para um modelo de circulação das informações em rede no qual todos os atores são, ao mesmo 

tempo, emissores e receptores” (DI FELICE, 2011, p. 102). Disso surgem os chamados 

produsers, como definido por Bruns (2008), modificando o ato de comunicar, que agora “torna-

se o resultado da interação com os circuitos informativos e dos estímulos contínuos das interfaces 

e das distintas extensões comunicativas” (DI FELICE, 2011, p. 102). 

Outra mudança dessa nova fase do universo digital é caracterizada pelo surgimento de 

espaços como blogs, wikis, vlogs e redes sociais, “criando uma outra cultura tecnológica que 

supera a concepção instrumental do uso que convida à interação e à manipulação e que, 

sobretudo, não produz apenas informações, mas o social” (DI FELICE, 2011, p. 103). 

 Essa nova estrutura comunicativa interativa de que fala Di Felice e as atividades que ela 

inaugura no ambiente digital caracterizam uma cibercultura, uma vez que a produção e troca de 

informações entre os usuários auxilia na criação de costumes, comportamentos e ligações entre 

indivíduos, que passam a construir vínculos, para se comunicar e trocar informações. 

A cibercultura vai se caracterizar pela formação de uma sociedade estruturada 
através de uma conectividade telemática generalizada, ampliando o potencial 
comunicativo, proporcionando a troca de informações sob as mais diversas 
formas, fomentando agregações sociais. O ciberespaço cria um mundo operante, 
interligado por ícones, portais, sítios e home pages, permitindo colocar o poder 
de emissão nas mãos de uma cultura jovem, tribal, gregária, que vai produzir 
informação, agregar ruídos e colagens, jogar excesso ao sistema (LEMOS, 2008, 
p. 87). 

Se as novas tecnologias influenciam na dinâmica da sociedade, modificando os meios de 

produção, fluxos de trabalho e formas de comunicação, isso não significa uma imposição 

determinística sobre as atividades sociais, que são reformuladas e potencializadas. Como defende 

Lemos (2008, p. 86), “podemos ver nas comunidades do ciberespaço a aplicabilidade do conceito 

de socialidade (mas também de sociabilidade), definido por ligações orgânicas, efêmeras e 

simbólicas”. Ou seja, por mais que as mudanças sejam mediadas por avanços tecnológicos, elas 

refletem aspectos institucionalizados do mundo físico, o que consideramos ser uma migração da 

sociedade para um ambiente social mais complexo, mas que ainda tem suas raízes em conceitos 

enraizados em nossas atividades diárias. 

A partir das ligações efêmeras e simbólicas que o ambiente digital proporciona a seus 

usuários como forma de socialidade, constituindo a cibercultura abordada por Lemos (2008), a 

Web 2.0, como evolução tecnológica, propicia espaços nos quais os usuários podem, ao mesmo 
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tempo, produzir e consumir conteúdos que refletem elementos culturais e simbólicos, 

compartilhando e socializando-os com outros indivíduos, formando grupos e, a partir das ações e 

mensagens compartilhadas, construir uma imagem conforme um contexto determinado. Por essas 

características, tomamos o ambiente analisado nesta pesquisa como uma das instâncias do 

conceito de cultura definido por Garcia Canclini (2004), na qual acaba se constituindo dentro das 

interações realizadas pelos indivíduos, que criam vínculos e formam grupos e comunidades 

baseadas em ligações simbólicas, através da produção e reprodução da sociedade, ao mesmo 

tempo em que desenvolvem processos de significação para as práticas diárias realizadas naquele 

ambiente em questão, constituindo um universo no qual os comportamentos dos indivíduos 

possuem valores e significados para com o espaço em que atuam e interagem. 

(...) cultura é vista como uma instância simbólica da produção e reprodução da sociedade. 
A cultura não é um suplemento decorativo, entretenimento dominical, atividade de ócio 
ou recreio espiritual para trabalhadores cansados, mas algo constitutivo das interações 
cotidianas, à medida que no trabalho, no transporte e nos demais movimentos comuns se 
desenvolvem processos de significação. Em todos estes comportamentos estão 
entrelaçados a cultura e a sociedade, o material e o simbólico (GARCIA CANCLINI, 
2004, p. 45). 

Ao abordar o conceito de cultura como algo constituinte das interações diárias que 

desenvolvem processos de significação para os comportamentos e atitudes dos indivíduos, seja no 

ambiente físico ou virtual, Garcia Canclini (2004) compreende as principais ações do uso dos 

serviços situados na Web, mais especificamente quando falamos nos espaços digitais 

denominados “redes sociais”, como o Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, entre outros. 

Nestes, a produção de conteúdos e consequente interação entre os usuários resultam no 

desenvolvimento de valores, costumes e hábitos daquele ambiente. Tais espaços, no formato de 

websites e de aplicativos para smartphones (apps), propiciam a construção de perfis públicos ou 

semipúblicos dentro dos limites permitidos pelo sistema digital, no qual usuários podem 

estabelecer e explorar conexões com outros indivíduos (BOYD; ELLISON, 2007 apud BUSSO, 

2013, p. 22, tradução nossa).  

Ao entrar em uma rede ou aplicativo social, os usuários se encontram em um espaço 

onde pessoas e/ou marcas estão habilitadas a construir perfis digitais e produzir e divulgar 

conteúdos originais, dialogando e trocando experiências, criando vínculos grupais (tribos), além 

de poder observar as atividades de outros usuários. Por ser um ambiente altamente dinâmico, 

“existe a possibilidade de que os processos criativos migrem dos domínios onde nascem para 
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outros campos de aplicação” (CASTELLS, 2010, p. 185), incentivando os usuários a pensar em 

novas e criativas formas de produção e compartilhamento de mensagens.  

Com as práticas de geração de conteúdo e compartilhamento de informação nas redes 

sociais, realizadas de maneira rápida e imediata, surgem novas formas de comunicação, nas quais 

há o diálogo entre meios distintos, dando origem a novas formas de conteúdo diferenciados, que 

podem ser usados para os mais diversos fins, como a divulgação de uma marca, contribuição à 

uma discussão, ou simplesmente aquisição de visibilidade. “A competência textual, narrativa, não 

se acha apenas presente, não é unicamente condição da emissão, mas também da recepção” 

(MARTIN-BARBERO, 1997, p. 302), isto é, os usuários têm a possibilidade de acompanhar as 

mensagens divulgadas nas redes e, a partir disso, elaborar novos conteúdos criativos para serem 

compartilhados, podendo se destacar e adquirir maior visibilidade frente às milhares de 

mensagens compartilhadas a todo momento pelos demais indivíduos interagindo no mesmo 

espaço. 

Esse papel que os usuários podem adotar no ambiente das redes sociais digitais tem 

como base a socialização, entendendo-se que, em um espaço como esse, o ato de se informar e, 

consequentemente, adquirir ideias para novos conteúdos, “deixa de ser apenas um ato racional e 

objetivo para se tornar também uma atividade de interação que possibilita um ‘estar aí‘ e uma 

forma de participação à distância” (DI FELICE, 2011, p. 122). Essa mudança ocorre no ambiente 

digital como um todo com a chegada da Web 2.0 e, mais especificamente, das redes sociais como 

o Facebook e o Instagram, por exemplo (Ibidem). 

O Instagram, rede social em formato de website e também de aplicativo para 

smartphones, funciona a partir da criação de um perfil digital dos usuários e marcas, que podem 

seguir e interagir uns com os outros, assim como com outras redes (Facebook e Twitter). No 

entanto, diferentemente do que ocorre em muitos desses espaços, nos quais as mensagens são, em 

sua maioria, em formato de texto, a comunicação funciona primariamente a partir do 

compartilhamento de fotos e vídeos, criados pelos próprios usuários, que podem editá-las, 

adicionando filtros, e compartilhá-las em seus perfis. Nesse processo, podem ser adicionadas 

legendas e hashtags2, que têm como objetivo categorizar as produções dentro de palavras-chave e 

                                                
2 União de uma frase ou palavra-chave (tags) e o sinal gráfico de uma cerquilha (#), com o objetivo de categorizar e 
organizar mensagens pertencentes a um determinado assunto ou tópico. Fonte: Dicionário Oxford. 
<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/hashtag>. Acesso em: junho de 2015.  
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assuntos em pauta no momento, visando, assim, adquirir mais visibilidade em meio ao fluxo de 

mensagens compartilhadas diariamente. 

Embora possibilite o acesso por duas vias, desktop e tecnologias móveis, o Instagram é 

mais utilizado na plataforma mobile, uma vez que na web os usuários podem apenas realizar 

buscas por hashtags e nicknames, editar seus perfis e interagir com outros indivíduos através de 

comentários e curtidas. Já a plataforma móvel, além das funções possíveis via website, também 

permite a postagem e edição de fotos, considerados os principais motivos para o uso da rede.  

De certa maneira, esse incentivo a um maior uso da tecnologia móvel pode ser 

considerado um dos pontos cruciais para o sucesso do aplicativo, uma vez que, ao perambular 

pelas cidades e experimentar novas experiências e acontecimentos, o usuário-observador é capaz 

de registrá-los facilmente com a câmera de seu smartphone e compartilhá-los em tempo real. 

Além da rapidez do registro e possibilidade do imediatismo nas postagens, o uso dessas 

tecnologias permite um acesso maior a mensagens compartilhadas por outros usuários e marcas, 

incentivando a interação. Ao falarmos deste conjunto de mensagens disponíveis aos usuários, 

citamos também o conteúdo produzido e divulgado pelas grandes instituições midiáticas, que 

dessa forma podem alcançar novos públicos a qualquer momento, uma vez que “os dispositivos 

móveis, em seu estado atual de desenvolvimento, têm uma capacidade suficiente, embora não 

ótima, para incrementar a exposição dos usuários aos conteúdos midiáticos” (IGARZA, 2009, p. 

49, tradução nossa), o que faculta a divulgação de acontecimentos e situações de maneira mais 

rápida e direta.  

Para entender o funcionamento do universo do Instagram como espaço comunicacional, 

é necessária uma investigação mais detalhada, verificando como se comportam seus usuários que, 

muitas vezes, dedicam boa parte de seu tempo elaborando as fotos a serem postadas e interagindo 

com os demais indivíduos que circulam naquele ambiente. Por meio de uma análise das práticas 

envolvidas no processo de uso do aplicativo, discutimos, mais adiante, as implicações na vida de 

seus usuários e relações com suas imagens dentro do ambiente online. 

 

1.3 Ações e interações – imagens e contextos: o usuário do Instagram 



	 	 23	

Ao compartilhar uma imagem no Instagram, o indivíduo se integra a contextos já 

existentes, assumindo a possibilidade de interação com os demais usuários. Dependendo da 

repercussão das imagens postadas, positiva ou negativa, conforme os critérios e expectativas dos 

grupos específicos de interesse de quem posta, isso pode resultar em uma posição de destaque, 

que se realimenta tendo em vista que “a lógica da popularidade na internet é autorreferente: algo 

se torna popular porque é popular, e quanto mais visto/ouvido/espalhado, mais será conhecido e, 

portanto, visto/ouvido/espalhado por outras pessoas” (MARTINO, 2014, p. 128). 

Esse processo de compartilhamento de imagens ilustra o sistema de conexões entre as 

redes sociais do ambiente digital, que se comunicam entre si, mesmo que cada uma se situe em 

um tipo de plataforma e/ou possua seus próprios formatos de mensagem ou funcionalidades. “Na 

prática, os mundos online e off-line estão integrados em um todo maior e mais complexo, a vida 

cotidiana” (MARTINO, 2014, p. 137), o que leva o usuário a escolher as informações que deseja 

divulgar. Para tanto, é necessária a vivência de experiências reais que fornecerão os elementos 

essenciais para as fotos e vídeos a serem compartilhados no aplicativo. Este é um processo que 

exige atenção em relação à imagem de si mesmo que é transmitida dentro do espaço a ser 

ocupado a partir daquele compartilhamento ou para outras redes. 

O ambiente do Instagram, ao contrário de outras redes digitais, possibilita um diálogo 

com o off-line, pelas fotos produzidas pelos usuários a partir do consumo de elementos culturais 

no mundo físico. Essa dinâmica de relacionamento e interação existente no mundo das redes 

sociais digitais possibilita a repercussão, ou não, da mensagem, pelos elementos que a compõem, 

sobre um assunto específico. Isso traz implicações para seu produtor, que poderá agregar novos 

valores à sua imagem e identidade dentro daquele contexto, a alterar a maneira como ele é visto e 

tratado em suas interações diárias no meio digital, podendo ser refletido também para o mundo 

físico e para as posições e comportamentos que o indivíduo irá adotar ao longo de seu dia-a-dia.  

Esse diálogo entre o mundo digital e o off-line é o que caracteriza o ambiente do app 

como interativo. A interatividade se caracteriza como “a propriedade de instrumentos 

informáticos específicos que permitem que o usuário oriente o desenvolvimento das operações, 

de etapa em etapa e quase instantaneamente, ou seja, em tempo real” (VITTADINI, 1995, p. 155 

apud FRAGOSO, 2001, p. 9). Um ambiente como o do Instagram permite a participação imediata 

de um indivíduo que, a partir da interação com as mensagens disponibilizadas, assumindo seu 
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papel de receptor, pode também orientar sua produção, realizada em um ambiente físico. Trata-

se, então, da “simulação, em meio digital, da interação comunicativa estabelecida entre 

interlocutores humanos (...) e entre o espectador e um elemento de seu entorno” (FRAGOSO, 

2001, p. 9). 

Devido à interatividade proporcionada ao usuário pelo Instagram, podemos dizer que “a 

vida se torna um modo de vida marcado por uma sociabilidade teatral, pela representação (por 

fazer presente o ausente), pela fabulação” (SOUZA MARTINS, 2008, p. 91). A partir desta 

perspectiva, o indivíduo procura obter acesso aos instrumentos necessários para se apresentar da 

maneira que deseja no meio digital, socializando e transmitindo aos grupos de interesse uma 

imagem planejada. A esta imagem planejada, remetemos a possibilidade de agregar valores à 

identidade de cada indivíduo, como já foi citado anteriormente; ao interagir com o ambiente 

físico, transportando essa atividade para o digital, o usuário realiza, além de um processo de 

produção de mensagens e socialização com outros indivíduos, um trabalho contínuo de 

elaboração de uma identidade própria, que está em constante desenvolvimento conforme suas 

ações e comportamentos diários. 

Embora os ambientes físico e digital estejam ligados durante as atividades diárias 

realizadas pelo indivíduo, o digital possui características que não devem ser ignoradas e que são 

pontos cruciais para a discussão que propomos nesta pesquisa: a capacidade que cada usuário 

possui de filtrar aquilo que será transmitido aos outros, de acordo com sua própria vontade ou 

objetivo que considerar conveniente em cada momento específico. No entanto, isso só é possível 

graças à possibilidade de anonimato e segurança que a mediação da tela de um computador ou 

tecnologia móvel confere às suas ações diárias, fazendo com que se sintam seguros para 

expressar e compartilhar suas ideias e pontos de vista sobre os mais variados assuntos, sem se 

preocuparem tanto com as consequências. 

“As relações virtuais criam a sensação de eliminar algumas dificuldades de interação 

existentes na vida cotidiana” (MARTINO, 2014, p. 124), entre elas a sensação de segurança 

citada no que concerne à adoção de padrões comportamentais, filtrando e formatando 

informações e mensagens que desejam transmitir aos demais indivíduos que compartilham o 

mesmo espaço que eles, no caso desta pesquisa, o Instagram. Essa filtragem/formatação de 

informações é realizada já na montagem dos perfis, “a escolha de fotos e a descrição que se faz 
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de si mesmo permitem construir uma imagem de si mesmo que, pessoalmente, talvez seja difícil 

de manter” (MARTINO, 2014, p.124), ou seja, cada usuário pode assumir mais facilmente 

diferentes papéis dentro desse ambiente, com uma sensação de segurança e privacidade maiores 

do que no mundo físico. 

Por meio de técnicas de montagem de fotos e da troca de comentários, curtidas e/ou 

compartilhamento de mensagens, é possível aos usuários “criar propositadamente quase todos os 

tipos de falsa impressão sem se colocar na posição indefensável de ter dito uma flagrante 

mentira” (GOFFMAN, 1983, p. 63). Isso oportuniza a construção de fachadas nos contextos 

escolhidos para tal, permitindo que o sujeito-usuário seja visto conforme planejado, ou pelo 

menos é o que se espera. O que Goffman comenta em relação à abordagem dos fatos pelos meios 

de comunicação de massa torna-se válido no ambiente do Instagram, para o indivíduo “comum”: 

As técnicas de comunicação, tais como a insinuação, a ambiguidade estratégica 
e omissões essenciais permitem ao informante enganador aproveitar-se da 
mentira sem tecnicamente dizer nenhuma. Os meios de comunicação de massas 
têm sua própria versão a respeito disso e demonstram que, por meio de 
reportagens e ângulos fotográficos criteriosos, uma minúscula resposta a uma 
celebridade pode ser transformada em uma torrente impetuosa (GOFFMAN, 
1983, p. 63).  

Embora o que afirma Goffman seja algo possível de ocorrer quando estamos tratando de 

um ambiente interativo como o Instagram, não podemos afirmar que todos os usuários do 

aplicativo se valham deste estratagema de construção de fachada no ambiente digital, visando 

alcançar um objetivo pré-determinado. 

 

1.4 A construção de identidades: do anonimato às fachadas  

A possibilidade de anonimato e a segurança que o ambiente digital proporciona a seus 

usuários de se esconderem por trás de perfis e nicknames (PRIMO, 2006, p. 7), são pontos de 

apoio para discutir sobre a construção de elementos identitários dentro do Instagram. Como já 

mencionado, a partir de Goffman (1983), durante o processo de montagem de fotos a serem 

compartilhadas no aplicativo, os usuários se apropriam de elementos de seu cotidiano por meio 

do consumo, seja ele de produtos e serviços culturais ou de símbolos. Isso resulta em uma seleção 

de elementos que representem determinados valores, que são associados à imagem do próprio 

usuário, ocasionando em uma construção de fachada, que transmite determinados padrões de 
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comportamentos adotados em contextos específicos. “Assim, quando o indivíduo se apresenta 

diante dos outros, seu desempenho tenderá a incorporar e exemplificar os valores oficialmente 

reconhecidos pela sociedade e até realmente mais do que o comportamento do indivíduo como 

um todo” (GOFFMAN, 1983, p. 41).  

 Devido à acessibilidade que o ambiente digital proporciona, somada à necessidade de 

sociabilização de todos nós e a um fluxo intenso e constante de informações compartilhadas, os 

usuários com opiniões e valores semelhantes tendem a se agrupar para discutir acontecimentos, 

trocar opiniões, resultando, consequentemente, na criação de vínculos. Sabemos que “pertencer a 

uma comunidade não é um fato obrigatório” (HELLER, 1972, p. 76); no entanto, é a partir desse 

tipo de participação ativa que os indivíduos podem crescer e adquirir mais visibilidade dentro de 

uma rede ou aplicativo social, fazendo com que muitos adotem, como objetivo para suas ações 

diárias, o reconhecimento de outros usuários, conferindo-lhes a sensação de pertencimento a um 

contexto maior. 

A identidade social de um indivíduo depende, em boa parte, da comunidade à 
qual ele está ligado. Saber quem se é significa também saber a quais grupos se 
está ligado – “sou torcedor do time x, adepto da religião y, pertenço à família w, 
estudo na faculdade z” – e de que maneira essa ligação se reflete nele mesmo 
(MARTINO, 2014, p. 141). 

Muitas vezes, o desejo de participar de determinado grupo ou contexto acaba sendo 

despertado nos usuários, que devem procurar expressar padrões ideais de representação, 

abandonando ou escondendo ações que não sejam compatíveis com as adotadas pelos outros 

membros daquele grupo específico (GOFFMAN, 1983, p. 46). Devem selecionar elementos que 

sejam adequados para aquele contexto e descartar daqueles que não condizem com os valores, 

acredita-se, partilhados pelos outros membros.  

