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RESUMO

A publicação de imagens em Sites de Redes Sociais é uma das práticas mais comuns de compar-
tilhamento de conteúdo nessas plataformas. Tal ação pode ser dividida em dois procedimentos 
distintos: em um a imagem é criação do próprio usuário, enquanto uma segunda faceta do 
compartilhamento de imagens se baseia na redistribuição de material previamente publicado 
por outros. Apoiando-se principalmente na sociossemiótica (LANDOWSKI, 1992, 2002), 
busca-se neste trabalho uma melhor compreensão sobre essa apropriação do material imagé-
tico, visando entender de que forma, e até que ponto, as imagens recompartilhadas podem 
ser caracterizadas como componentes da performance (GOFFMAN, 1959) – a representação 
que o indivíduo faz de si perante seus interagentes – na plataforma da rede social conectada, 
e adaptando o conceito goffmaniano para o ambiente multicontextual do Facebook a par-
tir da dramautenticidade (WITTKOWER, 2014). Para tanto, selecionou-se um universo de 
Páginas ( fanpages), com quantidade significativa de seguidores, com publicação frequente de 
material imagético. Após a compilação desse material por tipo de publicação – texto, imagem 
ou link para outros sites – dois conjuntos de imagens, com as maiores e as menores contagens 
de compartilhamentos, passaram por um tratamento de análise de redes para a obtenção do 
viés qualitativo que oferece um panorama mais significativo em relação à interpretação desses 
conteúdos na apresentação de si, uma vez que se manifestam em discursos multimodais e sin-
créticos pela aliança frequente entre texto verbal e imagem. De posse destes dados o trabalho 
busca alcançar interpretações e informações a respeito da prática do recompartilhamento pelo 
recurso, paralelo, de questionários semi-estruturados apresentados a usuários do Facebook. Por 
meio das respostas angariadas nesse instrumento, analisam-se as maneiras pelas quais o ato 
de recompartilhar conteúdo comunica características que o indivíduo considera pertinentes à 
percepção de sua identidade, e o resgate – em questões específicas do questionário – do corpus 
previamente descrito auxilia na compreensão das características percebidas do conjunto ima-
gético e como esse se inclui no contexto da apresentação de si nas plataformas de sociabilidade 
online. Por fim, este trabalho acabou por compreender com mais profundidade a relação dos 
usuários do Facebook que participaram da pesquisa para com o conteúdo imagético investiga-
do, permitindo o extrapolar dos papéis desempenhados por estes, dentro da proposta semiótica 
aqui utilizada, nos contextos múltiplos da linha do tempo do site de redes sociais; e como a 
opinião deles se mantém ou muda de acordo com a posição de enunciador ou enunciatário do 
conteúdo recompartilhado. 

Palavras-chave:  Recompartilhamento de imagens. Performance. Sites de Redes Sociais. Fa-
cebook. Fanpages.



ABSTRACT

Image sharing in Social Network Sites is one of the most common content publiching practices 
within such platforms. This action can be divided in two different procedures: iun one of them, 
the image is created by the user himself, while the other consists in the redistribution of contetn 
created and initially published by a third party. Basing itself in sociosemiotics (LANDOWSKI, 
1992, 2002), this study aims to better understand this appropriation of imagery in order to re-
alize how – and to which extent – reshared images can be caracterized as components of perfor-
mance (GOFFMAN, 1959), the presentation an individual shows of himself during interaction, 
in online social network platforms, adapting such concept to a multicontextual environment, 
such as the one found on Facebook, by the use of dramauthenticity (WITTKOWER, 2014). To 
this end a universe of fanpages with relevant amounts of followers was selected, provided that 
their postings consisted strongly of imagery. After compiling the collected posts by type – image, 
status updates, or links to other websites – two sets of images, with the highest and the lowest 
share counts, were analyzed using Network Analysis techniques so that a qualitative angle could 
offer a more significant interpretation of these contents in regard to presentation of self, since they 
manifest themselves as syncretic and multimodal discourses by frequently allying verbal texts and 
imagery. From this point, this investigation aims to gather information regarding resharing prac-
tices through a parallell semi-structured questionnaire presented to Facebook users. From their 
responses, the ways through which the act of resharing content communicates characteristics that 
the individual considers pertinent to theit perceived identity are analyzed, and the body of images 
selected earlier – brought back in specific questions in the instrument – helps to understand how 
the imagery and it’s perceived characteristics become entangled in the context of presentation of 
self within online sociability platforns. This dissertation embeds itself primarily within the spheres 
of interaction and visibility regimes’s studies, as well as research regarding image, forms of seeing, 
and computer mediated sociability. Finally, this study also acquired a measure of understanding 
regarding participating Facebook users’s relation with the imagery investigated, allowing for an 
extrapolation os roles performed by them, considering the semiotic approach favored throughout 
the research, within the multiple contexts of the Facebook timeline; amd how their opinions kept 
or changed according to their position as sender or recipient of the resharing of the content.