Deve-se reforçar o fato de que a identidade de cada pessoa está em um contínuo 

processo de construção, na medida em que, por meio de suas ações e atividades de interação, 

estão constantemente agregando novos valores, realimentando as imagens de si próprios que 

transmitem nos ambientes em que atuam. No ambiente digital, e mais especificamente no 

Instagram, essa agregação de valores atua mais intensamente na construção identitária, o que, 

aliado à mediação das telas digitais, como citado anteriormente, reforça a sensação de segurança 

para que selecionem as imagens que lhes confiram características com as quais desejam ser 

reconhecidos. 
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A atividade de seleção e descarte de elementos que irão compor as fotos compartilhadas 

no aplicativo nos remete ao conceito de identidade de projeto abordado por Castells (2000), 

segundo o qual os usuários do Instagram, ao consumirem elementos culturais como bens de 

entretenimento, produtos e outros serviços, acabam se apropriando de valores que acreditam ser 

condizentes para atingir objetivos específicos de uma identidade desejada. Esse conceito pode ser 

relacionado à afirmação de Giddens (2002, p.74): “somos não o que somos, mas o que fazemos 

de nós mesmos”. Dessa forma, relacionando os dois autores ao tema desta pesquisa, podemos 

dizer que as escolhas e ações que são tomadas durante o processo de montagem e 

compartilhamento de fotos no Instagram, e que acabam incorporando valores às identidades de 

cada indivíduo, fazem parte de um projeto maior, de acordo com o que cada usuário deseja 

alcançar no aplicativo, seja retratar seu cotidiano, ganhar mais visibilidade e seguidores, 

demonstrar seu lado criativo, entre vários outros. 

(...) a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 
processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento 
do nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua 
unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre 
“sendo formada”. (...) A identidade surge não tanto da plenitude da identidade 
que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é 
“preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 
imaginamos ser vistos por outros (HALL, 2006, p. 38).  

Não podemos afirmar que uma possível construção de fachadas por meio da articulação 

de elementos identitários dentro do ambiente do Instagram ocorra a todo momento e seja 

desejável por todos os usuários que utilizam o aplicativo. Entretanto, a possibilidade de que isso 

aconteça, por ter implicações tanto no ambiente online quanto no off-line, é um fenômeno de 

suma importância a ser estudado nesta pesquisa. O comprometimento que cada usuário deve ter 

com a imagem que desenvolveu dentro do ambiente digital é uma dessas implicações, fazendo 

com que procurem adotar comportamentos e posições que condigam com aquilo que desejam 

transmitir, a evitar que sejam descobertos neste processo de construção de fachada, podendo 

colocar sua reputação, status e credibilidade em risco. 

Os indivíduos surpreendidos em flagrante no ato de dizer mentiras descaradas 
não apenas ficam desacreditados durante a interação, mas podem ter sua 
dignidade destruída, pois muitas plateias acharão que se um indivíduo pode 
permitir-se uma vez contar semelhante mentira, não deve nunca mais merecer 
confiança (GOFFMAN, 1983, p. 63).  

 Ao compartilhar uma foto e adotar uma posição dentro do ambiente do Instagram, o 
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indivíduo que busca participar de um grupo deve procurar manter uma imagem dentro desse 

ambiente, produzindo e compartilhando fotos que possuam certos elementos que possam ser 

interpretados pelos outros usuários de maneira a indicar certos gostos, comportamentos e valores 

similares ao do contexto em questão. A identidade construída por esse sujeito que deseja 

participar de determinado contexto só acaba sendo formada de maneira eficaz, sendo reconhecida 

pelos outros presentes naquele ambiente, a partir da repetição, neste caso, a constante produção e 

compartilhamento de fotos no Instagram sobre um tema específico, que se relaciona ao grupo que 

deseja participar. 

A eficácia produtiva dos enunciados performativos ligados à identidade depende 
de sua incessante repetição. Em termos da produção da identidade, a ocorrência 
de uma única sentença desse tipo não teria nenhum efeito importante. É de sua 
repetição e, sobretudo, da possibilidade de sua repetição, que vem a força que 
um ato linguístico desse tipo tem no processo de produção da identidade 
(SILVA, 2011, p. 93). 

Tondato (2011, p. 165), defende que “nas mídias, as identidades são apresentadas sob a 

forma de representações, construídas a partir de sistemas simbólicos, passíveis, portanto, de 

interpretações diversas”. Deste modo, ambiente do Instagram é um espaço que dá a seus usuários 

liberdade de expressão; porém, para que o processo de montagem de representações, ou fachadas, 

possa ocorrer de maneira adequada, há a exigência de que o repertório necessário para 

decodificar as mensagens transmitidas nas imagens seja compartilhado. Concordamos também 

com Woodward (2009, p.17), quando afirma que “para que possam ser ‘interpretadas’, as 

representações devem fazer parte de um processo cultural, a partir de que são estabelecidas 

identidades individuais e coletivas”.  

O ambiente do Instagram permite ao usuário assumir diferentes papéis e participar em 

diversos cenários, diferentes até daqueles vivenciados no mundo físico, possibilidade esta obtida 

pelo uso que se faz do poder de representação, que dá àqueles que o possuem “o poder de definir 

e determinar a identidade” (SILVA, 2011, p. 91). Este poder está relacionado à escolha, ao acesso 

de um capital simbólico que, quando compartilhado, será interpretado no mesmo sentido em que 

foi usado para a construção da identidade pré-determinada para aquele ambiente digital. Um 

processo que, de acordo com Hall (2006, p. 12), vai ter implicações no ambiente físico, uma vez 

que o resultado das escolhas feitas acaba sendo incorporado pela identidade física, ainda que não 

totalmente em concordância.  
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O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades 
que não são unificadas no redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há 
identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que 
nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas (HALL, 2006, p. 
12). 

Decorrente de suas ações de produção e compartilhamento de mensagens em formato 

fotográfico no ambiente do Instagram, os usuários se apropriam de certos elementos identitários, 

incorporados à sua imagem naquele ambiente e, eventualmente, também no ambiente off-line, o 

que dá início a um processo que lhes permite se integrar a grupos, socializar com outros 

indivíduos e construírem uma nova identidade frente à um universo mediado por telas digitais. 

Contudo, essa é uma possibilidade a ser analisada mais profundamente nesta pesquisa, sendo 

necessário também procurar investigar de que forma o consumo cultural e simbólico realizado 

durante o processo de montagem das fotos contribui para este acontecimento. 

 

Capítulo 2: Para além das fachadas – o Instagram e as práticas de consumo 

2.1 A Cultura do Consumo no ambiente digital  

 

Quando se fala sobre o ambiente digital na sociedade pós-moderna, um espaço que está 

em constante evolução e no qual usuários produzem e trocam informações a todo momento, 

sempre buscando oferecer conteúdos customizados, a gerar diferentes tipos de engajamentos, 

estamos falando de um espaço comunicacional movido pelo consumo. Trata-se de um espaço no 

qual a troca de informações é essencial, e onde indivíduos participam de discussões e produzem 

conteúdos, ao mesmo tempo em que marcas possuem a possibilidade de se comunicar com o 

público em uma linguagem mais informal, adotar novos formatos para divulgarem seus produtos 

e serviços e conquistar consumidores, seguidores, fãs. 

Ao discutirmos sobre a construção identitária no ambiente digital, mais especificamente 

no aplicativo Instagram, devemos também abordar outros processos envolvidos em seu uso para 

além da construção de fachadas. Esses processos inauguram novas formas de consumo, adotadas 

pelos usuários em suas atividades de participação em diferentes contextos e produzem conteúdos 

a serem compartilhados. Para discorrer acerca das práticas de consumo que um ambiente como 

esse promove e, mais especificamente, como isso é tratado no Instagram, é importante esclarecer 
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que a discussão gira em torno de uma cultura do consumo, na qual o consumo é mediador das 

relações sociais, culturais e simbólicas. 

A noção de “cultura do consumo” implica que, no mundo moderno, as práticas 
sociais e os valores culturais, ideias, aspirações e identidades básicos são 
definidos e orientados em relação ao consumo, e não a outras dimensões sociais 
como trabalho ou cidadania, cosmologia religiosa ou desempenho militar 
(SLATER, 2002, p. 32). 

No âmbito da problemática deste estudo, de acordo com Slater (2002), podemos 

considerar o processo de seleção para a montagem de fotos a serem compartilhadas pelo 

Instagram e as trocas de informação decorrentes como parte de uma prática social e 

comunicacional também orientada para o consumo. Esse processo, por sua vez, possui 

determinado valor em contextos relevantes para o autor da mensagem em questão e para os 

demais usuários.  

Todavia, temos de ter consciência de que não podemos tratar o estado atual da cultura e 

atividade do consumo no ambiente digital como algo que sempre existiu. A dinâmica aqui 

referida foi alterada ao longo dos anos: (1) com o surgimento de novas tecnologias, como os 

tablets e smartphones, que tornaram possível aos usuários realizar pesquisas de preço, locais e 

produtos em qualquer lugar e a qualquer hora; (2) por mudanças nas relações sociais, 

proporcionadas pela internet e as redes sociais, por meio das quais pessoas de diferentes partes do 

mundo conseguem trocar mensagens nos mais diferentes formatos; e (3) por alterações na noção 

de espaço público, que é ampliado para o meio digital, onde usuários possuem liberdade para se 

expressar, interagindo de maneira muito intensa por meio de símbolos e signos, em especial 

imagéticos, criando conteúdos próprios, e eventualmente estabelecendo novos valores à práticas 

consolidadas no mundo físico. Estas mudanças desenvolvidas com a Modernidade fizeram com 

que diversos valores, hábitos e comportamentos passassem a ser associados ao conceito de 

consumo, orientando pensamentos, ações e práticas diárias. 

A cultura do consumo abrange um conjunto de imagens, símbolos, valores e 
atitudes que se desenvolveram com a Modernidade, tornaram-se positivamente 
associados ao consumo (real ou imaginário) de mercadorias e passaram a 
orientar pensamentos, sentimentos e o comportamento de segmentos crescentes 
da população do assim chamado mundo ocidental (TASCHNER, 2009, p. 79). 

Ao falarmos em relações de troca, como as que não só ocorrem, mas caracterizam o 

ambiente digital a todo momento, e levando em consideração o que defende Taschner (2009), 

podemos sustentar que as mensagens, sejam elas no formato de vídeos, fotos ou textos 
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compartilhados na internet e nas redes sociais, pertencem à categoria de “mercadorias”. Para 

apoiar essa afirmação, mencionamos Appadurai (2010, p. 22), que descreve mercadoria como 

sendo “qualquer coisa destinada à troca” e, mais do que isso, que possui valor, mesmo que 

simbólico. No caso do Instagram, os usuários enxergam nas imagens compartilhadas valores de 

interação, que podem trazer benefícios para suas imagens na rede, como um aumento no número 

de seguidores ou uma aquisição de status. 

Acreditamos que as atividades realizadas pelos usuários no processo de utilização do 

Instagram para a produção das fotos a serem compartilhadas implicam na ressignificação de 

diversos signos e símbolos, acarretando sua transformação em elementos de valor dentro daquele 

contexto. Isso faz com que as relações entre usuários das redes sociais, e mais particularmente do 

Instagram, possam ser consideradas como relações de troca, saindo do âmbito da socialização, 

apontando para, por assim dizer, certa “mercadorização”, numa esfera mais impessoal, 

concedendo mais importância aos objetivos de posicionamento e pertencimento dos indivíduos e 

os valores a isso creditados.  

Tudo pode transformar-se em mercadoria ao menos durante parte de sua vida. 
Esse potencial que todas as coisas, atividades ou experiências têm de se 
tornarem mercadoria, ou serem substituídos por mercadorias, coloca 
perpetuamente o mundo íntimo da vida cotidiana no mundo impessoal do 
mercado e de seus valores (SLATER, 2002, p. 35). 

Quando falamos em cultura do consumo, estamos tratando basicamente de uma 

“negociação de status e identidade – a prática e a comunicação da posição social” (SLATER, 

2002, p. 38). Logo, ao compartilhar uma mensagem, o usuário expõe seu posicionamento 

específico sobre um assunto, promovendo a socialização, contribuindo para eventuais discussões 

sobre algum tema específico e incentivando a criação de novos conteúdos, ao mesmo tempo em 

que lhe é atribuída uma posição de reconhecimento e status. Dessa forma, podemos dizer que 

quando falamos sobre valores no ambiente digital, estamos discutindo os objetivos pretendidos 

pelos usuários ao compartilharem conteúdos, sejam eles no formato que for. 

Com base nessa discussão, dispomo-nos a investigar como os usuários do Instagram 

agem na perspectiva de busca por visibilidade e reconhecimento por meio da produção de 

imagens e comunicação de uma posição social, representada por práticas de consumo, material 

e/ou simbólico. Podemos afirmar que ocorre uma negociação na qual os elementos utilizados nas 

fotos, através do consumo, possuem valor a ser trocado para atingir os objetivos dos usuários, 
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uma vez que “os bens do consumo são fundamentais para nossa forma de construir nossa 

aparência social, nossas redes sociais (modo de vida, grupo de status, etc.), e estruturas de valor 

social” (SLATER, 2002, p. 38).  

Acreditamos que é essa negociação apontada por Slater que movimenta o consumo 

dentro do ambiente digital, mais especificamente quando estamos falando do ambiente das redes 

e aplicativos sociais, onde não há, efetivamente, um consumo no sentido material, mas sim uma 

apropriação de elementos culturais e simbólicos, que podem ser utilizados pelos usuários para 

transmitir uma posição, diferenciando-se dos demais usuários, construindo uma imagem dentro 

de um contexto e, assim, angariando reconhecimento. A isso se soma a necessidade de realizar 

um trabalho contínuo de manutenção da imagem assim constituída, produzindo novas mensagens 

e socializando em novos/outros espaços, buscando manter ou, também, potencializar o valor 

adquirido.  

Os bens de consumo utilizados durante a produção das fotos adquirem valor, uma vez 

que têm como propósito alcançar os objetivos simbólicos pretendidos pelos usuários, sendo 

ressignificados e apropriados de maneira a se diferenciar das demais mensagens presentes no 

ambiente digital. Esse compartilhamento simbólico ocorre em grande escala, fazendo com que as 

fotos adquiram maior visibilidade e relevância, ao mesmo tempo em que colaboram para que as 

mensagens alcancem novos públicos e incentivem a produção de novas imagens.  

No Instagram, o usuário que procura produzir uma foto que o diferencie dos demais e 

alcance maior visibilidade se encontra em uma posição na qual sua imagem poderá atrair a 

atenção dos outros indivíduos. Devido a isso, já que estamos tratando de uma cultura de 

consumo, podemos observar a posição de valor que uma foto compartilhada pode representar em 

um dado momento, por meio da recepção dos outros usuários, que poderão dar alguma 

importância àquela imagem compartilhada, considerando-a relevante. 

A tendência da cultura de consumo para diferenciar, para estimular o jogo das 
diferenças, precisa ser matizada pela observação de que as diferenças precisam 
ser reconhecidas e legitimadas socialmente: a alteridade total, assim como a 
individualidade total, corre o risco de ser irreconhecível (FEATHERSTONE, 
1995, p. 124). 

Segundo a afirmação de Featherstone, podemos constatar que é apenas através da 

recepção realizada pelos outros usuários do Instagram que uma foto, por mais diferente e criativa 

que seja, alcança uma posição de destaque e é legitimada como sendo relevante e original, 
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trazendo reconhecimento a seu autor. Caso contrário, ela apenas se perderá em meio às milhares 

de outras fotos compartilhadas diariamente. Cabe aos indivíduos, por conseguinte, encontrar e 

consumir os melhores símbolos, situações e elementos ou seja, aqueles que irão causar um 

impacto maior, gerando visibilidade e adquirindo maior valor (um meme por exemplo, ou uma 

marca ou algo de grande reconhecimento). No entanto, não se pode deixar de citar que os valores 

e intenções que cada elemento compositor das fotos carrega são provisórios, podendo perder 

forças com o passar do tempo ou com o surgimento de novos assuntos e discussões, cabendo aos 

usuários estarem sempre atualizados e informados sobre as discussões e acontecimentos para, 

assim, conseguirem produzir fotos cada vez mais relevantes. 

Ao tratarmos do consumo de elementos para compor as fotos compartilhadas nas redes 

sociais digitais, também entendemos esse consumo como “o conjunto de processos socioculturais 

em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos” (GARCIA CANCLINI, 1995b, p. 53). 

Tais processos podem ser observados em diversas manifestações no ambiente digital: no 

download de um programa ou aplicativo; na troca de mensagens e informações, na medida em 

que isso ocorre com base na socialização de atividades, experiências, opiniões, quase sempre 

intermediadas por imagens no formato de fotos; ou apenas textos que traduzem consumo ou 

consumação de algo. Além do que afirma Garcia Canclini (Ibidem), o papel do consumo também 

passa a ser o de prover sentidos e construir identidades, através do uso e apropriações de bens os 

mais diversos, não ficando necessariamente restrito à aquisição de algo por meio de transações 

monetárias. Dessa forma, ao baixar um aplicativo em seu smartphone, por exemplo, o objetivo 

pelo qual realizou esta ação, bem como o uso que ele dará a essa mercadoria servirão como 

provedores de sentido e valor para o indivíduo. 

(...) na sociedade contemporânea, consumo é ao mesmo tempo um processo 
social que diz respeito a múltiplas formas de provisão de bens e serviços e a 
diferentes formas de acesso a esses mesmos bens e serviços; um mecanismo 
social percebido pelas ciências sociais como produtor de sentido e de 
identidades, independentemente da aquisição de um bem (CAMPBELL; 
BARBOSA, 2006, p. 26). 

Sabendo da existência da variedade de relações e atividades realizadas no ambiente 

digital que podem ser agrupadas sob a categoria de consumo, como foi apontado anteriormente, e 

levando em conta os procedimentos que envolvem a utilização do Instagram, desde sua instalação 

até a montagem e compartilhamento de fotos, para a construção de uma imagem dentro do 

ambiente digital, é necessário identificar e analisar as diferentes fases desse processo e as 
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relações de consumo presentes em cada uma delas, o que será realizado mais à frente neste 

capítulo. 

 

2.2 Compartilhamento e interação: consumindo (n)o Instagram 

Ao discutirmos os processos que envolvem a utilização do aplicativo Instagram, é 

preciso lembrar que estamos estudando um ambiente comunicacional dentro do universo digital. 

O uso do Instagram implica em procedimentos a serem adotados, ou não, ao postar uma foto, 

como o uso de filtros e hashtags, o compartilhamento em outras redes sociais, práticas essas que 

seus usuários devem aprender nas suas tentativas de postagem, visualização de outros perfis, 

discussões com outros indivíduos dentro do próprio app ou em outras redes sociais.  

Quando falamos em consumo material, no caso de um aplicativo como o Instagram que 

possibilita a interação social, estamos indo além das características funcionais de um produto, ou 

seja, versamos sobre um espaço no qual indivíduos podem customizar e compartilhar suas fotos 

ao mesmo tempo em que acessam a produção de outros usuários e interagem com os mesmos. É 

importante ressaltar o significado cultural envolvido nesse processo de consumo, uma vez que, 

mais do que compartilhar suas imagens, o indivíduo que realiza o download de um app com as 

características do Instagram pretende se integrar a um novo contexto comunicacional e partilhar 

das mesmas experiências que outras pessoas, de seu círculo social ou não, estão vivenciando, o 

que representa também uma forma de consumo cultural, uma vez que possui um significado para 

o indivíduo. 

Na verdade, todo consumo é cultural. (...) Em primeiro lugar, todo consumo é 
cultural porque sempre envolve significado: para “ter uma necessidade” e agir 
em função dela precisamos ser capazes de interpretar sensações, experiências e 
situações e de dar sentido a (bem como de transformar) vários objetos, ações, 
recursos em relação a essas necessidades (SLATER, 2002, p. 131). 

Analisando a afirmação de Slater, ao consumir, ou seja, ao baixar o aplicativo do 

Instagram em seu smartphone, o usuário realiza também um consumo cultural, uma vez que, 

como aponta Slater, sua ação envolve um significado: o de suprir a necessidade do indivíduo de 

participar e se integrar a um espaço comunicacional, fazendo com que, mais do que um produto, 

o app se transforme em uma porta de entrada para a sociabilidade e auto-expressão.  
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“Em segundo lugar, o consumo sempre é cultural porque – em contraposição ao 

pensamento utilitarista liberal – os significados envolvidos são necessariamente significados 

partilhados” (SLATER, 2002, p. 131), sobretudo pelos usuários pertencentes à mesma cultura 

digital, o que incentiva a produção de conteúdo, compartilhamento, participação em discussões, 

interação, e expressão identitária. 