Keywords:  Image Resharing. Performance. Social Network Sites. Facebook. Fanpages. 
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(Ditado Castithan, do seriado de ficção científica Defiance)
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INTRODUÇÃO

“A man has as many social selves as there are individuals who recognize him.”
(William James, 1842 - 1910)

Em diversas obras da literatura fantástica, a forma com que indivíduos se expressam 

e se comportam em sociedade tem influência em como são percebidos. Em Defiance, a raça 

alienígena Castithan tem como moral principal a epígrafe que abre esta dissertação, e a utili-

zação do provérbio fictício suscita o entendimento de que, na sociedade humana, aquilo que 

o indivíduo parece ser determinaria sua identidade verdadeira. Felizmente, tal relação não é 

compatível nem com a frase norteadora do estilo de vida Castithan nem com a proposta deste 

trabalho. O que se apregoa ao afirmar que “Parecer é ser”, em verdade, é que aquilo que o 

indivíduo demonstra a quem com ele convive – presencialmente ou online – permite a estes 

interagentes a criação de uma interpretação necessariamente parcial de quem o indivíduo é. 

“Parecer”, entendido aqui como derivado da aparência e do comportamento, resulta, então, em 

“ser” aquele indivíduo com que se parece, no que concerne a seus interagentes.

Se a vida, então, “imita” a arte, entende-se que as diferentes maneiras pelas quais o in-

divíduo se apresenta a seus pares são por eles consideradas como componentes de uma identi-

dade, ainda que esta seja mais complexa e, portanto, imperceptível ao outro em sua totalidade. 

Discursos, posições políticas, morais, e sociais são apenas alguns desses aspectos, assim como 

gestos, vestimentas, e modos de falar. O presente estudo pretende investigar um destes aspec-

tos, especificamente em Sites de Redes Sociais (SRSs), que é a utilização de conteúdo imagético 

de autoria do outro como recurso de performance por parte do indivíduo nessas plataformas.

Logo de início, explicamos que aquilo a que chamamos apresentação de si, no con-

texto deste trabalho, se refere ao conceito de performance que Erving Goffman, no prefácio 

ao livro Presentation of Self in Everyday Life (1959) define como 

[...] a maneira na qual o indivíduo em situações ordinárias de trabalho apresenta 
a si mesmo e sua atividade aos outros, as formas pelas quais ele guia e controla 
a impressão que eles formam dele, e os tipos de coisas que ele pode ou não fazer 
para enquanto sustena sua performance.