As preferencias individuais são, elas mesmas, formadas no interior de culturas. 
Não é que todos os membros de uma cultura sejam unânimes e uniformes em 
seu consumo  (...). A questão é que quando formulamos significativamente 
nossas necessidades em relação aos recursos disponíveis, baseamo-nos em 
línguas, valores, rituais, hábitos, etc., que são de natureza social, mesmo quando 
os contestamos, rejeitamos ou reinterpretamos no plano individual (SLATER, 
2002, p. 131). 

Além de se basearem em elementos culturais, como rituais, línguas e valores, para se 

comunicarem dentro do ambiente do Instagram, os indivíduos também buscam expor elementos 

de sua individualidade. “O cotidiano de cada indivíduo está inserido nesse universo de discursos. 

E é a partir dessa materialidade discursiva que se constitui sua subjetividade” (BACCEGA, 1995, 

p. 22), o que pode ser identificado por meio da recepção e produção de novas mensagens, nos 

formatos já citados, dentro do aplicativo, aonde o usuário se constitui como um sujeito com 

valores, gostos e comportamentos dentro daquele universo, trazendo à tona, novamente, a 

afirmação proposta por Giddens (2002, p. 74) de que “somos não o que somos, mas o que 

fazemos de nós mesmos”.  

As propriedades do Instagram, como os filtros, possibilidade de compartilhamento em 

outras redes sociais, uso de hashtags, seguir e interagir com outros usuários do mundo todo, 

acabam por desenvolver as características próprias e únicas daquele espaço. Exemplos disso são 

suas regras, formas de interação, expressões, entre outros aspectos que tornam o que era 

inicialmente um aplicativo para smartphones em um ambiente comunicacional e de expressão 

identitária. Devido ao caráter intuitivo que, não apenas o Instagram, mas o ambiente digital como 

um todo possui, um usuário que chega ao app pela primeira vez consegue, ao observar o padrão 

comportamental de outros indivíduos que estão naquele mesmo espaço, entender como deve se 

comportar e agir para que seja reconhecido como parte daquele universo. No entanto, não 

podemos afirmar que estes usuários estejam cientes de que, ao utilizar o aplicativo e construir e 

compartilharem suas imagens, se colocam como sujeitos às interpretações dos outros indivíduos, 

o que acaba por construir suas imagens dentro daquele ambiente. Ao observar o comportamento 



	 	 36	

dos demais, o usuário pode entender como se comportar. Mas, da mesma forma que é intuitivo, o 

Instagram possui um caráter subjetivo. Logo, não necessariamente o comportamento de um será 

adequado para outro, estando suscetível a múltiplos julgamento. 

Tendo em vista esse caráter subjetivo do Instagram, embora seja factível a percepção de 

padrões comportamentais, com base nas ações dos usuários do aplicativo e os elementos culturais 

presentes naquele espaço, o indivíduo ainda pode se expressar da maneira que desejar, através do 

consumo de produtos e serviços, e da incorporação de certos valores que transmitam uma 

imagem desejada por ele. Sendo assim, a partir dessa maneira de se expressar, o indivíduo acaba 

realizando um esforço contínuo no qual ele busca expor sua individualidade e estilo de vida 

através daquilo que consome, no caso, aquilo que é representando em suas fotos, como aborda 

Featherstone (1995, p. 123): 

Os novos heróis da cultura de consumo, em vez de adotarem um estilo de vida 
de maneira irrefletida, perante a tradição ou o hábito, transformam o estilo num 
projeto de vida e manifestam sua individualidade e senso de estilo na 
especificidade do conjunto de bens, roupas, práticas, experiências, aparências e 
disposições corporais destinados a compor um estilo de vida. 

 Essa mudança na maneira de se expressar da qual fala Featherstone deve ser 

problematizada, uma vez que a facilidade envolvida na construção e elaboração de fotos por meio 

do consumo fornece a todos os indivíduos a possibilidade de adotarem certas posições sociais e 

padrões comportamentais que não necessariamente sejam fiéis ao que acreditam realmente, 

podendo, assim, fragilizar todo o processo envolvido na representação de elementos identitários 

por meio das imagens compartilhadas. Em espaços como esse, a participação é medida não 

apenas pela interação, através de comentários e discussões, mas principalmente pela produção e 

compartilhamento de novos conteúdos, em formatos de vídeo e foto, que permitem aos 

indivíduos, além de mostrar estar a par de movimentos e contextos específicos, expor seus 

valores e opiniões, refletindo contextos culturais em que transitam, partes constituintes de suas 

identidades. 

 

2.3 Identidade e visibilidade: entre o simbólico e a representação 

De acordo com Taschner (2009, p. 89) “o advento da internet muda a estrutura do lazer 

na área relacionada ao consumo de produtos culturais”, e isso pode ser facilmente entendido 
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quando se trata das redes sociais e aplicativos como o Instagram, nosso interesse aqui. A partir do 

surgimento de espaços de socialização nos quais os indivíduos se sentem protegidos por trás de 

uma tela e são incentivados a produzir conteúdo e interagir com outros usuários, o consumo de 

produtos culturais, como serviços e eventos de entretenimento, por exemplo, torna-se algo que 

vai além das questões do lazer. No entanto, não se pode descartar essa possibilidade, uma vez que 

se torna uma forma encontrada para expor opiniões, interagir com outras pessoas além das 

barreiras temporais e geográficas, ingressar em grupos e transmitir identidades. 

No caso do Instagram isso não é diferente se analisarmos o processo de montagem e 

elaboração das fotos que são compartilhadas diariamente por seus usuários no aplicativo. “O 

corpo, as roupas, o discurso, os entretenimentos de lazer, as preferencias de comida e bebida (...) 

de uma pessoa são vistos como indicadores da individualidade do gosto e o senso de estilo do 

proprietário/consumidor” (FEATHERSTONE, 1995, p. 119). Ao visualizarmos as fotos 

publicadas no aplicativo, observamos diversos elementos de consumo podem servir como índices 

de um determinado estilo de vida, transmitindo uma imagem planejada aos demais usuários. Ao 

fazer isso, o usuário acaba por entrar em contato com certos elementos identitários, como 

hobbies, comportamentos e gostos, que agregam valores à sua identidade e fazem como que ele 

possa ser visto de uma determinada maneira pelos outros, que pode ser fiel ou não ao seu 

comportamento real. 

Ao se apropriar de bens, serviços e elementos culturais para montar uma foto que, além 

de registrar um momento, acaba também gerando certa visibilidade para o usuário, o que pode 

trazer consequências para a sua imagem dentro daquele espaço comunicacional, o indivíduo 

realiza um ato de consumo, dando um novo sentido àquilo que será retratado em sua imagem. 

Como aborda Campbell e Barbosa (2006), as diversas maneiras de apropriação e fruição de bens 

culturais, no caso em questão para a montagem de diversas fotos, são consideradas como uma 

maneira de se consumir tais elementos: 

Atualmente, o uso, a fruição, a ressignificação de bens e serviços, que sempre 
corresponderam a experiências culturais percebidas como ontologicamente 
distintas, foram agrupados sob o rótulo de “consumo” e interpretados por esse 
ângulo. Assim, ao “customizarmos” uma roupa, ao adotarmos determinado tipo 
de dieta alimentar, ao ouvirmos determinado tipo de música, podemos estar 
tanto “consumindo”, no sentido de uma experiência, quanto “construindo”, por 
meio de produtos, uma determinada identidade, ou ainda nos “autodescobrindo” 
ou “resistindo” ao avanço do consumismo em nossas vidas, como sugerem os 
teóricos dos estudos culturais (CAMPBELL; BARBOSA, 2006, p. 23). 
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Isso é bem comum no ambiente digital, em especial no Instagram, onde usuários buscam 

se apropriar de elementos culturais de maneiras variadas, muitas vezes no intuito de se 

diferenciar, criando fotos criativas, fazendo com que elas ganhem maior visibilidade. No 

momento da produção das fotos, com a organização dos elementos que as irão compor, e do 

registro fotográfico, cabe ao indivíduo decidir sobre diversos fatores, como ângulo, luz, filtros 

que constituirão a imagem, além de outros elementos “concretos” que serão parte da composição 

e que são justificados de acordo com a mensagem que se deseja transmitir sobre aquele momento 

particular. Um exemplo é a seleção de bens e cenários que irão se instituir como elementos 

culturais representativos de um estilo de vida elitizado, ou despojado, ou politizado, isto é, 

escolhas de ícones e símbolos que correspondam, na maioria das vezes de forma estereotipada, à 

imagem que se quer transmitir, adequando-se às expectativas de um determinado grupo de 

pessoas que se deseja atingir. 

O consumo implica, portanto, uma economia moral (...). Além de precisarmos 
justificar moralmente o que consumimos, hierarquizamos os diferentes bens de 
forma que alguns sejam mais lícitos do que outros. Embora essa hierarquização 
não seja rígida, mas contextual, existem significados culturais cristalizados sobre 
determinados bens e práticas sociais que transcendem alguns contextos e acabam 
por classificar as pessoas por aquilo que elas consomem (CAMPBELL; 
BARBOSA, 2006, p. 39). 

Da forma como defende Campbell e Barbosa (2006), a apropriação de signos e símbolos 

no ambiente do Instagram para a produção das fotos a serem compartilhadas, seja pelo consumo 

de bens, serviços ou elementos culturais, representa uma forma de economia moral, fazendo com 

que usuários determinem, de acordo com o contexto e com os objetivos pretendidos, o status e a 

relevância dos elementos presentes em cada imagem. É a partir dessa avaliação, tanto no 

processo de produção das fotos quanto pela recepção dos outros indivíduos, que a imagem do 

usuário dentro do ambiente digital acaba podendo sofrer alterações, uma vez que “preferências de 

consumo e estilo de vida envolvem julgamentos discriminadores que identificam nosso próprio 

julgamento de gosto e, ao mesmo tempo, o tornam passível de ser classificado pelos outros” 

(FEATHERSTONE, 1995, p. 38). Aquilo que é mostrado pelos indivíduos-produtores em suas 

fotos serve como índice de um estilo de vida específico, refletindo eventualmente modos de 

comportamento e outros elementos identitários, que determinarão a relevância e  valor que aquela 

construção possui em tal ambiente. Levando em consideração, como destacado, que o Instagram 

é um espaço subjetivo, que depende da recepção dos outros usuários, podemos reconhecer que 
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“os bens são dotados de valor pela concordância dos outros consumidores” (DOUGLAS e 

ISHERWOOD, 2004, p. 123), ou, neste caso, dos outros usuários. 

No processo de seleção de elementos para a construção de suas fotos, outro aspecto a ser 

levado em conta é a redefinição de significados por parte do usuário-produtor, que ocorre 

conforme a abordagem adotada ou a própria imagem que os usuários já possuem no Instagram. 

Ao produzir suas imagens por meio do consumo de elementos culturais, o indivíduo constrói um 

universo no qual os elementos utilizados adquirem um sentido com base no que se deseja 

transmitir.  

Dentro do tempo e espaço disponíveis, o indivíduo usa o consumo para dizer 
alguma coisa sobre si mesmo, sua família, sua localidade, seja na cidade ou no 
campo, nas férias ou em casa. A espécie de afirmações que ele faz depende da 
espécie de universo que habita, afirmativo ou desafiador, talvez competitivo, 
mas não necessariamente. Ele pode conseguir, através das atividades de 
consumo, a concordância de outros consumidores para redefinir certos eventos 
tradicionalmente considerados menos importantes como mais importantes, e 
vice-versa (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p. 116). 

Ao construir uma foto, os bens e/ou serviços consumidos podem ser integrados a um 

contexto diferente do que pertenciam originalmente, adquirindo valores positivos ou negativos, 

de acordo com a interpretação dos demais usuários. Acreditamos que, na maior parte das vezes, 

esse processo não seja realizado de maneira proposital pelos usuários que compartilham suas 

fotos no Instagram, uma vez que muitos podem o fazer apenas como registro de momentos, sem 

pensar nas implicações que isso poderá trazer para sua imagem, ressignificação dos elementos 

consumidos e compartilhados, ou para uma possível aquisição de status ou visibilidade.  

Podemos relacionar isso ao que defendem Douglas e Isherwood (2004, p. 110) quando 

asseveram que “o ser humano individual, despido de sua humanidade, não tem utilidade como 

base conceitual para, a partir dela, fazer um retrato da sociedade humana. Nenhum ser humano 

existe senão fixado na cultura de sua época e lugar”. Ao se situar em um contexto maior, através 

do consumo e, no caso analisado, produzindo e compartilhando suas fotos no Instagram, o 

usuário estabelece seu lugar como participante daquele ambiente naquele momento.  

Para que isso possa se realizar eficientemente, uma vez que, no ambiente digital o fluxo 

de informações e mensagens produzidas é muito acentuado, o indivíduo deve manter um ritmo e 

uma fidelidade em suas produções e ações, ao mesmo tempo em que, como já referido, deve 

selecionar com cautela os elementos a serem trabalhados em suas produções de forma que 
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transmitam a imagem almejada e não sejam interpretados erroneamente, com implicações 

eventualmente negativas não só em relação à foto específica, mas para sua imagem como um 

todo. Essa é uma relação que, como aborda Goffman (1983), organiza a sociedade e as relações 

entre os indivíduos, seja no ambiente físico ou no digital. 

A sociedade está organizada tendo como base o princípio de que qualquer 
indivíduo que possua certas características sociais tem o direito moral de esperar 
que os outros o valorizem e o tratem de maneira adequada. Ligado a este 
princípio há um segundo, ou seja, de que um indivíduo que implícita ou 
explicitamente dê a entender que possui certas características sociais deve de 
fato ser o que pretende que é (GOFFMAN, 1983, p. 21). 

Dessa forma, como explicam Douglas e Isherwood (2004, p. 112), “o objetivo mais 

geral do consumidor só pode ser construir um universo inteligível com os bens que escolhe”, que, 

nesta argumentação sobre o uso do Instagram, servirá para atingir os objetivos que ele deseja, 

sejam eles o registro, a construção de elementos identitários, o status, o aumento da visibilidade 

ou a integração social. Esta última, dependendo da maneira como é abordada, pode acabar 

alterando a forma como o indivíduo é visto dentro, não só do Instagram, mas das redes sociais e 

do ambiente digital como um todo, uma vez que o coloca como integrante de um grupo, estilo, ou 

como alguém que segue os valores e crenças de algum movimento em específico. 

 

2.4 Engajamento e integração social: consumindo significados 

Tendo em vista a discussão proposta até este momento, classificamos o Instagram como 

um espaço de socialização no qual grupos interessados nas mais diferentes temáticas trocam 

mensagens, elaboram discussões e comentam sobre assuntos da agenda pública e as possíveis 

implicações que podem ocorrer no ambiente digital, como o surgimento de memes e polêmicas. 

Ao entrar no ambiente digital, em específico nas redes sociais e aplicativos como o Instagram, 

nos quais os indivíduos possuem mais poder e liberdade para se expressar e criar seus próprios 

conteúdos, o usuário se coloca dentro de um universo onde, como já foi citado, o fluxo de 

informações é constante e em alta velocidade 

Estar integrado a um grupo no ambiente digital é mais do que simplesmente “estar lá”. É 

preciso se sentir incluído, e para isso há a necessidade de acompanhar os acontecimentos mais 

recentes sobre assuntos de interesse do grupo, mostrar-se interessado e atuante em relação aos 

mesmos, o que em parte se concretiza na elaboração de uma imagem sobre seus valores e 
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comportamentos, compartilhada com os outros usuários mas que também pode ter reflexos na 

maneira como se é visto fora do ambiente online.  

Os indivíduos, sentindo a imprescindibilidade de participar e expressar opiniões para 

buscar a integração a determinados contextos e grupos, passam a exercer atividades como a 

replicação textual, produção de novos conteúdos relacionados a temas específicos em pauta no 

momento, ou consumo de elementos culturais que representem determinada posição social. Uma 

atuação sobre a qual podemos refletir, tendo como base que “o consumo usa os bens para tornar 

firme e visível um conjunto particular de julgamentos nos processos fluidos de classificar pessoas 

e eventos” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p. 115). 

Quando falamos em participação e integração no ambiente do Instagram por meio do 

consumo, estamos o considerando, além de cultural, como uma atividade social, um espaço de 

circulação de imagens e símbolos, que serão traduzidos em significados, construindo elementos 

identitários, que podem promover engajamento, interação e relacionamentos entre os 

consumidores, sejam eles produtores ou receptores de conteúdo. No caso da produção de fotos 

para o Instagram, o consumo se dá por apropriação: os usuários se apropriam de elementos dos 

espaços por onde circulam para produzir imagens que lhes sejam apropriadas para seus objetivos. 

Fazendo isso, podem expor acontecimentos de suas vidas para os outros indivíduos, que 

expressarão opiniões sobre a mensagem, através de comentários, o que faz com que, o que era 

considerado em sua essência como um simples registro, passe a ser alçado a uma categoria de 

propiciador de sociabilização entre os indivíduos. 

O consumo foi, talvez ainda seja, e necessariamente, uma atividade social. Não 
estamos preocupados apenas com nossa capacidade de exibir os produtos de 
nossa habilidade como consumidores competentes, mas também parecemos estar 
preocupados com o processo de consumo como algo que desejamos partilhar e 
que propicia um momento de sociabilidade numa vida, em outros aspectos, 
solitária (SILVERSTONE, 2005, p. 158).  

 A partir desta concepção, podemos analisar as ações dos usuários produtores de fotos no 

Instagram como indivíduos que, inicialmente sozinhos dentro do ambiente do aplicativo, buscam 

uma sensação de pertencimento, de integração, através do exercício do consumo, para dar mais 

visibilidade às suas produções. Também não se pode descartar o fato de que, ao expor uma 

opinião, valor, visão de mundo através de uma imagem, o usuário, como aborda Sassateli (2010, 

p. 109), trazendo a discussão para o ambiente digital, reforça certos elementos que compõem sua 
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identidade, que também são validados ou moldados a partir da recepção e interação de outros 

usuários do aplicativo. 

Através do consumo, então, atores sociais não apenas contribuem para a fixação 
de uma série de classificações culturais, não apenas se expressam através de 
símbolos ou comunicam suas posições sociais, mas também constituem a si 
mesmos e suas identidades sociais – como mulheres e homens, mães e pais, 
amantes e profissionais, amigos e inimigos, e, é claro, com o aumento de 
visibilidade da cultura do consumo, cidadãos e consumidores. Fazendo isso, 
atores sociais reorganizam o mundo que os cerca enquanto são moldados por ele 
(SASSATELI, 2010, p. 109, tradução nossa). 

Ao levarmos em consideração o funcionamento do ambiente digital e em especial das 

redes sociais digitais, bem como as facilidades envolvidas na adoção de comportamentos e 

elementos identitários pelos seus usuários, que se sentem protegidos pelo anonimato promovido 

pelas tecnologias, a construção de elementos identitários acaba sendo fragilizada, uma vez que 

certos padrões comportamentais podem ser adotados apenas durante um período, de acordo com 

as vontades do usuário. “O principal problema da vida social é fixar os significados de modo que 

fiquem estáveis por algum tempo. Sem modos convencionais de selecionar e fixar significados 

acordados, falta uma base consensual mínima para a sociedade” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, 

p. 112). 

A partir do que sustentam Douglas e Isherwood, cabe ao indivíduo que utiliza o 

Instagram buscar fixar a imagem que deseja possuir, de acordo com seus objetivos. Para que isso 

possa ser alcançado, ele deve manter um padrão comportamental entre suas produções e ações, o 

que pode ser realizado por meio da apropriação de símbolos culturais, consumo de bens e 

serviços e participação em rituais, frequentando locais que sempre são registrados em suas fotos, 

por exemplo. Além disso, o simples ato de produzir as imagens a serem compartilhadas já pode 

ser considerado um ritual para os usuários. 

Tanto para a sociedade tribal, quanto para nós, os rituais servem para conter a 
flutuação dos significados. Os rituais são convenções que constituem definições 
públicas visíveis. (...) Viver sem rituais é viver sem significados claros e, 
possivelmente, sem memórias. Alguns são rituais puramente verbais, 
vocalizados, não registrados; desaparecem no ar e dificilmente ajudam a 
restringir o âmbito da interpretação. Rituais mais eficazes usam coisas materiais, 
e podemos supor que, quanto mais custosa a pompa ritual, tanto mais forte a 
intenção de fixar os significados. Os bens, nessa perspectiva, são acessórios 
rituais; o consumo é um processo ritual cuja função primária é dar sentido ao 
fluxo incompleto dos acontecimentos (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p. 
112). 



	 	 43	

Os indivíduos, ao consumirem, produzirem, compartilharem e interagirem com os 

conteúdos e mensagens do ambiente digital acabam por fixar significados, como apontam 

Douglas e Isherwood. Em conjunto a isso, como já foi citado, ao participar em rituais, escolher os 

elementos que irão compor as fotos e buscar a concordância, não só com sua própria imagem, 

mas também com a interpretação dos outros usuários, há também um trabalho de representação, 

uma vez que é através de “formas de consumo culturalmente específicas que produzimos e 

reproduzimos culturas, relações sociais e, na verdade, a sociedade” (SLATER, 2002, p. 131). 

Eventualmente, há uma facilitação da integração no espaço de interesse, demonstrando interesses 

e opiniões similares aos de um grupo maior e fixando uma identidade de pertencimento naquele 

contexto. 

Ser um membro de uma cultura ou de um “modo de vida”, em contraposição a 
simplesmente “manter-se vivo”, implica o conhecimento dos códigos locais de 
necessidades e coisas. Conhecendo e usando os códigos de consumo de minha 
cultura, reproduzo e demonstro minha participação numa determinada ordem 
social. Além disso, represento essa participação. Minha identidade enquanto 
membro de uma cultura é representada através da estrutura significativa de 
minhas ações sociais – o fato de que faço coisas deste jeito, e não daquele. Não 
só minha identidade, mas as próprias relações sociais são reproduzidas através 
de consumo culturalmente específico (SLATER, 2002, p. 131). 

Embora essa prática seja algo considerado comum nos dias atuais, ainda não é possível 

afirmar que a construção e montagem identitária ocorra com todos os usuários do Instagram. As 

atividades de consumo, o desejo de pertencimento e status social pelos usuários das redes sociais 

são fatores comuns ao ambiente digital. No entanto, até que ponto esta é uma característica 

relevante dos indivíduos que utilizam o aplicativo? A ideia de que a construção de elementos 

identitários ocorra através da produção e compartilhamento de registros fotográficos dentro das 

redes sociais pode ser considerada como algo involuntário durante as atividades que envolvem o 

uso do Instagram? Podem o anonimato e a facilidade em adotar certos comportamentos e 

descartar outros com base em objetivos pré-determinados serem considerados influentes no 

processo de construção de elementos identitários? E quais os problemas disso? Essas são algumas 

das questões que buscaremos entender e analisar nos próximos capítulos. 
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Capítulo 3: A construção de identidade segundo os usuários do Instagram 

3.1 Indo à campo: conversando com usuários do Instagram 

 

A fim de buscar compreender os processos envolvidos no uso do Instagram e como as 

práticas de consumo os permeiam, com o intuito de buscar compreender se há, de fato, uma 

construção de elementos identitários por meio do uso do aplicativo, e como isso é encarado pelos 

indivíduos que o utilizam, partimos de uma abordagem metodológica exploratória que nos 

permitisse identificar nos discursos daqueles que utilizam o app as principais motivações para seu 

uso e como este ocorre na visão de cada um. Uma vez que estamos tratando de um tema que se 

baseia na percepção que usuários têm dos outros que utilizam o app, bem como do próprio 

objetivo que cada um deles possui ao utilizar a rede social e como isso se reflete na imagem que 

transmitem de si mesmos aos outros, o objeto empírico a ser trabalhado nesta pesquisa foi o 

discurso destes mesmos usuários sobre o uso feito do Instagram no âmbito das escolhas do que se 

é publicado.  

Para tanto, buscamos observar não apenas como cada usuário enxerga os outros, mas 

também se a imagem que cada um acredita estar transmitindo difere no modo como é percebida, 

com base nas fotos compartilhadas no app. Ou seja, buscamos verificar se a imagem que cada 

usuário exibe em seu perfil digital, por meio das fotografias postadas, é percebida pelos outros 

indivíduos que compartilham da rede, e como isso difere, se tanto, da auto-imagem que cada um 

deles têm de si mesmos. 

Para operacionalizar isso, para a pesquisa de campo, selecionamos intencionalmente um 

corpus constituído de usuários ativos do aplicativo 3 , ou seja, com um perfil atualizado 

frequentemente. Como critérios de seleção, além da frequência de atualização do perfil, 

observamos o gênero e a idade. Não trabalhamos com variáveis como classe socioeconômica ou 

formação escolar por não as considerarmos relevantes à problematização da pesquisa, com foco 

no conceito de fachada e construção de identidade. Além disso, a utilização do filtro classe social 

demandaria reflexões conceituais para além do proposto ao longo da explanação teórica.  

                                                
3 Para fins desta pesquisa, consideremos como usuários ativos aqueles que postam no aplicativo pelo menos quatro 
vezes ao mês. 
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Tendo em vista que estamos tratando de um aplicativo com cerca de 400 milhões de 

usuários ativos por mês4, sendo 29 milhões deles no Brasil5, dos quais 53% têm entre 18 e 29 

anos, tomamos esta faixa etária como filtro inicial. Mas, intentando a uma diversificação, 

característica relevante para a abordagem qualitativa exploratória pretendida, ampliamos para a 

faixa dos 30 a 49 anos, que representa 25% dos usuários que utilizam o app6.  

Para fins de facilitar a coleta de dados, foram considerados apenas moradores da cidade 

de São Paulo e que possuem um perfil aberto no Instagram, uma vez que, é apenas com essa 

opção que as fotos compartilhadas pelos usuários podem ser visualizadas por outros indivíduos, 

que não necessariamente precisam ser seguidores dos perfis analisados ou até mesmo usuários do 

aplicativo, podendo visualizar as fotos pelo website. 

Por meio da abordagem qualitativa, foram coletadas informações sobre a recepção dos 

conteúdos compartilhados pelos usuários entrevistados no ambiente do Instagram, além das 

intencionalidades por parte dos mesmos enquanto produtores dessas mensagens. Optou-se por 

uma abordagem de cunho menos estruturado tendo em vista que “a coleta de dados depende da 

janela de análise que se pretende fazer e cabe ao pesquisador selecionar o momento e as variáveis 

que serão analisadas, que devem ser selecionados de acordo com a problemática que será focada 

pelo pesquisador” (RECUERO; FRAGOSO; AMARAL, 2011, p. 121). 

Tomando o discurso dos entrevistados como narrativas, a intenção foi analisá-las como 

construções que refletem suas identidades, por meio dos relatos das experiências e opiniões 

coletadas (MOTTA, 2012). Compreender as narrativas envolvidas nas respostas e, nesse caso, os 

relatos e interpretações dos respondentes sobre suas interações no ambiente das redes sociais a 

partir do uso do Instagram, de uma maneira mais livre e abstrata, a utilização da entrevista 

qualitativa é adequada na medida em que esta “fornece os dados básicos para o desenvolvimento 

e a compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação” (GASKELL, 2002, p. 65). 

Ou seja, tendo em vista que a nossa intenção nas entrevistas foi explorar as construções 

identitárias no meio digital, sem o objetivo de verificar hipóteses, a metodologia adotada se 

                                                
4 Disponível em: <http://expandedramblings.com/index.php/important-instagram-stats/>. Último acesso em 7 de 
novembro de 2015.   
5  Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/11/09/Instagram-chega-a-29-
milhoes-de-usuarios-no-Brasil.html>. Último acesso em 9 de novembro de 2015.  
6 Disponível em: <http://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/#instagram>. Último acesso em 
7 de novembro de 2015.      



	 	 46	

mostrou mais adequada na medida em que é caracterizada pela flexibilidade no trabalho, com um 

roteiro de temas a serem explorados e abertura para idas e vindas conforme respostas e 

comentários dos respondentes. 

Além disso, por tratarmos do conceito de elementos identitários, a entrevista qualitativa 

foi utilizada por permitir “uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e 

motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais específicos” 

(GASKELL, 2002, p. 65). Para a realização das entrevistas, foi trabalhado um roteiro de tópicos 

abertos, construído com base nos objetivos específicos da pesquisa, permitindo a exploração das 

respostas a fim de ter mais clareza e detalhamento sobre as visões dos entrevistados com relação 

aos aspectos de nosso interesse, buscando, assim, elementos que nos permitissem responder à 

pergunta-problema proposta: qual a relação entre o uso do app Instagram e os elementos 

identitários compartilhados e produzidos, no âmbito das práticas de consumo? 

No caso do Instagram, um aplicativo social cujo funcionamento depende principalmente 

de um smartphone, estamos falando de uma rede emergente, que é mantida através da interação 

entre usuários, de acordo com o conceito abordado por Recuero (2011). No entanto, por se tratar 

de uma rede na qual usuários publicam sobre diversos assuntos, dos mais diferentes temas, foi 

necessário realizar uma abordagem seguindo o conceito de “rede ego” (Ibidem), ou seja, traçar os 

comportamentos e características da rede como um todo através de um ator, sem um tema 

específico. Mais do que os atores em si, estamos interessados nas relações entre eles, pois 

acreditamos que é a partir delas que teremos as informações e percepções necessárias para que 

possamos entender os processos de construção identitária que nos interessam neste estudo. 

Por meio das entrevistas, buscou-se entender como os usuários se veem em relação aos 

elementos identitários, aqui considerados como sendo os hobbies, gostos, valores sociais e 

culturais, expressados pelas motivações e intencionalidades colocadas em movimento no 

processo de postagem de fotos no Instagram. Após esta fase da coleta de dados, foi solicitado a 

cada entrevistado que analisasse os perfis do Instagram pertencentes aos outros entrevistados, que 

não eram seus conhecidos, e os descrevesse do ponto de vista de suas percepções a respeito do 

usuário daquele perfil tendo como base as fotos postadas. 

O processo foi realizado com todos os usuários, e ao final das entrevistas foi colocada 

em pauta a questão da construção de fachadas dentro do ambiente digital, para verificar as 
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opiniões de cada usuário sobre o assunto, sem mencionar a análise realizada com cada um deles 

ao visualizar os perfis dos outros entrevistados. Ao término da coleta de dados, os resultados 

foram analisados tendo em vista duas perspectivas empíricas, teorizadas na reflexão conceitual 

desta pesquisa: 1) delineamento das motivações para as escolhas para a composição das imagens, 

a serem interpretadas na intersecção com as práticas de consumo, e 2) comparação entre as 

declarações dos usuários com relação à autoimagem e elementos identitários e a imagem 

transmitida através das fotos compartilhadas em seus perfis do Instagram, na percepção dos 

outros indivíduos, como será visto mais adiante neste capítulo. 

 

3.2 Em busca de informações: usuários e perfis 

Tendo definido a metodologia a ser adotada no estudo em questão, foi elaborado um 

roteiro de entrevistas com base em cinco tópicos: 1) dados básicos sobre o entrevistado, como 

atividade profissional, perfil no Instagram, frequência de postagem, temas mais postados; 2) 

questionamentos sobre a importância do Instagram frente à outras redes sociais e no dia a dia dos 

indivíduos; 3) autoanálise do entrevistado com relação à seus elementos identitários; 4) análise 

dos perfis dos outros entrevistados com relação à seus elementos identitários, tomando como base 

as fotos compartilhadas por eles; e 5) questionamentos sobre a construção de fachadas dentro do 

ambiente digital e possíveis implicações disso na vida dos usuários. O roteiro foi assim elaborado 

com o intuito de discutir com os entrevistados sobre os fatores que fazem do Instagram o que ele 

é hoje, ou seja, um aplicativo que é referência quando falamos em fotografia digital e em 

criatividade e inspiração no ambiente online, além de promover a discussão a respeito das 

práticas adotadas pelos indivíduos que utilizam não apenas o aplicativo, mas também qualquer 

outra rede social. 

É a partir dos questionamentos e discussões propostas pelo roteiro de entrevista que 

conseguimos ter elementos para discutir sobre a questão da construção de elementos identitários 

no ambiente online, e também de identificar as vontades de cada indivíduo ao utilizar o 

aplicativo, podendo, assim, realizar uma relação para com os comportamentos que ele adota no 

mundo físico e verificar a fidelidade envolvida nas ações de cada um. Embora saibamos que as 

facilidades envolvidas na criação de fachadas no ambiente online sejam as mesmas que no 

ambiente físico, não abordamos nesta pesquisa tal aspecto durante as entrevistas, uma vez que 
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nosso foco está no app Instagram e na sensação de segurança e anonimato que o ambiente digital 

passa a seus usuários, que, dessa forma, se sentem seguros para assumir novas posturas e utilizar 

elementos muitas vezes não tão presentes no seu viver do dia-a-dia físico para compor suas 

identidades. 

Durante a realização das entrevistas, mantivemos como perspectiva de exploração o fato 

de que o conceito de identidade diz respeito a uma construção contínua, realizada diariamente por 

todas as pessoas, que agregam continuamente valores, comportamentos, opiniões e posturas e 

transformam suas identidades, um aspecto a ser apontado mais à frente na análise. Ao entrevistar 

os usuários e questioná-los sobre o uso que fazem do Instagram e sua importância para as 

atividades diárias, podemos observar não só os hábitos de cada um deles, mas também o que eles 

procuram encontrar durante este uso, sejam fotos nas quais se inspiram para suas criações, ou até 

mesmo usuários que lhes tragam novas experiências e conhecimentos. 

Tendo isso em mente, foram selecionados cinco perfis de usuários do Instagram, sendo 

três mulheres e dois homens, seguindo os critérios de idade apontados anteriormente, e com o 

perfil desbloqueado, o que possibilitou a visualização de todas as fotos compartilhadas. Os perfis 

foram encontrados a partir de indicações de conhecidos-informantes e levantamentos realizados 

no próprio Instagram no período de setembro a outubro de 2015. Aplicados os filtros e feitos os 

convites para participação no estudo, os entrevistados se voluntariaram para auxiliar na pesquisa, 

inicialmente sendo-lhes informados apenas o tema geral do estudo “o uso do aplicativo 

Instagram”, evitando assim que o conhecimento prévio do objeto de estudo influenciasse suas 

respostas. Após o primeiro contato com cada um dos entrevistados, foram marcadas entrevistas 

individuais, que foram gravadas (com o “de acordo” dos entrevistados) e, posteriormente, 

transcritas, podendo ser encontradas nos anexos deste trabalho. 

Foram selecionados para as entrevistas os perfis 7  @alemakhlouf 8 , @cyhonda 9 , 

@tamachan1110, @leoeloy11 e @limaju12. Cada um dos entrevistados possui o hábito de postar 

                                                
7 Todos os perfis entrevistados são públicos e todos os entrevistados foram informados de que seus perfis seriam 
utilizados e divulgados para fins desta pesquisa. 
8 https://www.instagram.com/alemakhlouf/ 
9 https://www.instagram.com/cyhonda/  
10 https://www.instagram.com/tamachan11/  
11 https://www.instagram.com/leoeloy/  
12 https://www.instagram.com/limaju/   
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no Instagram pelo menos três vezes ao mês, alguns postando toda semana, o que nos forneceu 

uma boa base de fotos dos mais diferentes temas e estilos para serem analisadas pelos outros 

entrevistados e fornecendo um variado material a ser analisado. A maneira de usar o aplicativo 

foi um ponto a ser explorado nas entrevistas, visto que, dependendo do objetivo de cada um, a 

mensagem que seu perfil e as fotos transmite aos outros usuários pode ser alterada. Por exemplo: 

alguém que utiliza o app como um diário de seu cotidiano transmite com suas postagens 

sensações e sentidos diferentes daquelas de alguém que utiliza o aplicativo como uma forma de 

expressar suas habilidades fotográficas, alterando a maneira como a identidade de cada autor é 

interpretada pelos outros indivíduos. 

Aplicados os filtros de intencionalidade e respondendo à disponibilidade dos 

entrevistados, o perfil resultante foi um composto de pessoas ligadas ao campo da comunicação e 

das artes13, a saber, jornalistas, publicitários, fotógrafos e designers. Acreditamos que tal perfil se 

deve em parte ao fato de as pessoas destes campos estarem mais acostumadas e motivadas à 

exposição pessoal14, às discussões sobre temas gerais e também com as redes sociais e ambiente 

digital. Todos se mostraram ser nativos do meio online, com conhecimentos de suas práticas, 

usos, hábitos e potenciais perigos envolvidos no compartilhamento de conteúdos nesse meio. 

Embora tivessem perfis profissionais semelhantes, cada perfil analisado se distinguia dos outros 

das mais diversas formas, a apontar que o fato de participarem de campos profissionais 

relacionados não se mostrou uma limitação em termos de diversidade de estilos de vida, gostos e 

experiências, uma característica importante para o estudo conduzido. Durante as entrevistas, 

percebemos que, mesmo tendo atividades profissionais similares, do ponto de vista do que estava 

retratado nas fotos postadas, alguns entrevistados tinham a sensação de estar analisando alguém 

de uma área diferente, como discutido mais adiante na análise dos resultados. 

 A questão da construção de fachadas e da fidelidade envolvida nos perfis 

compartilhados pelos usuários nas redes sociais e, mais especificamente, no Instagram, 

obviamente também foi abordada. Todos os entrevistados concordaram que essa é uma prática 

frequente quando falamos em redes sociais e ambiente digital, e, embora muitos associem essa 

                                                
13 Importante salientar que para a seleção e convite para participação da pesquisa foram tomados diversos caminhos e 
fontes, buscando assim uma diversidade das relações profissionais e sociais.  
14 Devido ao fato de um dos pré-requisitos para a seleção dos perfis ser possuir um perfil aberto no Instagram, 
acreditamos que pessoas de áreas voltadas à Comunicação, como as selecionadas, sejam mais suscetíveis à essa 
exposição do que as de outras áreas, por estarem mais acostumadas com esse universo e com as discussões sobre ele. 
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prática ao Facebook, ao serem questionados sobre a possibilidade disso ocorrer no “meio” 

Instagram os entrevistados discorreram sobre como as fotos acabam tendo um impacto maior na 

memória e na atenção das pessoas, o que coloca o aplicativo como um ambiente potencial para 

que esse tipo de prática ocorra.  

 

3.3 Hábitos, usos e opiniões: uma possível construção identitária 

Após a realização das cinco entrevistas com os usuários do Instagram selecionados 

como já apresentado, organizamos suas falas, a partir de agora entendidas como “discursos 

narrativos”, segundo seis tópicos: (1) como usam o Instagram; (2) por que usam o Instagram; (3) 

opinião sobre o fenômeno Instagram; (4) a imagem que cada um tem de si mesmo; (5) a imagem 

que cada um tem dos outros entrevistados a partir da análise de seus perfis; e (6) uma discussão 

sobre a construção de fachadas.  

Na análise a seguir, organizada conforme os tópicos das entrevistas, observamos uma 

diversidade de percepções sobre um mesmo assunto, percepções estas que serão exploradas, 

buscando-se não apenas avaliar como cada usuário-entrevistado se comporta no aplicativo, mas 

também as opiniões de cada um sobre o mesmo e as (eventuais) implicações que seu uso pode ter 

na vida de cada um. 

 

3.3.1 O uso do Instagram: os modos de cada um 

Ao serem questionados sobre como utilizam o Instagram, os temas mais frequentemente 

retratados em suas fotos, e como organizam seus perfis, foi colocado em pauta a utilização do 

aplicativo como uma maneira de retratar o mundo. Todos os entrevistados utilizam o app para 

exporem pequenos detalhes de seu dia a dia, momentos (considerados) interessantes, inusitados, 

entretanto sem deixar de lado valores sociais como as relações familiares, de amizade, embora 

isso não seja retratado com tanta frequência e ênfase quanto objetos e paisagens. 

(...) tenho a impressão que o Instagram não é para mostrar fotos suas, não fotos 
suas no sentido de fotos que você apareça, o Instagram é para você mostrar fotos 
suas que você tirou.  (Homem, 24 anos)15 

                                                
15 Durante a análise serão utilizadas falas dos entrevistados que de certa forma sintetizam ou ilustram as falas dos 
demais, se não todos, pelo menos alguns. 
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Ao serem questionados sobre a maneira de registrar os momentos retratados nas fotos, 

foi interessante notar o cuidado estético dos entrevistados na preparação da “cena” a ser 

fotografada, enfatizando que não basta expor o momento, mas é preciso torná-lo esteticamente 

interessante, o que aponta a uma preocupação tanto em mostrar a capacidade que cada um tem 

como fotógrafo, quanto com o impacto que isso terá ao ser compartilhado no aplicativo e, 

possivelmente, em outras redes sociais. Podemos dizer que a vida de cada entrevistado se torna 

um espetáculo a ser exibido para a apreciação dos demais usuários da rede social. Aos momentos 

do cotidiano, por mais comuns que possam ser, são aplicados “filtros estéticos” para torná-los 

mais atrativos para os potenciais seguidores. Nesse sentido, até certo ponto, retornamos à prática 

da montagem da foto adotada antes do advento das máquinas fotográficas que possibilitavam o 

“instantâneo”, fotos de acontecimentos e eventos na forma original de sua ocorrência, exigindo 

certa perícia do fotógrafo para um registro tecnicamente de boa qualidade (dependendo do foco, 

iluminação, ângulo, etc.).  