 A escolha pelo conceito de apresentação de si – e consequentemente de performance 

– discordando da tradução da expressão presentation of self para português como represen-

tação do eu se deve, principalmente, ao interesse em explorar a diversidade de práticas que 

se destinam muito mais a expor (apresentar) o indivíduo por meio dos serviços disponíveis 

em SRS do que aquelas que visam apenas descrever (representar) o usuário da plataforma 

de sociabilidade online, alinhando este trabalho com a discussão terminológica trazida por 

Simone Pereira de Sá; Beatriz Polivanov (2012, p. 852):
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[...] cabe problematizarmos brevemente as noções de “eu” e “self ”. A obra The 
Presentation of Self in Everyday Life de Goffman, como se sabe, foi traduzida em 
português para A representação do eu na vida cotidiana. Optou-se, portanto, por 
traduzir o termo “self ” por “eu”. No entanto, trata-se de duas entidades distintas: 
enquanto a noção de “self ” – que não teria tradução adequada em português – 
diz respeito a uma estrutura social e é construída através das experiências sociais, 
a noção do “eu” diz respeito a uma dimensão interna dos sujeitos, muito mais 
psicológica do que social. [destaques no original]

Especificamente no contexto da internet, vários estudos a respeito da apresentação 
de si já foram conduzidos, como por exemplo Miller (1995), Marwick (2005), DiMicco; 
Millen (2007), Agger (2012), Sá; Polivanov (2012), e Wittkower (2014), envolvendo tanto 
websites pessoais, blogs, e também perfis em SRSs. Contudo, em sua grande maioria, estes 
estudos se concentram principalmente no conteúdo original gerado e publicado pelo usuário 
(user-generated content – UGC).

Outro ponto importante considerado neste estudo foi a escolha do site de relaciona-
mento a servir como ambiente de investigação. Com uma base de usuários compreendendo 
mais de 1 bilhão de indivíduos no mundo todo1, e mais de 69 milhões de usuários brasileiros 
(em abril de 20132), o Facebook torna-se uma fonte importante e de grande relevância para a 
pesquisa em sociabilidade mediada por plataformas online. Desse modo, ao assumir outro foco 
de investigação em relação aos trabalhos já mencionados sobre a apresentação de si em SRS, 
esta pesquisa pretende enriquecer o panorama científico sobre esse processo ao abordar o ma-
terial produzido por Páginas3 e recompartilhado por usuários, em um processo de apropriação 
de conteúdos por parte dos indivíduos para a composição da apresentação de si no SRS.

Em virtude da grande variedade de conteúdo disponibilizado pelas Páginas no Face-
book, optou-se por limitar o escopo desta pesquisa apenas às imagens estáticas publicadas por 
Páginas e recompartilhadas por usuários, em detrimento de atualizações puramente textuais, 
vídeos ou links para sites externos ao Facebook. Para fins de delimitação do escopo do corpus, 
foram selecionadas Páginas sem vínculos a grandes corporações, marcas, ou celebridades e 
com grande número de seguidores. Os critérios de seleção das Páginas serão explicitados em 
detalhes no Capítulo 1 a Imagem Estática em SRSs. Naturalmente reconhece-se que estes 
outros tipos de publicação são tão importantes para a apresentação de si, e para o funciona-
mento do SRS, quanto as imagens estáticas, porém a necessidade de se encontrar metodologias 
de seleção e análise viáveis para o desenvolvimento da pesquisa resultou em tal recorte. 

1 Com base nos dados de <http://www.statisticbrain.com/facebook-statistics/> acessados em 26/08/2014.
2 Com base nos dados de <http://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-
-number-of-facebook-users/> acessados em 26/08/2014
3 Sempre que o termo Páginas for grafado capitalizado, refere-se às fanpages, páginas que servem 
como versão institucional das páginas pessoais – Perfis –, permitindo que empresas, marcas e demais orga-
nizações participem ativamente do Facebook (FACEBOOK, 2013).
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A escolha pela imagem estática, além da afinidade do autor com o trabalho sobre 

esse tipo de conteúdo, se deve também ao frequente surgimento de fenômenos baseados nas 

tecnologias de produção de fotografias – como por exemplo as selfies – e ao frequente surgi-

mento de memes baseados em ilustrações ou em manipulações fotográficas. De um ponto 

de vista prático, deve-se também considerar que, diariamente, 300 milhões de imagens4 

(principalmente fotografias) são enviadas para o Facebook (por usuários individuais e por 

Páginas), fato que oferece uma percepção do arcabouço imagético disponível no SRS.