Por mais que haja um cuidado estético, alguns dos entrevistados também registram suas 

fotos com um toque mais amador, deixando sua marca naquele registro, nos levando a considerar 

que, embora haja a preocupação em deixar a imagem bonita, também há um cuidado em causar 

um impacto, imprimindo um estilo próprio da parte de quem fez o registro, criando a essência do 

perfil do usuário. Com isso podemos observar os primeiros indícios da construção de fachadas 

que o usuário deseja transmitir com seu perfil e as fotos nele postadas, aplicando toques pessoais 

e estilos que não necessariamente são os adotados por ele em seu cotidiano, mas que constituem 

uma imagem com a qual deseja ser identificado, fazendo parte, consequentemente, da identidade 

construída naquele ambiente digital. Um aspecto que, embora não mencionado por todos os 

entrevistados, pudemos notar ao observar o perfil no Instagram de cada um que as fotos seguem 

um mesmo padrão, elas conversam entre si, e, em alguns casos, identificamos o autor das 

imagens apenas pela maneira como as cenas foram retratadas. Alguns dos entrevistados, no 

momento de observação dos outros perfis, logo se identificaram, apontando gostos e estilos 

similares aos expostos em seu próprio perfil digital, o que demonstra um comportamento e uma 

maneira de pensar padronizada por aqueles que utilizam o aplicativo. 

(...) eu penso, puxa será que se eu publicar isso será mais legal, vai ter mais 
engajamento? (Mulher, 28 anos) 

Eu tento postar coisas que tenham mais impacto e relevância assim. (Mulher, 39 
anos) 
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 A preocupação com a estética e a atribuição de um estilo próprio se justificam, como 

apontado em algumas das entrevistas, pela perspectiva do impacto que cada foto irá causar aos 

outros usuários. A intencionalidade de tornar as cenas e/ou momentos retratados mais 

interessantes, de acordo com a visão do próprio usuário e daquilo que ele acredita que será de 

interesse dos demais irão se interessar, com base em conteúdos imagéticos, estilos e assuntos que 

fazem sucesso nas redes, visa à promoção do engajamento, concretizado com a postagem de 

comentários nas fotos, curtidas, acompanhamento de outros usuários e participação em 

discussões ou movimentos digitais pelo uso de uma hashtag ou postagem de uma imagem de um 

assunto determinado. Isso nos leva  à relevância das imagens, cujo estilo ou tema, caso retratem 

algum assunto comentado no momento, como um movimento político, uma festa, um filme, um 

meme, podem ter maior destaque dentre as outras imagens postadas no aplicativo. 

É, às vezes eu penso, por que por exemplo: se você tira uma foto de uma coisa 
muito específica, você não vai precisar explicar a piada, então aí você quer ver 
se seus amigos, se as pessoas que te seguem, as pessoas que te curtem 
entenderam a piada e estão na mesma sintonia que você ou se isso que você 
pensou estava muito fora da curva e que ninguém entendeu, então às vezes eu 
faço esse tipo de mensuração própria sabe? (Mulher, 28 anos). 

É interessante perceber o processo de pensamento de cada usuário durante a postagem 

das fotos no Instagram, geralmente reflexo do momento do registro da foto, quando o indivíduo 

já pensa no impacto que aquilo causará, como mencionado pela entrevistada, para os amigos e as 

outras pessoas que o seguem no aplicativo. Por ser o Instagram, antes de tudo, uma rede social, 

analisamos que a preocupação da entrevistada se fundamenta na busca por pertencimento, 

desejando que a foto postada transmita uma mensagem a ser vista pelos demais usuários e, 

principalmente, interpretada corretamente, significando isso, conforme a intenção de quem a 

produziu. Mais do que isso, é preciso estar atento para evitar o compartilhamento de algo fora dos 

padrões estabelecidos pelos outros usuários que utilizam o aplicativo, ou que possa causar 

alguma reação não desejada ou ser mal entendido, por exemplo. Padrões a serem seguidos 

buscando se alinhar ao comportamento dos outros usuários, como já citado, mas sem deixar de 

lado a tentativa em compartilhar fotos criativas e que possam alcançar uma posição de destaque. 

No entanto, ainda que exista uma preocupação com o atraente, o inédito, o estético, o 

relevante, visando uma recepção intencional e qualificada no Instagram, e, eventualmente, em 

outras redes sociais nas quais a foto pode ser compartilhada, uma das entrevistadas levantou 

outros aspectos a serem observados durante o processo de montagem, registro e 
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compartilhamento das imagens. Um aspecto sobre o qual discorremos no primeiro capítulo deste 

trabalho ao abordarmos as especificidades do ambiente online em relação ao anonimato e à 

sensação de segurança que as telas digitais proporcionam aos usuários: as recorrentes discussões 

sobre os perigos no ambiente digital, a atuação de hackers, roubos de dados, vidas superexpostas, 

como a utilização de ferramentas como os aplicativos sociais pode ser algo potencialmente 

perigosa. 

(...) não gosto de expor tanto a minha vida assim (...) eu me sinto meio mal, é 
tanto nóia por segurança, por tempos passados e eu também não me sinto bem 
de me expor tanto, eu acabo tirando fotos de quando eu saio e tal mas acabo 
guardando as fotos para mim do que mostrando abertamente. (Mulher, 26 anos) 

O fator da exposição, um tema frequentemente discutido e problematizado quando 

falamos em internet e redes sociais, em especial em notícias e matérias divulgadas pelos veículos 

de comunicação, acaba passando despercebido nas ações diárias de alguns indivíduos. Neste 

sentido, a preocupação da entrevistada sinaliza, talvez, uma mudança comportamental, não 

abordada pelos demais entrevistados, ou por não existir, ou por estar tão enraizada/naturalizada 

nas discussões sobre o meio digital que acaba se tornando senso comum. Por este motivo, 

citamos esta percepção única sobre a relação entre o uso do aplicativo e a privacidade como uma 

preocupação maior no tocante ao potencial de impacto e socialização pelo compartilhamento das 

fotos. Um comportamento que resulta na limitação do conteúdo das imagens a serem 

compartilhadas nas redes sociais, ficando guardadas com o usuário em seu smartphone, tablet, 

computador ou câmera, mesmo que relevantes, interessantes e, possivelmente, esteticamente 

atraentes, o que nos leva ao próximo tópicos desta discussão.  

  

3.3.2 Uso do Instagram: motivações e razões 

Após expressarem seus gostos e hábitos de postagem, bem como suas preocupações em 

relação ao uso do Instagram, os entrevistados foram questionados sobre as motivações para este 

uso, em alguns casos abandonando o “antigo hábito” de compartilhar, em encontros físicos, as 

fotos reveladas, impressas, ou diretamente em uma câmera digital, ou até mesmo evitando postar 

as imagens em outras redes sociais como o Facebook e o Twitter, sem antes passar pelo 

Instagram. Tal mudança foi justificada por alguns dos entrevistados com base em questões 

estéticas, que retomaram a discussão comentada no item anterior, caracterizando o aplicativo 
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como uma plataforma que preza pelo belo, pelo agradável aos olhos, pelo diferente e pelo 

interessante, características impulsionadas e promovidas por meio do uso dos filtros, bordas e 

outras possibilidades de edição que o app fornece a seus usuários. 

Do ponto de vista da estética, as outras redes sociais são vistas como destinos para fotos 

mais simples, mais comuns, sem elementos de destaque ao gosto dos entrevistados. Não apenas 

isso, mas notamos segundo as respostas de alguns entrevistados que o Instagram é percebido 

como um espaço mais fechado, mais privativo, mais específico, aonde o usuário pode se 

expressar livremente sem o julgamento da família ou de outras pessoas conhecidas, enquanto que 

em outras redes como o Facebook, que são mais abertas ao público em geral, por exemplo, isso 

não ocorre. Daí, repetindo, ser esta rede o destino de fotos mais simples, como fotos com família, 

amigos, viagens, que podem também estar presentes no Instagram, mas em menor escala ou com 

um tratamento diferenciado, protegendo a privacidade dos usuários, ou pelo menos dando a eles 

essa impressão. 

Eu prefiro o Instagram por causa da família. (...) por exemplo, eu comecei a 
tatuar, e eu gostaria que meus amigos soubessem que eu estava tatuando, só que 
tipo, não queria contar para a minha família, assim, minha mãe sabia e tal, mas 
minha mãe ia ficar falando um monte de coisa, e pra evitar a encheção de saco aí 
eu compartilho só Instagram assim, aí as poucos eu vou soltando no Facebook, 
sei lá, minha tia um dia vai saber que eu tatuo...por enquanto ainda não apareceu 
na timeline dela. (Mulher, 26 anos) 

 É interessante verificar esta percepção dos entrevistados sobre o Instagram ser um 

ambiente no qual se sentem mais à vontade para postarem aquilo que desejam, mesmo sabendo 

que se trata de uma rede social como o Facebook e o Twitter que, de acordo com eles, são mais 

abertas, suscetíveis ao olhar de familiares, amigos e outros conhecidos. Vale lembrar que todos os 

usuários entrevistados possuem perfis abertos no aplicativo; logo, é possível que qualquer pessoa 

consiga visualizar suas fotos, mesmo não tendo uma conta no app, o que nos leva a crer que a 

preocupação dos entrevistados não fica restrita apenas ao Facebook, como citaram, mas sim a 

todas as redes sociais, mesmo que o Instagram possa não ser tão abrangente quanto as demais e 

ser de uso mais restrito a um público mais jovem, lembrando-se da discussão proposta 

previamente sobre a sensação de segurança.  

É, e tem aquela coisa também dos filtros, de você ser achada pelas hashtags e  
tal, eu acho que é mais focado do que o Facebook, o Facebook é muito fechado, 
e aberto para a família, e o segredo fica aberto, mas não tão aberto para a 
família, não sei se faz muito sentido isso. (Mulher, 26 anos). 
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A comparação com o Facebook é muito presente no discurso dos entrevistados, mesmo 

se considerarmos que o Instagram foi comprado pela rede de Mark Zuckerberg e segue as 

mesmas regras das outras redes da companhia, os usuários ainda separam as duas redes como 

ambientes completamente distintos, em que uma é mais privada do que a outra. A opinião dos 

familiares, como citado na entrevista, e o possível julgamento que estes e outros indivíduos 

podem fazer em relação ao que é exposto no ambiente digital se torna um fator negativo quando 

se trata do Facebook, contrariamente ao que é considerado quando se trata de se expor no 

Instagram, nas buscas pelo reconhecimento e sucesso junto a outros usuários, algo visto como 

positivo, apontando com isso uma forte contradição no argumento dos entrevistados. 

Analisando os discursos dos entrevistados, nota-se que parte dessa contradição se dá 

pelo fato de o Facebook ser uma rede mais antiga e ampla no sentido dos assuntos 

compartilhados e das pessoas que a utilizam, enquanto que o Instagram, por mais que hoje em dia 

seja uma rede amplamente utilizada, era voltada para um público muito mais específico quando 

surgiu. Pelo Instagram ter conquistado um público considerado mais restrito, os usuários se 

sentem mais à vontade para se expressar e buscar o reconhecimento junto aos outros indivíduos 

que por lá circulam. Trazendo para o tema proposto nesta pesquisa, é essa abertura que, 

acreditamos, pode incentivar a adoção de posições sociais diferentes, o que contribui para a 

construção de fachadas e elementos identitários, como analisado no primeiro capítulo deste 

trabalho a partir de Goffman (1983), no qual apontamos para o fato de que os indivíduos imersos 

no universo digital possuem a capacidade de incorporar novos comportamentos e descartar outros 

para se integrar a determinados contextos ou interagir com outros usuários. 

É, cara, é porque foi a única rede social da fotografia, especifica da fotografia de 
uma linguagem praticamente só da imagem assim então, e pelo lance de você 
fotografar com o celular e ter uma grande rede de pessoas que estavam usando 
isso, e de pessoas que são do meu círculo e que trabalham com imagem 
audiovisual, acaba fazendo parte um pouco da minha profissão ter um perfil no 
Instagram hoje em dia. (Homem, 27 anos). 

(...) na época não tinham tantos aplicativos para isso né, você podia brincar com 
as fotos e era uma rede social nova, era uma forma de você seguir outras 
pessoas, seguir outros temas sem necessariamente estar no Facebook né, ou estar 
no Twitter. (Mulher, 28 anos). 

De acordo com as falas supracitadas, verifica-se que de fato, por ser uma rede social 

mais específica e fechada, voltada exclusivamente para fotos e vídeos, o Instagram se torna um 
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local mais atraente para que seus usuários se expressem e entrem em contato com outras pessoas 

que compartilham dos mesmos interesses, sem a aparente superexposição que outras redes sociais 

acabam ocasionando. Ele corresponde a um ambiente onde se sentem mais à vontade para se 

expressar e adotar comportamentos específicos, ou mesmo planejados. No entanto, como também 

já discutido neste tópico, a segurança e atratividade que o Instagram transmite a seus usuários 

acaba sendo muito superficial, dado que outros indivíduos podem facilmente visualizar suas fotos 

sem estarem no aplicativo e até mesmo compartilhá-las em outras redes sociais. Em acréscimo, o 

uso excessivo e mais constante do aplicativo implica em uma maior exposição de suas vidas, algo 

que na visão dos entrevistados não seria possível no Instagram. 

Esta (falsa) sensação de exclusividade e privacidade característica do Instagram foi um 

dos grandes diferenciais do aplicativo na época de seu lançamento, ou seja, o fato de poder entrar 

em contato com temas e pessoas sem estar em uma rede social com um grande número de 

usuários, como o Facebook ou Twitter. Isso e a possibilidade de uso de filtros e hashtags na 

produção e postagem das imagens atraiu os pioneiros no uso do app. Estes fatores, de acordo com 

os entrevistados, são os principais motivadores do uso do Instagram, o que pode estar relacionado 

ao contínuo aumento no número de usuários do app, uma vez que o aplicativo logo se tornou 

palco para a expressividade e inspiração através da postagem e visualização de imagens criativas 

e esteticamente atraentes, incentivando além de seu uso o exercício da fotografia, o que também 

resulta na modificação do cotidiano e atividades diárias daqueles que o utilizam, como 

abordaremos no tópico seguinte. 

 

3.3.3 O aplicativo chamado Instagram  

A maneira de utilizar o aplicativo e a justificativa da escolha desta plataforma para a 

postagem de fotos e, em alguns casos, vídeos, já haviam sido abordadas nas entrevistas. Todavia, 

era necessário entender a visão dos entrevistados sobre o fenômeno no qual se tornou o Instagram 

desde seu surgimento. Este aplicativo de fotos modificou os hábitos do usuário com relação ao 

registro e compartilhamento de fotos em seu dia-a-dia. Além disso, o assunto também foi 

abordado com o intuito de verificar as possíveis relações entre a escolha do aplicativo pelos 

entrevistados e as implicações que seu uso trouxe para seus hábitos de consumo e a possibilidade 

de construção de fachadas e identidade no ambiente digital. 
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Em primeiro tem toda essa questão dos filtros, que eu acho que antes não tinha 
no Facebook e agora tem e você consegue colocar filtro pelo celular, mas antes 
era só no Instagram e então era um jeito de deixar a foto um pouco mais 
bonita...é, vou falar uma coisa meio velha que não sei se vale ainda, mas no 
começo do Instagram só tinha pra iPhone né, então você usava o Instagram tinha 
um status, hoje em dia não tem mais, não sei se isso se manteve ou se deu uma 
hypada na rede. (Homem, 24 anos). 

Logo de início, os entrevistados buscaram explicar a importância do aplicativo devido às 

suas características funcionais, como a presença dos filtros, a possibilidade e facilidade em editar 

as fotos rapidamente e poder compartilhá-las em outras redes sociais, chegando ao alcance de 

milhares de pessoas de maneira dinâmica, podendo comentar nas fotos e demonstrar seu interesse 

por elas. Isso já havia sido citado anteriormente quando se questionou o porquê do uso do 

aplicativo. Outro ponto interessante mencionado por um dos entrevistados foi a questão do status 

alcançado por aqueles que tinham o app logo após seu lançamento, uma vez que este se 

encontrava disponível apenas para iPhone, um smartphone caro, elitizado, o que deixava o 

aplicativo mais restrito, ao mesmo tempo em que fazia com que muitos indivíduos almejassem 

utilizá-lo. 

Com relação ao fato da disponibilidade do Instagram estar restrita aos aparelhos da 

Apple quando foi lançado, pode-se dizer que isso despertou nos indivíduos uma vontade de 

compra que não necessariamente havia antes. Essa vontade foi evidenciada no tópico anterior 

quando uma das entrevistadas disse: 

(...) eu fiz questão de comprar um Smartphone  por que logo que o Instagram 
começou eu não tinha um Smartphone, eu tinha um Nokia tijolão, sabe? (...) Ai 
então eu comprei o meu iPod, que era um dos primeiros iPods com câmera só 
para usar o Instagram. (Mulher, 28 anos) 

O despertar desse desejo de consumo causado pelo surgimento de um aplicativo como o 

Instagram pode ser considerada como um dos principais motivos pelos quais o app se tornou tão 

popular rapidamente, tendo em vista que, não são os fatores funcionais como filtros e edição de 

fotos que se tornam chamativos, mas sim a possibilidade de se integrar a um grupo de usuários 

mais restrito. Além disso, o fato de ser uma rede social focada na fotografia também é algo que 

pode explicar o fenômeno que o app ocasionou com sua chegada, chamando a atenção de 

amantes da prática ou de pessoas que queriam se expressar ou entrar em contato com novos 

fotógrafos e produtores de conteúdo sem necessariamente estar em uma grande rede como o 

Facebook, por exemplo. Como afirma uma entrevistada: 
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Eu acho que tem a vantagem de...sem interferências, se você quer falar, contar 
uma história através de uma foto o Instagram é o canal por conta que você abre 
aquilo e está olhando simplesmente fotos ou pequenos vídeos ao invés de tipo se 
você entrar na timeline do Facebook ou do Twitter você tem algumas 
interferências que te atrapalham no momento que você quer ver tipo uma coisa 
rápida nessas fotos do que está acontecendo. (...) É um universo, mas para 
aquilo, não tem toda aquela coisa que no Facebook tem de gente postando disso, 
você tem interferência de páginas, você tem interferência de algumas outras 
coisas ali é simplesmente fotos e imagens que contam a história para as pessoas. 
(Mulher, 39 anos). 

O ato de se contar uma história é um ponto interessante abordado pela entrevistada, haja 

vista que se relaciona ao tema desta pesquisa, pelo fato de ser através da narrativa construída nas 

fotos dos usuários que ocorre a construção de fachadas. O fato do Instagram ser, de acordo com a 

fala da entrevistada, um ambiente sem interferências, permite-nos inferir que é um local onde, 

além de não terem o fluxo de suas narrativas interrompido pela postagem de outras pessoas, ao 

visualizar o perfil de um determinado usuário, o indivíduo se sente seguro para se expressar 

livremente, sem o julgamento dos outros. Além disso, o Instagram, diferente do Facebook, 

apresenta postagens dos mais diferentes emissores, sendo disponibilizadas em um mesmo local, o 

que permite o estabelecimento de um filtro de informações de acordo com um determinado 

assunto, através das hashtags, possibilitando também encontrar “histórias” de vários indivíduos 

acerca de um assunto em comum. 

Como a própria entrevistada cita, o Instagram é um universo social da mesma forma que 

outras redes. Porém, ele acaba sendo mais restrito devido ao formato de suas mensagens, ao valor 

da estética das fotos compartilhadas, às características e possibilidades de edição de imagem, 

entre outros fatores que acabam atraindo e reunindo um público com gostos similares e um 

interesse por fotografia. A preocupação, como citado no tópico dois, de ter suas mensagens 

expostas aos familiares e outras pessoas que podem exercer um julgamento negativo, por mais 

incoerente que seja, acaba tomando essa restrição do Instagram como base, uma vez que redes 

mais gerais tendem a atrair um público maior e mais variado de pessoas, o que pode não agradar 

a todos. 