Em virtude da diversidade de temas direta ou indiretamente pertinentes à natureza 

da investigação, este trabalho se pauta em diversas vertentes investigativas. Reporta-se a 

Albert Lazlo-Barabási quando se abordam questões relacionadas à análise de redes; danah 

boyd, Nicole Ellison, Raquel Recuero, e Simone Pereira de Sá são convocadas quando se 

confrontam questões sobre a sociabilidade online e os SRSs. Recorre-se também a Henry 

Jenkins para tratar do (re)compartilhamento, enquanto o interacionismo simbólico de Er-

ving Goffman, alguns fundamentos da fenomenologia social de Alfred Schutz, e a socios-

semiótica de Eric Landowski permeiam todo o trabalho de abordagem de questões sobre a 

interação social. Antonio Vicente Pietroforte e Roland Barthes embasam a analítica da retó-

rica da imagem e de seus processos de produção de sentido; Jacques Rancière expõe o caráter 

intimamente político da estética da imagem; e Lev Manovich nos apresenta possibilidades 

interpretativas da imagem nos ambientes digitais.

Em sua estrutura formal, este trabalho se divide em três capítulos, cada um deles 

abordando questões específicas de um dos grandes temas da pesquisa. 

O Capítulo 1 a Imagem Estática em SRSs versa principalmente sobre as carac-

terísticas das imagens publicadas pelas Páginas no Facebook, além de se aprofundar na 

discussão da New Media (MANOVICH, 2001) e das particularidades do usuário enquanto 

consumidor-criador-disseminador desse tipo de conteúdo. Além da discussão acerca das 

imagens estáticas em geral dentro do SRS, esse capítulo também apresenta aspectos meto-

dológicos dessa etapa específica da pesquisa por meio da utilização de técnicas de análise de 

redes, bem como apresenta uma leitura aprofundada do corpus selecionado.

O Capítulo 2 O Recompartilhador e o Recompartilhar discute as razões para 

que uma publicação seja apropriada pelo usuário e reencaminhada para a sua rede de conta-

tos. Esta seção também detalha o procedimento de pesquisa e análise do questionário acerca 
4  Com base nos dados apresentados por <https://zephoria.com/social-media/top-15-valuable-face-
book-statistics/> acessados em 28/6/2014.
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do recompartilhamento de imagens na Facebook, além de apresentar, enquanto hipótese, o 

caráter estético do recompartilhamento. 
No Capítulo 3 Componentes Discursivos da Performance na Apresentação 

de Si aborda-se a relação entre a apresentação de si (GOFFMAN, 1959) e os desenvolvi-
mentos acerca do conceito de performance (ZUMTHOR, 2000) dentro do contexto da 
sociabilidade online. A participação do recompartilhamento de conteúdo na composição das 
performances dentro de uma concepção dramautêntica (WITTKOWER, 2014) – conceito 
pós-goffmaniano que adapta a performance dramatúrgica de Goffman ao cenário multicon-
textual dos SRSs – complexifica a abordagem de Goffman, atualizando-a no contexto das 
interações online.

Ainda no terceiro capítulo discutem-se questões relacionadas à dinâmica identitária 
(LANDOWSKI, 2002) no Facebook, ampliando a abordagem sociossemiótica por meio de 
desdobramentos da performance dramautêntica nos SRSs, e buscando relacionar os resulta-
dos obtidos até este momento da pesquisa na composição e na compreensão da performance 
abordados à luz da aliança entre o gerenciamento de impressões (GOFFMAN, 1959), as-
pectos da composição e expressão das identidades (DIMICCO; MILLEN, 2007), e à lin-
guagem visual (DONDIS, 1997; ABRAHMOV, 2008). Assim se complexifica a abordagem 
sobre a performance no intuito de reconhecer algumas das formas pelas quais as imagens 
recompartilhadas se configuram como mensagem, e como são recebidas pelos interagentes 
do recompartilhador. Esta seção também relaciona os estilos e as trajetórias que Landowski 
(2002, p. 37 – 39) descreve para sua dinâmica identitária com as estratégias da dramauten-
ticidade de Wittkower (2014, s.p.) visando melhor compreender o comportamento recom-
partilhador nos termos da performance.

Finalmente, ainda que estudos a respeito da apresentação de si na web – em especial 
nos SRS – sejam comuns, acredita-se que esta pesquisa se destaca desse universo ao ressaltar 
a importância de conteúdos republicados como partícipes do processo. Sugere-se aqui, então, 
uma possibilidade de investigação acerca do fenômeno do recompartilhamento de imagens, 
bem como algumas metodologias de análise do material disponível – e acessível – nas redes. 

Sem exaurir o tema – ou mesmo o objeto de estudo – espera-se aqui, portanto, 
estabelecer um ponto de vista forçosamente limitado pelos recortes sofridos pelo corpus de 
estudo a respeito de particularidades do processo de apresentação de si. Pretende-se fomen-
tar a discussão a respeito do recompartilhamento de conteúdo e a compreensão do papel 
que tal prática cumpre na composição – pelo indivíduo e pelo outro – das performances nas 
plataformas de sociabilidade conectadas.
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1 A IMAGEM ESTÁTICA EM SRSs

“A fotografia é apropriada ao temperamento desta época 
– de corpos e mentes ativas. É um meio perfeito para 
aquele cuja mente fervilha com ideias, imagens, para 

o trabalhador prolífico que seria atrasado pela pintura 
ou pela escultura, para aquele que vê rapidamente e age 

com decisão e precisão.” 
Edward Weston (1886 - 1958)

Na epígrafe acima, o fotógrafo estadunidense Edward Weston se refere principal-

mente à fotografia como forma de representação imagética, que em sua época já começava 

a se tornar uma das principais maneiras de registrar e comunicar o mundo. A velocidade, 

a – discutível – verossimilhança e a facilidade na produção da imagem fotográfica pautavam 

o pensamento a respeito da técnica então, e a conversão do analógico para o digital apenas 

acentuou tais percepções, a ponto de Tom Ang (2007) ressaltar a aliança que se firmou entre 

as técnicas oriundas da fotografia analógica e as práticas surgidas no ambiente digital. 

Ainda que o foco deste trabalho não se encontre exclusivamente sobre as imagens 

fotográficas, estas formam grande parte do corpus inicial que pauta a discussão, bem como 

compartilham características importantes com outras categorias analisadas, como as mani-

pulações e imagens classificadas como mistas – comumente reunindo elementos de diferen-

tes categorias por meio de softwares de edição, manipulação e tratamento de imagens (SEM-

TIs) como o Adobe Photoshop5 ou o GIMP6. Assim, se na época de Weston a velocidade 

da fotografia já era significativa apesar dos requisitos temporais do laboratório químico, da 

secagem e da ampliação das cópias, tal processo se encontra ainda mais acelerado na con-

temporaneidade, e oferece quase em tempo real o resultado de cada esforço fotográfico ou 

de criação imagética (como a ilustração digital, por exemplo).

Mas não foi apenas no âmbito criador que a transformação digital se fez sentida. 