Sei lá, na real eu não acredito muito nesse julgamento do que seja bom ou ruim, 
eu sei que é o que é e vai continuar sendo assim, e daqui a pouco a gente vai está 
fazendo holograma (risos), enfim, a fotografia é do século dezenove para cá, sei 
lá...tem muito pouco tempo e é nesse tempo que as coisas foram evoluindo 
assim, e acho que daqui para a frente é uma progressão geométrica, eu acho 
ótimo que hoje em dia a gente tenha mais dispositivos e câmeras populares e que 
as pessoas possam ter câmeras, é que a fotografia sempre foi muito tipo fixado, o 



	 	 59	

fotógrafo, a câmera, o equipamento em termo amador e profissional, então com 
essa popularização da fotografia eu acho massa pra caramba por que eu acho que 
tem que fotografar mesmo. (Homem, 27 anos). 

Como citado pelo entrevistado acima, o Instagram pode ser considerado como uma 

evolução da atividade fotográfica e da tecnologia em si, e, da mesma forma que outras novidades 

tecnológicas, não só desse meio, ele acaba atraindo novos públicos, deixando processos mais 

acessíveis, o que pode incentivar as pessoas a desenvolverem técnicas e habilidades que não 

tinham antes e promover um hábito que possa trazer prazer àqueles que o fazem. Atrair públicos 

diferenciados ou não tão habituados com as novas tecnologias acaba sendo algo comum com o 

surgimento de novas redes sociais, aplicativos ou aparelhos que chamem a atenção de um público 

mais elitizado, ou formador de opinião. Então, acaba sendo apenas uma questão de tempo até 

algo que originalmente era considerado como exclusivo se tornar mais popularizado. 

Assim, toda novidade e toda tecnologia, ela tem suas vantagens e desvantagens e 
assim as pessoas que sabem usar ela muito bem, engajadores, é...então, ou 
pessoas que são advogados de marca ou pessoas que são influentes eles sabem 
usar muito bem assim como também outras pessoas que por exemplo pegam o 
Instagram e criam perfis fakes para difamar alguém, para deturpar 
alguém...como toda boa ferramenta, boa ideia sempre vai ter o pessoal que 
deprecia isso né, e ai vai da pessoa assim, eu gosto dela, eu acho ela muito boa, 
eu curto bastante ela, mas infelizmente sempre vai ter a galerinha que não sabe 
descer pro play. (Mulher, 28 anos) 

 Tomando o discurso da entrevistada acima como base, o Instagram, da mesma forma 

que toda nova tecnologia, e, mais do que isso, toda nova marca, acaba tendo suas vantagens e 

desvantagens. Por mais aparentemente fechado que o ambiente possa ser, sempre haverá pessoas 

que sabem se comportar da maneira considerada como adequada, e outras que não. Isso acarreta 

uma sensação de insegurança naqueles que desejam se expressar sem julgamentos. Não se trata 

da rede ser segura ou não, de ser fechada ou aberta, e sim dos usuários que a utilizam, uma vez 

que devemos lembrar que o Instagram, da mesma forma que o Facebook, Twitter, Youtube, ou 

qualquer que seja a rede social, é um meio de comunicação, uma plataforma, e cabe ao indivíduo 

saber usá-la de modo correto ou não, de acordo com o que julga a sociedade em que vive. 

A maneira de usar o Instagram, portanto, da mesma forma que outras redes sociais, fica 

a critério dos usuários, que escolhem as fotos que irão postar, a maneira como irão se comunicar 

com outros usuários através dos comentários, e a postura que irão adotar em seu perfil e nas 

narrativas construídas nele. No entanto, o que nos leva novamente ao tema desta pesquisa, estas 

narrativas construídas e a liberdade que um espaço como o do aplicativo concede a seus usuários 
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para se expressarem livremente pode acabar influenciando na vida do indivíduo e em como ele 

visto pelos outros que o cercam. 

(...) eu acho que o Instagram...bom tem aquela coisa de postar uma vida 
imaginária da pessoa dela escolher só aqueles recortes do que interessa da vida 
dela...e passar que a vida dela maravilhosa assim como em qualquer rede social 
na verdade e tal (...) então eu saio lendo artigos sobre isso, sobre como a vida de 
todo mundo parece ser maravilhosa, que todo mundo está sempre de férias e está 
todo mundo descansando e tal e geralmente não é bem assim né quando você 
conhece a pessoas ela não é tão tranquila, são recortes mesmo que a gente 
escolhe para mostrar, é eu acho que assim inclusive comigo tem um fenômeno 
assim, quando eu não estou legal você não acha nada não. (...) Tipo assim 
quando eu tomei um pé na bunda toda semana tinha foto minha mas era aquela 
coisa de falsa felicidade (...) assim, nessa época foi uma terapia da fotografia. 
(...) Essa coisa de tirar foto, você compartilhar e as pessoas curtem aí você sai 
posta foto, vai dando uma autoestima (...) e você vê que é lembrada e tal, acho 
que tem esse lado também assim, tem o lado meio feio que é o da vida falsa e 
esse é o lado que eu acho que ajuda assim. (Mulher, 26 anos). 

A fala da entrevistada coloca em discussão a construção de fachadas dentro do ambiente 

do Instagram, a possibilidade dos usuários de realizar recortes de suas vidas e compartilhar no 

aplicativo apenas aquilo que interessa, construindo uma narrativa em seu perfil para que seus 

seguidores e outros indivíduos tenham uma imagem sobre ele, que pode ser fiel ou não à sua 

realidade atual. Como a própria entrevistada cita, isso possui um lado bom e um ruim, pois tanto 

pode servir como uma forma de terapia para algumas pessoas, ajudando-as a passar por 

momentos difíceis e conseguir o apoio de outras pessoas, sentindo que aquilo que ela posta é 

apreciado por outros, quanto abrir espaço para perfis fakes, como citado por outra entrevistada 

neste tópico, que podem difamar uma pessoa, ou criar uma falsa impressão sobre a vida de um 

usuário, que na realidade pode não ser nada daquilo que retrata. 

Pensando nessa possibilidade de realizar recortes sobre a vida de cada um e como isso é 

encarado pelos outros usuários, os entrevistados foram encorajados a se autodefinirem de acordo 

com seus gostos, hobbies, jeito de ser, ou pelo menos como eles acham que se comportam em 

suas atividades diárias, no trabalho, com família e amigos. Após isso, seus perfis do Instagram 

foram mostrados para os outros entrevistados, que agora tinham o desafio de os definirem a partir 

das fotos que eram compartilhadas, seja pelo estilo ou pelos temas retratados nelas. Dessa forma, 

buscou-se verificar se há uma fidelidade envolvida na imagem que os usuários entrevistados têm 

de si mesmos e naquilo que eles transmitem em suas fotos, mesmo que às vezes eles possam nem 

perceber isso, o que será analisado nos próximos dois tópicos. 
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3.3.4 Eu sou assim...Eles parecem ser... 

Analisamos aqui as respostas dos entrevistados em relação ao que divulgam sobre si 

mesmos e as análises feitas do perfil dos demais entrevistados objetivando dar início à discussão 

sobre a construção de fachadas no ambiente do Instagram. Para auxiliar esta análise cruzada, 

organizamos uma síntese16 das falas dos entrevistados em um quadro (1). Selecionando as 

análises mais relevantes de acordo com os objetivos deste trabalho e agrupando as similares. 

 

Tabela 1: Comparativo entre a autoimagem de cada entrevistado e a análise dos outros 

com base em seus perfis do Instagram 

Entrevistado Autoimagem Análise dos outros entrevistados 

117 - Mulher, 26 anos 

Namora 

São Paulo 

Ilustradora, designer 
e tatuadora 

Fofa, feliz, mas às vezes mal-
humorada, engraçada 

 

Não gosta de rotina 

 

Gosta de sair pra comer e jogar 
alguma coisa 

 

Gosta de se exercitar, desenhar e 
ocupar seu tempo com algo útil 

 

Gosta de estudar e conhecer 
coisas novas, mas faz tudo ao 
mesmo tempo 

 

Ilustradora e tatuadora, provavelmente 
designer. É artista e desenha nas horas 
vagas 

 

Uma pessoa divertida e criativa, que 
veste roupas diferentes e sabe rir de si 
mesma 

 

Gosta de cultura pop. É geek, 
autentica e natural. Curte games 
clássicos, moda, insetos e coisas 
hipsters e bonitinhas 

 

Não se preocupa tanto com a estética, 
e sim com a mensagem da foto. Mas 
pensa muito bem na disposição das 
coisas. 

 

Heavy user de internet e Instagram 

 

                                                
16 As entrevistas completas se encontram na seção de Anexos, ao final deste trabalho. 
17 Esta numeração dos entrevistados será utilizada como referência no decorrer da análise.  
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Namora 

 

Cheia de amigos e adora o que faz.  

2 - Mulher, 28 anos 

Namora 

São Paulo 

Publicitária, trabalha 
com mídias sociais e 
eventos 

Nerd, baixinha e que fala muito 

 

Tem poucos amigos próximos, 
mas conhece muita gente 

 

Vai bastante ao shopping, 
cinema, visitar a mãe em Santos 

 

É mais caseira, costuma ficar em 
casa ou com o namorado 

 

Gosta de sair pra comer, ir em 
eventos de anime e games ou 
reunir os amigos em casa 

 

Já trabalhou organizando 
eventos, tem um blog e uma 
página sobre cultura geek 

 

Já fez cosplay 

Deve ser japonesa. Gosta muito de 
cultura japonesa, anime e de comida 

 

Se preocupa com a estética das fotos. 
É heavy user de Instagram 

 

É bem “menininha” pelas coisas que 
curte 

 

Posta muitas fotos sobre um único 
tema, fica difícil de saber sobre a vida 
dela 

 

Bem ligada ao trabalho. Deve 
trabalhar com eventos. Tem um blog 
chamado Tamaticando. 

 

É geek, gamer e nerd. Faz cosplay e é 
bem animada. 

 

Gosta de sair mais acaba sendo mais 
caseira, de chamar os amigos pra um 
filme ou evento de games 

 

É mais ligada a objetos do que 
pessoas. Muito imaginativa com eles. 

3 - Homem, 24 anos 

Solteiro 

Pessoa companheira, sempre 
junto dos amigos e da família 

Possui um cuidado estético maior. 
Gosta de registrar fragmentos da sua 
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São Paulo 

Jornalista 

 

Comunicativo 

 

Gosta de sair, principalmente 
para comer 

vida 

 

Gosta muito do Rio de Janeiro, 
provavelmente mora lá ou vai sempre 
pra lá 

 

Tem uma profissão mais séria, 
envolvendo processos 

 

Gosta de curtir a vida, de viajar, de 
sair pra comer. Se veste bem, deve 
gostar de moda. Curte arte pop 

 

Aparentemente é gay, mas não tem 
medo de se expor 

 

Sempre com bom humor, é uma 
pessoa que não precisa da aprovação 
dos outros, devido à falta de selfies 

 

Um cara de bem com a vida, sempre 
sorrindo 

 

Ou tem filhos ou muitos sobrinhos. 
Gosta dos amigos, de crianças, mas é 
uma pessoa mais família. Não 
costuma sair tanto, é mais tranquilo 

 

Namora 

4 - Homem, 27 anos 

Solteiro 

São Paulo 

Fotógrafo 

Uma pessoa mais calma 

 

Gosta de fotografar, tomar 
cerveja, ouvir música, festa 

 

Não gosta de multidão nem de 
falar alto 

Fotógrafo. Se preocupa muito com a 
estética das fotos. Usa o Instagram 
como manifestação estética, artística. 
Enxerga o mundo de seu jeito 
particular. É uma pessoa observadora, 
mente aberta, criativa e crítica 

 

Pessoa simpática e divertida, com um 
bom humor. É uma pessoa mais cool, 
alternativa e aventureira, e não 
coxinha.  
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Posta bastante, mas não se expõe 
muito. Deve morar sozinho ou 
trabalhar muito 

 

Gosta muito da sua família, dos 
amigos e dos prazeres simples da vida 

5 - Mulher, 39 anos 

Solteira 

São Paulo 

Chefe de marketing 
e comunicação 

Focada, chata, mas divertida 

 

Fã de Star Wars 

 

Workaholic, mistura muito a 
vida pessoal e profissional 

 

Adora dançar, bares com os 
amigos, viajar, interagir com as 
pessoas e descobrir a história de 
cada um 

Trabalha com comunicação, eventos e 
marketing e gosta muito do que faz 

 

Namora 

 

Pessoa animada, geek, gosta de postar 
fotos de comida 

 

Ligada nas tendências, viaja bastante, 
atenta a fames, festivais 

 

Heavy user de internet 

 

Mais velha, pelas expressões que usa 

 

Não se preocupa tanto com a estética 

 

Gosta de Star Wars, de gatos e de 
comer 

 

É mais reservada, mais família, mais 
caseira 

 

Deve morar fora, nos EUA 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda que as análises e comentários feitos pelos entrevistados, tanto em relação às suas 

próprias imagens quanto sobre os perfis dos demais entrevistados resultem de um olhar sem uma 

intencionalidade crítica ou analítica no sentido de uma problematização, ou seja, tenham como 
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fundamento o senso comum e tudo que o caracteriza, é possível notar significativas diferenças 

entre a autodescrição e a leitura pelos demais. Em todos os casos, percebemos uma grande 

dificuldade dos entrevistados em se autodefinir, por mais que a atividade de postar imagens, 

vídeos, textos e mensagens nas redes sociais diariamente exija exatamente isso, uma 

autodefinição sobre como querem ser vistos naquele espaço.  

Como observamos durante as entrevistas, a postagem das fotos não significa 

necessariamente um ato consciente, pensado, ou uma racionalização por parte dos usuários. Nem 

sempre há o discernimento de que eles estejam se definindo por meio das imagens. Tal ato é 

realizado de maneira quase que automática, sem consideração sobre o que o material postado 

poderá significar para os familiares, amigos e colegas de trabalho, como poderá ser interpretado. 

Essa postagem irrefletida resulta na manifestação e exposição de características de 

comportamento e gostos que compõem o cerne da identidade dos usuários, do “Eu” de cada um 

deles, como aborda Giddens (2002, p. 57), colocando expressões, gestos, e outras características 

que expressam a autoidentidade de cada indivíduo sob um olhar externo, através das fotos 

compartilhadas, o que o autor chama de a “experiência dos outros” (2002, p. 56), o que resultava 

no surgimento de outras qualidades, comportamentos e detalhes de cada perfil analisado. 

Um detalhe interessante a ser mencionado neste momento da análise é que, ao final do 

processo de análise dos perfis dos outros entrevistados, todos manifestaram o desejo de reavaliar 

seus próprios perfis, buscando analisar e observar a possibilidade de que seus perfis possam ter 

transmitido imagens/significados não coerentes, tendo ficado ainda mais curiosos sobre as 

interpretações sofridas pelos demais olhares. Por mais que tivessem consciência da possibilidade 

de, por meio dos recortes dos momentos vividos realizados ao postarem fotos no Instagram, 

transmitirem uma imagem projetada de suas próprias vidas aos usuários, foi apenas com a 

possibilidade de terem seus perfis analisados que os entrevistados refletiram sobre seus próprios 

hábitos de postagem e os eventuais julgamentos que estes poderiam sofrer. 

No processo de observação e comentários sobre os perfis em discussão, os entrevistados 

partiam de elementos identificadores de características sociodemográficas (estado civil, opção 

sexual, profissão e local de moradia), aqui denominadas “informações primárias”, como crachás 

de empresa, fotos em eventos, telas de computador, fotos com o(a) namorado(a), viagens, 

localidades turísticas, para, a partir disso, construírem o que acreditavam ser a identidade daquela 
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pessoa. Neste ponto, retomamos Goffman (1983) e a discussão proposta no primeiro capítulo 

deste trabalho, quando afirmarmos que os usuários procuram se apoiar em elementos de seu 

cotidiano que sejam comuns aos outros usuários por meio do consumo, seja ele de produtos ou 

serviços culturais, para, assim, montar suas fotos e conseguir o reconhecimento dos outros 

indivíduos, construindo suas identidades naquele ambiente. 

As informações coletadas durante as análises feitas pelos entrevistados evidenciam uma 

visão diferente sobre a realidade do dono do perfil em análise, como é o caso da entrevistada 5, 

que vive em São Paulo, é solteira e viaja muito devido ao trabalho, e, por conta disso, possui 

diversas fotos em outros países. Isso levou alguns entrevistados a afirmarem que ela mora fora do 

Brasil. Outro caso foi o da entrevistada 2, que, por conta dos gostos pela cultura japonesa e por 

não ter tantas selfies ou fotos que mostrem sua aparência publicadas no Instagram, acabou sendo 

interpretada como uma menina de origem oriental, quando na verdade não é. Podemos observar, 

por conseguinte, que por mais que sejam informações elementares dos indivíduos, facilmente 

identificados por um olhar externo, há ainda a possibilidade de interpretações distintas. 

Evidencia-se que mesmo esses tipos de características primárias permitem aos indivíduos 

começar a montar suas fachadas e construir elementos identitários. 

Essas informações primárias dos indivíduos guiam o pensamento daqueles que estão 

analisando os perfis. Por exemplo, ao acreditar que o entrevistado 3 é homossexual, a pessoa que 

analisa seu perfil poderá levar essa hipótese em consideração ao visualizar suas fotos, como 

aquelas em que ele aparece com alguém do mesmo sexo, interpretando-as de uma forma diferente 

do que se pensasse ser aquela pessoa heterossexual. Essas hipóteses podem restringir o olhar 

daqueles que analisam determinado perfil. Logo, é interessante notar as pequenas diferenças que 

surgiram com as análises e a maneira como foram abordadas. Ainda sobre o entrevistado 3, 

notamos que, ao assumir que se tratava do perfil de uma pessoa homossexual, a entrevistada 

procurava justificar suas análises no sentido de não mostrar preconceitos decorrentes dessa 

inferência dizendo que ele se vestia bem e gostava de moda, mas que isso não tinha nenhuma 

relação com sua orientação sexual. 

Também foram citadas algumas “informações secundárias”, como hobbies, hábitos de 

consumo, gostos, senso estético, entre outras informações que fazem com que os usuários que 

visualizam um determinado perfil possam se identificar com ele, como observamos a partir de 
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Slater (2002, p.38) no capítulo 2, considerando que os usuários se utilizam dos bens de consumo 

em suas imagens para exporem posições e pensamentos, buscando o apoio dos outros indivíduos, 

além de construírem sua aparência social e socializarem com os outros, como também abordado 

pelo mesmo autor. No caso das entrevistas, foi interessante notar como os entrevistados se 

identificaram com alguns dos perfis que estavam analisando apenas pelo tipo de fotos publicadas, 

sem saber se eram pessoas da mesma profissão ou faixa etária, fatores que poderiam explicar os 

gostos e estilos em comum. A estética das fotos foi algo levado em consideração por todos os 

entrevistados, uma vez que haviam apontado em tópicos anteriores da entrevista como algo a ser 

levado a sério no ambiente do Facebook. 

Nesse nível de informações, levou-se em consideração os hábitos de consumo dos 

entrevistados, a partir dos objetos, serviços e locais representados nas fotos, que definiram os 

gostos de cada um dos usuários, bem como seus hobbies, profissões, estilo e até mesmo atitudes, 

como evidenciado pela entrevistada 2 que, embora tenha 28 anos, foi classificada como 

“menininha”, de uma maneira infantil, devido à presença de bonecos, acessórios geeks, 

participações em eventos de games e de cultura japonesa. Esses estereótipos colaboram na 

construção de uma fachada mais juvenil, com elementos prontamente identificados por todos os 

entrevistados como tal, e que se relacionam a uma imagem de senso comum de infantilidade. Se 

retomarmos a discussão proposta no segundo capítulo, podemos concluir que o consumo dos 

usuários, aliado ao recorte e às narrativas construídas nas fotos compartilhadas no Instagram, 

acabam definindo suas identidades, mostrando que, como abordaram Douglas e Isherwood 

(2004), o consumo é utilizado pelos indivíduos para dizer algo sobre si mesmos, mesmo que essa 

mensagem possa ser interpretada de diversas maneiras por outras pessoas, como foi o caso em 

algumas das entrevistas. 