Aliadas às mídias tradicionais – como o cinema, a TV, e os impressos – de história pregressa 

mais longa, as plataformas conectadas oferecem diversas formas de publicação e exibição 

(portfólios online; sites pessoais, profissionais, e de redes sociais; e aplicativos móveis como 

o Instagram7 e o Snapchat8; por exemplo), facilitando e ampliando o acesso a este tipo de 
5 Aplicativo comercial disponível em: <http://www.adobe.com/br/products/photoshop.html>.
6 Aplicativo de código livre disponível em: <http://www.gimp.org/>.
7  Aplicativo social para dispositivos móveis (smartphones e tablets) dedicado inicialmente ape-
nas à fotografia, e atualmente incluindo vídeos, que conta com um SEMTI próprio. Disponível em:  
<http://www.instagram.com>
8  Aplicativo social para dispositivos móveis com foco em conversações voláteis (i.e. cujo acesso ao 
conteúdo deixa de ser possível após um determinado período de tempo) cujas mensagens são principalmente 
fotos e vídeos curtos. Disponível em: <http://www.snapchat.com>
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conteúdo. Shlomo Lee Abrahmov (2008, p. 1) refere-se a esta Cultura Visual ao afirmar que 

“vivemos em um mundo visual, onde nossas vidas são vividas através de imagens mais do 

que em qualquer momento do passado”, enquanto Lev Manovich (2001, p.13) coloca esta 

mesma cultura visual como paralela à cultura da informação.

É importante ressaltar, entretanto, que as imagens sempre foram uma das formas 

de leitura da realidade, como bem lembra Susan Sontag em seu ensaio O Mundo-imagem: 

“A realidade sempre foi interpretada por meio das informações fornecidas pelas imagens [...]” 

(SONTAG, 2004, p. 169), e portanto – ainda que a fotografia tenha paulatinamente ganho es-

paço desde sua invenção e subsequente popularização – é importante lembrar que a ilustração, 

a pintura, o vídeo, o cinema, e outras formas de expressão gráfica também são componentes 

da cultura visual, e sua importância é bem declarada por Donis A. Dondis (1997, p. 7): “A 

experiência visual humana é fundamental no aprendizado para que possamos compreender o 

meio ambiente e reagir a ele; a informação visual é o mais antigo registro da história humana.”

1.1 ALFABETIZAÇÃO VISUAL E O CONSUMIDOR-PRODUTOR

São marcantes as diferenças percebidas entre períodos tão próximos como os já 

mencionados. Neste momento, além da questão da velocidade e profusão com que as ima-

gens se tornam disponíveis, também o deslocamento da responsabilidade de interpretação 

da realidade por meio das imagens, e da imagem em si mesma, para o indivíduo precisa 

ser discutido. Tal percepção decorre, principalmente, da posição apresentada por Zygmunt 

Bauman quando este afirma que:

em tempos líquidos-modernos, a cultura (e de modo particular, embora não ex-
clusivo, sua esfera artística) é modelada para se ajustar à liberdade individual de 
escolha e à responsabilidade, igualmente individual, por essa escolha; e que sua 
função é garantir que a escolha seja e continue a ser uma necessidade e um dever 
inevitável da vida, enquanto a responsabilidade pela escolha e suas consequências 
permaneçam onde foram colocadas pela condição humana líquido-moderna – 
sobre os ombros do indivíduo [...] (BAUMAN, 2013, p. 17).

Ao tomar para si a responsabilidade de interpretar o mundo por meio das imagens, 

caracterizadas por Vilém Flusser (2005, p. 7) como “resultado do esforço de se abstrair 

duas das quatro dimensões de espaço-tempo, para que se conserve apenas as dimensões do 

plano”, o indivíduo se depara com a necessidade de relacionar o que é visto na abstração 

dimensional – a imagem – com aquilo que se pretende representar. Essa relação é formada 

principalmente pelas habilidades de leitura e de criação de imagens, habilidades estas reuni-

das por Shlomo Lee Abrahmov (2008, p.3) no conceito de “Alfabetização Visual”.
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Este mesmo conceito é definido pela International Visual Literacy Association (IVLA 

– Associação Internacional para a Alfabetização Visual):