Do ponto de vista da problematização conceitual-teórica também desenvolvida no 

segundo capítulo, é por meio do consumo de objetos, lugares-viagens, shows, restaurantes, etc., 

que os usuários expressam suas identidades no Instagram no formato de consumo simbólico, 

demonstrando expectativas de status, posição social, o universo do qual buscam fazer parte. Há 

uma correspondência, portanto, com os apontamentos de Goffman (1983) e Martino (2014), que 

abordam a prática de indivíduos buscarem a utilização de elementos e bens de consumo 

reconhecíveis por suas características estereotipadas para montar uma fachada facilmente 

identificável pelos outros usuários, ao mesmo tempo em que planejam se integrar a um 
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determinado contexto ou grupo. Por mais que as informações primárias sejam a essência de cada 

indivíduo na perspectiva dessa análise, as informações coletadas dão materialidade à identidade 

“construída” de cada um. No entanto, como foi observado nas entrevistas, essa construção 

identitária pode sofrer alterações durante o processo, recebendo interpretações diferentes de 

acordo com o usuário que a avalia, além do fato de que a intenção por trás da foto nem sempre é 

pensada pelo usuário que a posta. Esse ponto foi observado em relação à preocupação dos 

entrevistados ao saberem que seus perfis seriam avaliados e as possíveis interpretações que disso 

poderiam resultar. 

Uma “informação secundária” que consideramos relevante comentar diz respeito ao 

entrevistado 4, que diz ser uma pessoa mais tranquila, que não gosta de multidões nem de falar 

alto, mas, pelas fotos que compartilha, passa a impressão de ser uma pessoa aventureira, sempre 

em festas e curtindo a vida, por ter muitas fotos em bares, festas, amigos, bebidas, quando na 

verdade isso não significa necessariamente que ele frequente esses lugares com frequência, 

podendo haver uma reciclagem de fotos antigas ou apenas serem locais por onde o entrevistado 

perambulou, mas não frequentou. Isso nos remete ao que aborda Goffman (1983) quando discute 

sobre a preocupação dos indivíduos em manter uma imagem específica, construída com um 

determinado fim, sem o risco de serem desmascarados. Já Silva (2011) aponta para repetição de 

mensagens necessárias para que uma identidade construída seja fixada, o que pode explicar a 

possível reciclagem de fotos utilizadas pelo entrevistado, que busca manter uma constância de 

imagens em seu perfil se valendo de fotos com uma linguagem e temática similares, mesmo que 

isso não condiga com a realidade.  

Outro ponto a ser considerado é o da entrevistada 2, cujas fotos possuem um tema 

predominante, o da cultura japonesa. Por mais que isso seja algo completamente coerente com o 

gosto da entrevistada, acaba gerando dificuldades para quem analisa seu perfil, resultando em 

uma visão restrita de quem ela realmente é. Há uma tendência por parte do usuário a se fixar em 

apenas um aspecto específico, fazendo com que a identidade da entrevistada, do ponto de vista 

externo, restrinja-se aos animes, bonecos e games. O que ocorre nesta situação pode ser 

relacionado com o caso do entrevistado 4, citado no parágrafo anterior. No entanto, ao se utilizar 

de bens de consumo e elementos culturais, a entrevistada 2 acabou circunscrevendo sua imagem a 

um tema em particular, deixando fotos de outros assuntos que poderiam ser compartilhadas por 
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ela em uma posição de menor destaque, o que dificulta sua possibilidade de assumir diferentes 

posições dentro daquele ambiente. 

Obtivemos também o que aqui chamaremos de “informações terciárias”, que são aquelas 

mais voltadas ao modo de ser de cada usuário entrevistado, de uma forma mais abstrata, 

referindo-se a seu comportamento com relação aos amigos, familiares, conhecidos. Em outras 

palavras, sua maneira de ser e de estar no mundo. Esse tipo de informação é a mais difícil de ser 

construída, pois se manifesta em pequenos detalhes de cada usuário, em suas expressões, na 

maneira de se comunicar, características que normalmente são espontâneas e constituem parte das 

identidades de cada indivíduo. 

Nesse nível de informação podemos destacar o perfil dos entrevistados 1 e 3, cujas fotos, 

não importando o contexto em que foram tiradas ou o tema representado em cada uma delas, 

foram comentadas a partir de seu aspecto cômico, refletindo um modo específico de como seus 

autores “levariam a vida”, rindo de si mesmos, sempre de bom humor, amigáveis, simpáticos, 

sem se preocupar com a aprovação dos outros, sabendo ser feliz à sua própria maneira. Esses 

detalhes são tão fixados à identidade de essência do indivíduo que dificultam sua construção sem 

que pareça falso. Contudo, essa é uma possibilidade que não pode ser descartada, uma vez que, 

como a própria entrevistada 1 citou durante a discussão proposta sobre o fenômeno Instagram, o 

aplicativo pode servir como uma forma de terapia, a partir do qual uma pessoa procura esconder 

determinadas emoções para se sentir melhor consigo mesma, além de procurar a aprovação dos 

outros, descartando as emoções que acredita ser ruins e divulgando apenas as boas, montando 

uma fachada com o intuito de ser ajudada naquele momento e ganhar o apoio dos outros usuários 

(GOFFMAN, 1983).  

Ainda sobre esse aspecto, retomamos a afirmação de Giddens (2002, p. 74) abordada no 

primeiro capítulo, que dizia que “somos não o que somos, mas o que fazemos de nós mesmos” 

para comentar a utilização do app pelos usuários em um momento difícil de suas vidas, como 

uma forma de terapia, como mencionado pela entrevistada. Nesse processo, acabam adotando 

certos comportamentos que, além de colaborar na busca pelo apoio e concordância dos outros 

indivíduos, são incorporados à fachada que está sendo criada e, consequentemente, à identidade 

do usuário. No entanto, mesmo que isso ocorra, por mais que essa manifestação emocional em 
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relação às fotos não ocorra a todo o momento na vida dos entrevistados, trata-se de algo 

“original”, por eles criado, portanto, difícil de ser copiado ou elaborado. 

Ao compartilhar suas fotos os usuários expõem elementos que compõem suas 

identidades, como objetos de consumo, locais, amigos, profissões, entre outros. No entanto, 

comportamentos, expressões faciais, gestos, e outras manifestações emocionais são o que há de 

mais representativo de suas essências como indivíduos. Mas podem também desmascarar 

fachadas construídas propositalmente, uma vez que estas informações são mais difíceis de ser 

copiadas, por ser algo mais natural ao indivíduo e que, por mais que possam ser desenvolvidas ao 

longo do tempo, incorporando valores e comportamentos, construindo sua identidade atual, ainda 

são características mais particulares de cada um. Por mais que cada indivíduo possa assumir 

diversas identidades, em um processo decorrente do próprio momento sócio-histórico e cultural, 

no caso a pós-modernidade, todas terão um núcleo essencial, definidor do ser como indivíduo 

(HALL, 2006). É esse núcleo central de individualidade que está sendo (implicitamente) 

analisado nesse nível de informação e que pode sinalizar se determinado usuário está fingindo ser 

algo que não é.   

Mesmo que os usuários desejem manifestar determinado tipo de comportamento, 

considerado mais “adequado” aos seus intentos, isso dificilmente é conseguido se for necessário a 

“criação” de um novo “eu”, sem sinais de equivalência com o eu existente, que corresponda, 

ainda que minimamente, à identidade psicológica de cada um, à sua autenticidade, como aborda 

Giddens (2002) ao afirmar que, se ignorarmos as experiências anteriores, ou no caso analisado, a 

essência de cada um como indivíduo, não será possível criar uma nova história, emanando traços 

que não sejam autênticos a quem as cria. 

A possibilidade de realizar recortes de suas vidas para compartilhar no Instagram é de 

conhecimento dos usuários, que podem realizá-los para se sentirem melhor em uma época difícil, 

conseguir novos seguidores, demonstrar apoio a alguma causa específica, entre outros objetivos, 

o que constitui em uma construção de fachadas (GOFFMAN, 1983). No entanto, por mais 

consistente que a fachada construída pelo usuário possa ser, há elementos de sua identidade de 

essência que ainda ficarão presentes nas fotos, e são esses pequenos detalhes que podem passar 

desapercebidos no momento da montagem e compartilhamento das fotos, mas que pode ser 
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percebido por um olhar externo mais atento, mesmo que este não tenha conhecimento de como a 

pessoa que está sendo analisada se comporte normalmente. 

De maneira geral, podemos dizer que os entrevistados puderam encontrar nos perfis 

analisados alguns elementos identitários que se diferenciavam da autoimagem que cada um tinha 

de si mesmo. Verifica-se que, mesmo sem intenção por parte do autor das fotos, aquilo que é 

compartilhado pode ter um impacto em sua imagem sob um olhar externo, ainda que à primeira 

vista seja algo inocente como um hobby diferente ou a idade. Como já foi dito, os entrevistados 

têm consciência de que é possível realizar recortes de suas vidas ao postar imagens no Instagram, 

podendo transmitir uma imagem deles diferente do que eles são normalmente, ou de como estão 

se sentindo no momento em que compartilham a foto. Mas, após analisarem os perfis de outras 

pessoas e terem os seus analisados, essa discussão sobre a construção de fachadas foi colocada 

em pauta, o que será observado no próximo tópico. 

 

3.3.5 O palco Instagram: onde fachadas são construídas e histórias elaboradas 

Em busca de um melhor entendimento sobre a opinião dos usuários entrevistados com 

relação à possibilidade de realizar recortes de suas vidas a serem compartilhados no Instagram, 

constituindo em uma construção de fachadas e elementos identitários, esse assunto foi colocado 

em discussão para buscar entender se eles acreditam que isso ocorre de fato e como isso pode 

influenciar nos hábitos de consumo e de convivência dos usuários dentro e fora do ambiente 

digital. A falsa impressão de que uma determinada pessoa segue um estilo de vida que não 

necessariamente seja fiel à realidade, ou que tem um determinado tipo de comportamento, 

opinião ou postura frente a um tema em discussão, mas que na verdade é construído com o 

auxílio da tecnologia, são pontos discutidos nesse tópico e que, como citou uma entrevistada, é 

algo frequente nas relações interpessoais desde antes do surgimento de aplicativos como o 

Instagram.  

Eu acho que inclusive várias vezes a gente já se pergunta se... bom, eu já 
conheci muitas pessoas que primeiro eu conheço pelo Instagram ou pelo 
Facebook né, que daí você conhece pessoalmente e fala “gente não é nada 
daquilo que eu vi”, eu acho que isso as vezes nem é culpa da pessoa, mas é....é 
uma proteção, entendeu? É você ser o tudo o que você queria ser só no 
Instagram ou no Facebook, ou no Twitter e na verdade pessoalmente você não 
consegue ser assim entendeu, isso é uma proteção das pessoas. (...) E eu acho 
que isso independente de existir ou não existir o Instagram é tudo a mesma 
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coisa, é quando você fala no telefone com uma pessoa e depois encontra com ela 
pessoalmente você fala “nossa, no telefone ela era tão diferente”, porque eu acho 
que quando você tem um objeto na tua orelha, um objeto na tua frente para 
postar e tudo é como se fosse uma proteção, tem muita gente que fala em palco 
usando o púlpito na frente dele, que acha que aquilo é maior proteção do mundo 
que ele não vai estar tão vulnerável se tiver aquele púlpito na frente isso é 
normal de acontecer e a pessoa, se você tira o púlpito ela muda, ela não 
consegue mais falar em público, então é mesmo uma proteção e a vida que 
tipo...você não está viajando toda hora, você não está comendo coisa boa toda 
hora, você não está feliz toda hora e isso as redes sociais mostram que 
geralmente as pessoas estão sempre. (Mulher, 39 anos). 

Em relação à construção de fachadas dentro do ambiente do Instagram, destacamos que, 

ao serem questionados sobre a possibilidade de compô-las, grande parte dos entrevistados logo 

atentou para o fato de que isso é algo que ocorre quando se fala em redes sociais como um todo, 

não sendo exclusivo a apenas uma. Como a entrevistada acima alude, isso não é algo novo. A 

falsa impressão de se conhecer alguém e imaginar uma pessoa diferente do que ela realmente é 

ocorre desde o advento do telefone, e foi se adaptando com o tempo às novas tecnologias. Mas, 

mesmo tendo consciência disso, o que leva o Instagram a se diferenciar de outras redes sociais 

como o Facebook e o Twitter, quando falamos na construção de fachadas e elementos 

identitários, uma vez que está ao alcance de todos e possui usuários que utilizam as outras redes 

também? 

Acho que super que acontece, em todas as redes...tirando o Snapchat18, que 
é...eu acho que ele é o estouro que é exatamente por causa disso, porque 
aproxima muito mais todo mundo....tipo porque você posta absolutamente tudo, 
não tem um crivo, não tem aquela coisa de “ah vai ficar guardado para todo o 
sempre e todo mundo vai ver”, tipo não...quem segue vai ver, aquilo vai durar 
dez segundos e ninguém nunca mais vai poder acessar, ou aquilo vai durar só 
um dia e dificilmente alguém vai ver aquilo de novo, tipo não vai ficar voltando 
na foto, então acho que no Instagram tem muito disso, dessa preocupação porque 
é uma coisa que fica, assim como todas as redes que as coisas ficam tem essa 
preocupação...mas é  porque...eu acho que não sei te dizer o porquê mas eu acho 
que o Instagram tem essa aura cool...essa aura descolada...essa coisa, acho que a 
rede social nasceu meio assim (...) o Facebook é mais completo é para ser o seu 
diário mesmo e tal...e o Instagram é mesmo para você fazer seu álbum de fotos, 
seja fotografo por um dia, sabe tipo...e aqui você tira foto de qualquer coisa e 
põe um filtro de um jeito super fácil e ela vai ficar mais bonita...então ela já 

                                                
18 Snapchat é um aplicativo de mensagens com base de imagens, no qual os usuários podem tirar fotos, gravar 
vídeos, adicionar textos e desenhos às imagens e escolher o tempo que a imagem ficará no visor do amigo de sua 
lista. O tempo de cada snap é de 1 a 10 segundos, e após aberto, a imagem ou vídeo somente poderá ser vista pelo 
tempo escolhido pelo remetente. A imagem é excluída do dispositivo e também dos servidores. Fonte: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Snapchat>. Último acesso em 14 de dezembro de 2015.  
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nasce meio que com essa preocupação estética já está dentro do meu ver do 
princípio do aplicativo. (Homem, 24 anos). 

O fato de ser uma rede social mais voltada ao estético, ao imagético, pode ser um ponto 

de incentivo para a construção de fachadas, se tornando um palco para que o usuário consiga ser, 

por assim dizer, o ator principal da história que deseja contar sobre a sua vida, como analisamos a 

partir de Souza Martins (2008) no primeiro capítulo deste trabalho. Isso pode ser evidenciado na 

fala do entrevistado acima, que diz que o Instagram possui uma “aura mais descolada”, o que 

comentamos com base em Benjamin (1990) ao tratar da essência das obras de arte. Ela dava força 

e um sentimento de fruição a elas, o que pode ser transportado para as fotografias compartilhadas 

pelos usuários, que permanecem no aplicativo por tempo indeterminado, desaparecendo apenas 

caso seu autor decida excluí-la, o que acaba tornando a estética e o tema representado em cada 

foto ainda mais importante para seus autores. No entanto, essa preocupação com a imagem é algo 

que sempre existiu, desde o início da atividade fotográfica, sendo potencializada no decorrer dos 

anos pelas novas tecnologias, que deixam o acesso mais fácil. Elas trouxeram a possibilidade de 

compartilhamento de conteúdo em tempo real e para várias pessoas, conhecidas ou não. 

Cara eu acho que é isso sempre né, em qualquer rede social e eu acho que é isso 
que a gente faz desde que inventaram a fotografia na verdade, de ter uma 
imagem que te represente, eu acho que a rede social, qualquer uma só edifica 
isso e o Instagram por ser uma rede social específica só de fotografia, realmente 
é a amplificação total dessa ideia da fotografia e do retrato principalmente, não 
só do retrato, do estilo, do gênero, da fotografia, mas do hábito de retratar que 
seja o dia a dia, o que você está comendo e de mostrar pro mundo, ou aquilo que 
você acha que você é, ou aquilo que você gostaria que as pessoas achassem que 
você é. (Homem, 26 anos) 

(...) fotografar é uma opção, ponto; e postar é outra opção...eu acho que tem 
umas coisas meio assim, é que nem teve o fenômeno lá da lua, e que eu não vi 
nada só um monte de coisa nublada e tinha muita mais gente preocupada em 
registrar aquilo com própria lente do que viver aquele momento, tipo observar 
mesmo só para ver o que estava acontecendo, ver por trás da lente, já tinha um 
monte de foto rolando na timeline e acaba sendo só mais uma foto. (...) Assim, 
acho que a gente que tem uma...sei lá, uma facilidade de ter acesso a 
informação, assim tipo por que você não aprecia o momento ao invés de tentar 
documentar mal documentado né e a qualidade do celular não é tão boa quanto 
podia esperar...acho que para a gente assim sei lá cai meio no ridículo assim, 
você pensar de (...) pagar sei lá quinhentos reais para ir a um festival e passar 
mais tempo preocupado em registrar o festival do que curtir aquilo (...)tem o 
motivo de querer mostrar que está lá e tal, mas agora eu entendo assim aquele 
vislumbre pela tecnologia de você querer ter sua própria gravação, de você tirar 
sua própria foto. (Mulher, 26 anos) 
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Podemos realizar um paralelo entre as duas citações acima quando estamos falando em 

construção de fachadas, pois, como o primeiro entrevistado cita, o Instagram nada mais é do que 

uma ampliação da fotografia e do retrato em si, de mostrar quem você é, de expor suas atividades 

diárias e mostrar/divulgar um acontecimento de seu dia a dia que julgue interessante. No entanto, 

como a segunda entrevistada salienta, com o Instagram ocorre uma certa banalização da prática 

fotográfica, resultando que a busca por reconhecimento e exposição se torna tão importante que 

os usuários ignoram certas características e elementos. Exemplos disso são a estética de suas 

fotos que de acordo com os entrevistados é um dos pontos fortes do Instagram, enquanto que  a 

relevância da imagem, ou o aproveitamento do momento no qual ele realizou o registro não 

possuem tanta importância, passando a postar simplesmente devido ao deslumbramento de ter um 

registro, de poder compartilhar sua imagem aos outros usuários da rede e construir uma imagem a 

partir disso. 

(...) eu não fico preocupado por exemplo, se tipo “puta eu fui num lugar e não 
registrei, não foi pro meu Instagram”...eu não tenho essa preocupação, mas eu 
acho sim, que é possível ainda mais se a pessoa posta muito, ainda mais se a 
pessoa leva isso a sério como um diário e ver importância em registrar as coisas 
que ela faz, acho sim possível. Alguma consequência por menor que ela 
seja...acho que sim, tipo...”puta nenhuma foto... esse dia foi tão legal e nenhuma 
foto ficou legal para eu poder postar”...isso é um pensamento que já passou pela 
minha cabeça, por que hoje eu uso menos o Instagram do que eu usava antes, 
antes eu até tinha essa preocupação de querer tirar um foto para cada coisa, tipo 
esse dia foi tão legal e eu queria registra-lo de um jeito legal. (Homem, 24 anos). 

 Essa prática é um aspecto central em nossa discussão, pois é a partir da banalização da 

fotografia e da necessidade do registro que observamos um comprometimento em construir uma 

imagem dentro do ambiente digital. Trata-se de uma constante afirmação de que algo interessante 

acontece a todo o momento na vida dos usuários, que registram e compartilham momentos de 

seus cotidianos constantemente, contando uma história de sucesso e passando a ideia de uma vida 

de grandes realizações, de acordo com o que consideram ser relevante. É um impacto que se 

reflete na vida off-line dos usuários, que, de certa forma, assumem o aplicativo como base para 

suas atividades, como citado por alguns entrevistados, no ato de registrar o momento e mostrá-lo 

nas redes sociais; a vida dos usuários se torna um livro aberto, por mais que as páginas deste livro 

estejam sendo montadas segundo objetivos específicos do autor das fotos, como já foi citado 

anteriormente a partir de Souza Martins (2008), e sempre de uma maneira especial, construída, 

dando o efeito de um momento exclusivo, fazendo com que um momento comum da vida seja 

destacado, promovendo visibilidade a quem posta/publica. 
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Os entrevistados consideraram o uso excessivo do Instagram e a dependência por parte 

de seus usuários como alguns dos aspectos mais problemáticos em relação ao uso desse 

aplicativo. Um uso que, entretanto, entendemos que pode ser explicado pela preocupação dos 

indivíduos em ter algum tipo de retorno em suas postagens, seja um aumento no número de 

seguidores, mais curtidas em suas fotos ou construir e, mais do que isso, manter e transmitir uma 

imagem de sua vida para os outros usuários, que é exatamente o ponto discutido neste trabalho.  

Se você está mantendo uma imagem de feliz, mantenha essa imagem de feliz, se 
você não mantiver, se você quebrar esse paradigma na cabeça das pessoas, então 
você tem que ser forte o suficiente para aguentar as críticas, porque não adianta 
nada você chegar e montar um conto de fadas e num determinado momento que 
você tem um mau acontecimento e você relatar ela a pessoa vai virar e dizer 
“mas isso não é nada, não é nada minha família morreu no Titanic” ((risos)) não 
é nada, poxa como assim, então a pessoa ela tem que ter essa noção e muitas 
vezes eu, eu não chego a dar um unfollow, mas eu...sabe aquela opção que eu 
não preciso acompanhar tudo o que a pessoa estar falando, você não precisa dar 
unfollow na pessoa, você não precisa tirar a amizade dela, mas não acompanhar 
o feed dela (...)  ela vira refém da própria persona que ela monta, sabe então 
assim várias vezes as pessoas viram e falam assim pra mim, “ah, mas você é 
assim com todo mundo?”. Porque que eu não seria, porque que eu teria que 
adotar personas diferentes para pessoas diferentes, eu não sou uma só? Sabe, 
meu RG é o mesmo, meu CPF é o mesmo, meu Linkedin é o mesmo, meu 
Facebook é o mesmo, porque que eu tenho que criar fakes na vida real, já existe 
um fake no virtual, isso é muito ruim, porque que eu tenho que criar um fake da 
vida real também, eu acho isso péssimo, eu prefiro ser louca, falar porcaria o 
tempo todo, falar palavrão, falar nerdices, mas me manter integra, porque se um 
belo dia acontecer alguma coisa e mudar o roteiro, o roteiro vai mudar, mas a 
minha linha de pensamento vai continuar a mesma, a minha linguagem vai 
continuar a mesma, eu vou estar alinhada com os meus preceitos desde o inicio, 
eu não vou mudar o meu cerne, você entendeu? (Mulher, 28 anos). 

O que a entrevistada acima aponta sobre o uso excessivo do Instagram mencionado 

pelos outros entrevistados é que não basta apenas utilizar o aplicativo e postar fotos a todo o 

momento. Deve-se seguir um padrão, respeitar a história que é contada, sendo fiel à imagem que 

está em contínua construção. Uma interpretação que comentamos a partir de Douglas e 

Isherwood (2004), quando argumentam que os significados a serem produzidos pelos indivíduos, 

ou usuários, no caso do Instagram, devem ser bem planejados e estabelecidos. Caso contrário, se 

o significado resultante, no caso deste estudo, o perfil, for desmascarado como fake, podem 

perder credibilidade, como apontou a entrevistada acima. Essa mesma abordagem pode ter uma 

analogia com as reflexões de Goffman (1983), já que o usuário que não deseja ser descoberto no 

ato de estar dizendo ser aquilo que não necessariamente é deve continuar repetindo 

comportamentos e fixando aquela imagem construída na mente daqueles que visualizam seu 
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perfil e suas fotos. O usuário, até certo ponto, vira refém da persona que criou, pois deve manter a 

imagem em construção, ou então ter disposição às eventuais consequências, como de ser cobrado, 

muitas vezes de formas agressivas, por aqueles que frequentam o mesmo ambiente. 

A adoção de comportamentos, a apropriação de signos e símbolos culturais para mostrar 

apoio a uma determinada causa, um gosto partilhado por um público grande ou um estilo de vida 

apreciado pelos outros usuários são pontos observados pelos entrevistados, que têm consciência 

de que existe a possibilidade de criar as mais diversas fachadas dentro do ambiente online 

levando em consideração uma proteção virtual e anonimato promovidos pelas telas digitais. A 

utilização de elementos para construir uma identidade, ainda que não “real”, no ambiente online é 

percebida por todos. Entretanto, como foi observado no momento da análise dos perfis, muitos 

dos usuários não têm consciência de a estarem realizando no momento de suas postagens. Além 

disso, as fachadas construídas e histórias contadas acabam girando em torno de universos 

próximos dos usuários, com os quais eles podem se relacionar, caso contrário, não transmitiriam 

a força necessária para serem críveis o suficiente para quem visualiza seus perfis, além de ser 

mais difíceis de serem mantidos por seus autores. 

De maneira geral, através dos recortes realizados pelos usuários durante a montagem e 

compartilhamento de suas fotos ocorre a construção de fachadas no ambiente do Instagram, o que 

traz impactos para os hábitos dos indivíduos que as construíram. Como pode ser observado 

durante as análises dos perfis pelos entrevistados, muitas das fotos compartilhadas pelos usuários 

podem ter outras interpretações dependendo de quem as visualiza e as interpreta, fazendo com 

que outros elementos identitários sejam integrados à imagem do usuário em questão. Este, por 

sua vez, deve adotar um determinado comportamento em suas ações diárias para ser fiel à 

imagem que está transmitindo aos outros, evitando que possa ser desmascarado. Com isso, muitas 

vezes os indivíduos se tornam reféns de suas personas, resultando na constituição de um hábito 

de uso excessivo do aplicativo, o que pode explicar também o fenômeno que este se tornou entre 

os usuários de redes sociais e amantes de fotografia.  
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CONCLUSÃO 

 

Com a finalidade de realizar este estudo sobre os elementos identitários produzidos e 

compartilhados através das práticas de consumo no ambiente do aplicativo Instagram, do ponto 

de vista do campo da comunicação e no âmbito do PPGCOM-ESPM, mais especificamente da 

linha de pesquisa de Processos de recepção de contextos socioculturais associados ao consumo, 

foram definidos objetivos – conceituais e empíricos – que nos guiaram no processo de reflexão 

teórica, do trabalho de campo e da análise e interpretação exposto nos três capítulos apresentados. 

Como o principal destes objetivos, estabelecemos uma reflexão sobre a constituição de identidade 

no contexto da atribuição de sentido pela recepção (aqui entendida como os usuários) a partir dos 

elementos disponíveis na sociedade de consumo, no âmbito da comunicação em rede, tendo como 

objeto empírico as fotos produzidas e compartilhadas no app Instagram.  

Consideradas as práticas adotadas pelos usuários no aplicativo, ficou evidente com este 

estudo que não há uma separação entre recepção-produção pelos usuários que utilizam o 

Instagram, uma vez que podem ser entendidos tanto como receptores, dos perfis e imagens 

publicados no app, como consumidores do próprio aplicativo e das materialidades presentes nas 

fotos produzidas por eles. Verificamos as opiniões de alguns usuários do aplicativo sobre o uso 

do mesmo e sobre o assunto tratado pelo objetivo principal, e apoiados na discussão teórica 

interpretamos as falas dos entrevistados do ponto de vista da constituição de identidades, 

construção de fachadas e práticas de consumo neste ambiente digital e sua relação com a vivência 

cotidiana dos mesmos. 

Por meio dessa discussão foi possível verificar como ocorre a construção de fachadas no 

ambiente digital, algo que os usuários reconhecem haver alguma intencionalidade, mas, mais do 

que isso, problematizamos junto aos entrevistados as (eventuais) motivações para tanto e as 

possíveis implicações no sentido da incorporação (de elementos destas fachadas) às suas 

identidades, de forma a lhes atribuir fama e status em contextos específicos e/ou assuntos 

determinados. Ao mesmo tempo, como evidenciado com a fala dos entrevistados, a prática de 

estabelecer recortes de suas vidas nas fotos compartilhadas pode servir como uma forma de 

terapia, eventualmente ajudando-os a angariar o apoio de outros usuários em algum momento 
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difícil, ou até mesmo atuando como uma válvula de escape para se expressar, podendo incorporar 

certos valores à sua imagem pelo que é compartilhado nestes momentos.  

O roteiro das entrevistas teve por princípio verificar a percepção dos usuários 

entrevistados sobre si mesmos com relação à sua imagem e estilo de vida, realizado por meio do 

desafio de tentarem se definir, expor a autoimagem que cada um acreditava ter, para, então, terem 

seus perfis digitais analisados pelos outros entrevistados. Percebemos que os usuários tiverem 

uma grande dificuldade em se autodefinirem. No entanto, o faziam com facilidade em suas fotos, 

mesmo que inconscientemente, mas ao compartilharem imagens de temas similares que 

representavam seus valores, gostos e jeito de ser, e ao perceberem isso durante as entrevistas, 

muitos despertaram o desejo de reavaliarem seus próprios perfis para verificarem a fidelidade da 

imagem que estavam transmitindo. 

Para explorar a temática da construção de fachadas, pedimos aos usuários-entrevistados 

que relatassem suas impressões e fizessem considerações a respeito dos perfis alheios. Como 

apontado no parágrafo anterior, essa dinâmica – análise do próprio perfil e dos demais – 

evidenciou que os usuários se sentem mais à vontade para se expressar atrás de uma tela digital, 

mas sentem certa dificuldade de se definirem quando questionados em relação a isso, mesmo que 

o façam de maneira automática e sem muito refletir. Ao serem confrontados, os entrevistados 

acabam tomando consciência disso e despertam para o fato de que podem estar transmitindo uma 

imagem contrária às suas imagens reais. A partir disso, pudemos verificar o poder das redes 

sociais e do ambiente digital como um todo na comunicação e expressão dos indivíduos, que se 

sentem mais à vontade para se expor e se comunicar quando protegidos por uma tela digital, o 

que, aliado à recepção dos outros usuários, contribui para que as mensagens compartilhadas por 

cada um ganhem forças e possam agregar valores à sua imagem. 

Dando início à temática da construção de fachadas, os usuários entrevistados logo 

mencionam o Facebook como o principal ambiente onde isso ocorreria, sem grande ênfase ou 

maior frequência de citação de outros aplicativos ou redes sociais, ainda que boa parte das fotos 

compartilhadas pelos usuários no Facebook, nos dias de hoje, venham do Instagram. O fato de ser 

uma rede mais abrangente, com um maior número de usuários e com mais visibilidade acaba 

sobrepondo o fato de que muitos de seus conteúdos são replicados de outros aplicativos como o 

Instagram, Twitter, Tumblr, etc. Assim, mesmo não tendo sido citadas diretamente, consideramos 
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os comportamentos adotados no ambiente das redes sociais como um todo como palco para 

construção de fachadas. O Facebook foi importante em nossa discussão, uma vez que permite o 

compartilhamento de conteúdos entre usuários de outras redes e aplicativos.  

Por mais que o Facebook seja a rede mais lembrada pelos usuários entrevistados, o 

Instagram ainda é muito importante frente a ela e outras redes por ser um ambiente mais restrito, 

mais fechado. Essa característica dá mais liberdade para que as postagens e os contatos se deem 

entre pessoas com interesses similares, sem a interferência de conteúdos alheios e sem a 

possibilidade de exposição para familiares, companheiros de trabalho, entre outros grupos, que 

eventualmente poderiam julgar o que está sendo postado de uma forma diferente daquela 

intencionada pelo sujeito que posta.  

Tendo em conta essa restrição de público, o app possibilita a seus usuários um ambiente 

favorável à construção de fachadas, uma vez que se sentem mais à vontade para selecionar as 

fotos a serem compartilhadas, recortando suas vidas, agregando valores diferentes às suas 

identidades, colocando-se em constante transformação, bem aos moldes de uma dinâmica 

identitária da pós-modernidade (HALL, 2006), sem que se perca o núcleo central de referência 

daquilo que é a essência do ser.  

Além da restrição de público, há também uma importância simbólica que o Instagram 

possui para seus usuários, em relação a outras redes sociais, que é evidenciada por ser um espaço 

no qual indivíduos amantes da fotografia podem se expressar, entrar em contato com outras 

pessoas e se inspirar visualizando suas fotos sem necessariamente estar em uma grande rede 

como o Facebook. Por ser um ambiente fechado no qual pessoas que não desejam estar em uma 

rede mais abrangente podem se sentir à vontade para interagir e ainda assim estar presentes em 

uma rede social. A fama que o app teve logo que foi lançado pode ser explicada, incentivando o 

seu uso e, consequentemente, a produção de imagens e o consumo envolvido nisso. 

Além de servir como um espaço onde os usuários podem se expressar através de 

fotografias, entrar em contato com outras pessoas e se inspirar ao visualizarem novos lugares, 

situações e experiências retratados de diferentes maneiras nas fotos dos outros indivíduos, o 

Instagram também serve como um palco para que a vida de cada um se torne uma exibição a ser 

compartilhada no aplicativo e, consequentemente, em outras redes sociais. Por assim dizer, o 

Instagram, embora seja inicialmente uma rede social focada no universo fotográfico, também 
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acabou se tornando, a partir do uso dado por seus usuários, um ambiente propício para a 

construção de fachadas através da seleção e recorte de momentos do cotidiano de cada um, o que, 

através do compartilhamento de fotos, agrega valores à imagem de cada um e constitui uma nova 

identidade dentro daquele ambiente. 

O Instagram é um local no qual seus usuários podem contar histórias por meio de suas 

fotos, nas quais eles mesmos são os personagens principais, uma fabulação do mundo em que 

vivem, na qual as diferentes realidades deste mundo, retratadas em suas imagens, irão compor o 

contexto dessa história (VATTIMO, 1992). Dessa forma, as diferentes fotos dos indivíduos 

compõem a narrativa de seu perfil como um todo, que conta aos outros usuários sobre aquilo que 

ele diz ser sua vida, seus hábitos, amigos, família, e que o fazem adquirir maior visibilidade 

dentro daquele ambiente, possibilitando que sinta melhor consigo mesmo, considerando a ideia 

de terapia defendida por uma das entrevistadas. 

Foi interessante perceber como a fachada que é construída no ambiente digital está 

sujeita ao olhar externo, responsável pelo modo como o perfil do usuário que posta será 

analisado. Muitos dos usuários entrevistados conseguem expor suas realidades, ou algo muito 

próximo delas, através das fotos que publica no Instagram. Porém, sob o olhar do Outro, essa 

realidade pode sofrer diferentes interpretações. Neste ponto, por mais que os usuários tenham a 

consciência de que é possível construir fachadas ou, como alguns citaram, adotar personas dentro 

de um ambiente como o Instagram, e acreditem que não o estejam realizando, isso fica sujeito às 

interpretações de outros indivíduos que ocupam o mesmo espaço, não sendo seguro então afirmar 

que esse tipo de acontecimento possa ser evitado, por mais que o autor das fotos seja cuidadoso e 

considere diferentes possibilidades de interpretação. 

O objetivo de problematizar a facilidade e fidelidade envolvidas na construção de 

identidades e fachadas no ambiente digital por meio da seleção e consumo de signos, 

representados nas fotos publicadas, com vistas ao pertencimento social, foi alcançado conforme a 

discussão e decorrentes considerações expressas acima. No entanto, é importante destacar o fato 

de que a construção de uma fachada, ou imagem, só terá êxito no ambiente online se estiver de 

acordo com as expectativas e demandas dos demais usuários e se os repertórios de interpretação 

coincidirem. Caso contrário, aqueles usuários não conseguirão seu objetivo, que na maioria das 

vezes é a socialização, a integração. 
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A possibilidade de utilizar o consumo como uma forma de comunicação dentro de um 

ambiente digital a fim de construir uma fachada que, com o passar do tempo, pode agregar novos 

valores e vir a se constituir uma nova identidade do usuário, é de conhecimento dos usuários 

entrevistados, que enxergam isso como uma prática comum. Mas, como já citado, a influência da 

recepção dos outros indivíduos na criação de fachadas quando originalmente não havia este 

propósito por parte de quem postou as fotos é algo que merece maior atenção e que, devido ao 

tema central deste trabalho e ao tempo de sua realização, não foi possível de ser investigado a 

fundo, dando margens para uma pesquisa futura, a aprofundar a questão da recepção em si, aliada 

à possibilidade da criação de fachadas por meio do consumo e sua consequente influência na 

identidade dos indivíduos. 

Embora não tenha sido abordado diretamente durante as entrevistas, a questão do 

consumo envolvido na elaboração das fotos acabou surgindo na fala dos usuários entrevistados. 

Durante a discussão para identificar as situações mais comuns para a elaboração das fotos 

compartilhadas no aplicativo e as eventuais relações com as práticas de consumo, ficou 

evidenciado durante as entrevistas que o Instagram, mais do que um palco para a produção de 

fotos por meio da apropriação de produtos e serviços, serviu também como um movimentador do 

consumo em si, despertando nas pessoas a necessidade de adquirir um smartphone mais 

avançado para utilizar o app na época em que ele foi lançado, considerado como um símbolo de 

status.  

O Instagram, bem como outras redes sociais, permite aos usuários construir fachadas 

representando realidades diferentes daquelas vividas no dia-a-dia, através do uso de objetos, 

lugares, situações, que se constituem em símbolos e signos, a resultar num consumo tanto 

material quando simbólico dos espaços que os cercam. Isso transmite um ideal de vida e uma 

imagem de sucesso a quem observa, atribuindo status ao sujeito-usuário. 

Tal dinâmica é vista pelos usuários entrevistados como uma decorrência natural, e talvez 

até esperada, das redes sociais, sendo que pode ajudar um indivíduo a enfrentar momentos 

difíceis, expor opiniões e comportamentos que ele não se sente à vontade para mostrar a 

familiares e amigos, assim como transmitir um ideal de vida que ele almeje. Outro aspecto 

considerado natural e nada preocupante é a possibilidade da incorporação de (novos) valores e 

elementos identitários à imagem do autor das fotos, mesmo que isso não tenha sido sua intenção 
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inicial, resultando que, com o passar do tempo, isso possa influenciar a maneira como é visto por 

aqueles que o cercam. É necessário, então, manter essa nova persona em suas ações diárias para 

garantir sua credibilidade. 

A possibilidade de verificar junto a usuários do aplicativo como eles entendem o 

ambiente digital em que estão atuando e como isso contribui a suas imagens dentro e fora daquele 

universo nos forneceu uma grande base de dados e interpretações para discutir acerca das 

construções identitárias. Ao mesmo tempo em que percebemos a importância que um ambiente 

restrito e a recepção ativa de outros usuários representam para a construção de fachadas e, 

consequentemente, para agregar valores à imagem de um usuário dentro do aplicativo, também 

notamos como um estudo mais aprofundado sobre a questão da identidade formada pela 

interpretação do olhar do Outro, e se isso pode ocorrer no ambiente físico, pode trazer benefícios 

para os estudos da comunicação no âmbito da recepção. Isso se deve ao fato de que, como 

pudemos perceber, por mais que o autor de uma foto tenha uma intenção específica de contar 

uma história, sua interpretação pelo olhar do Outro poderá ser outra, dando espaço para discutir 

como isso pode ocorrer também fora do universo digital. 
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APÊNDICES 

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
Parte 1: Dados Básicos 

Nome: 

Idade: 

Profissão: 

Perfil no Instagram: 

Frequência que posta no Instagram: 

Temas frequentes nas fotos: 

 

Parte 2: Sobre o Instagram 

Por quê usa o Instagram e não outras redes, como o Facebook e Twitter, para compartilhar suas 

fotos e vídeos? 

O que acha do fenômeno Instagram? Quais as vantagens em se compartilhar fotos e seguir perfis 

no app? 

 

Parte 3: Sobre o entrevistado 

Gostaria que me falasse um pouco sobre você, abaixo seguem alguns tópicos: 

- Hobbies (esportes, música, amigos, comida) 

- Como a pessoa se enxerga, que tipos de atividades costuma realizar em seu dia a dia e em 

momentos de lazer 

- Aspirações, possui algum objetivo de vida? 

 

Parte 4: sobre os outros entrevistados 

O entrevistado então irá escolher outros 3 perfis para analisar, e serão abordados os mesmos 

tópicos da Parte 3, no qual o entrevistado, ao observar e analisar as fotos disponibilizadas nos 

perfis, deverá montar uma imagem da pessoa em questão. 

 

Parte 5: sobre Fachadas e Identidades 



	 	 87	

Uma breve conversa com o entrevistado sobre como as pessoas se utilizam das redes para se 

mostrarem algo que, não necessariamente são. Identificar a problemática envolvida nisso, de que 

forma isso pode impactar na vida de cada um. 

 

QUADRO SÍNTESE DAS ENTREVISTAS 
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