Alfabetização Visual se refere a várias competências que uma pessoa pode desen-
volver pela observação e ao mesmo tempo tendo e integrando outras experiências 
cognitivas. A aptidão adquirida para interpretar imagens como símbolos visuais 
comunicativos e de criar imagens que utilizem tais símbolos visuais comunica-
tivos. A capacidade de interpretar (traduzir) imagens visuais usando linguagem 
verbal e a habilidade de transformar linguagem verbal em imagética. A habili-
dade de encontrar e avaliar dados visuais em mídias visuais. (KIRRANE, 1995, 
apud ABRAHMOV, 2008, p. 3)

Pode-se perceber então que a interpretação da realidade, por meio de imagens, rea-

lizada por um indivíduo pressupõe um rol de habilidades que contemplam desde a avaliação 

do conteúdo imagético disponível até a capacidade de produzir tais representações. Tal afir-

mação vai ao encontro de Lev Manovich quando este discute a relação entre o usuário e o 

produtor na sociedade da informação e no ambiente da New Media9:

[...] uma diferença entre uma sociedade industrial e uma sociedade da informação 
é que, nesta última, tanto trabalho quanto lazer envolvem o uso das mesmas in-
terfaces de computador. Esta nova relação, mais próxima, entre trabalho e lazer é 
complementada por uma relação mais próxima entre autores e leitores (ou, mais ge-
nericamente, entre produtores de objetos culturais e seus usuários). Na mudança de 
uma sociedade industrial para uma sociedade da informação, da velha mídia para 
a new media, a sobreposição entre produtores e usuários se torna significativamente 
maior. Isso é verdade para os aplicativos utilizados por ambos os grupos, suas habi-
lidades e expertise, a estrutura do objetos típicos de mídia, e para as operações que 
realizam em dados de computador. (MANOVICH, 2001, p. 119)

Assim, o contexto da informatização do trabalho e do lazer oferece ao indivíduo 

o acesso tanto ao consumo dos objetos culturais – especificamente de imagens estáticas no 

âmbito deste trabalho – quanto à produção, de nível amador ou profissional, sendo que am-

bos os processos podem ocorrer nos mesmos dispositivos computacionais. 

A condição de sobreposição do produtor e do usuário fica melhor evidenciada, nos 

diferentes SRSs e aplicativos sociais, pela prática conhecida como lifestreaming, ou seja “o ato 

de documentar e compartilhar na rede aspectos da existência cotidiana” (MULLEN, 2010, 

p.1). Comum nas plataformas de sociabilidade online, o lifestreaming permite ao usuário 

– seja por meio de texto, imagem estática, ou vídeo – consumir a produção desses objetos 

culturais por parte de seus relacionamentos, bem como publicar seu próprio cotidiano por 

meio das mesmas categorias de objetos.
9  Para Manovich, o termo New Media se refere a uma série de princípios (“representação numérica, 
modularidade, automação, variabilidade e transcodificação cultural”) aplicados a “textos, imagens estáticas, 
filmes, formas, sons, e espaços” de forma a torná-los computáveis, ou seja, transformá-los em “conjuntos de 
dados de computador” (MANOVICH, 2001, p. 18, 20).
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Com o aumento significativo, portanto, da utilização de mensagens visuais como 

ferramenta para entender o mundo – e também para explicá-lo em relação ao indivíduo que 

registra seu cotidiano por meio desses objetos culturais – cresce também a necessidade de 

educação em relação à interpretação, crítica e composição dessas mensagens. 

Não há dúvida de que devemos nos tornar letrados visualmente nos ambientes de 
uma cultura onde mensagens e intenções são carregadas por meios visuais. [...]Se ado-
tarmos a abordagem de que primeiro olhamos para níveis de conteúdo e conceituais 
e só então relacionamos os meios visuais para expressá-los, penso que podemos falar 
sobre educar o praticante visual [grifo no original]. Em tal cenário, ensinar a leitura e a 
escrita de imagens tornam-se habilidades essenciais [...] (ABRAHMOV ,2008, p.29)

Uma vez que se reconhece então a necessidade do entendimento, por parte do in-

divíduo, dos diferentes aspectos relativos ao discurso visual, sua produção, e seu consumo, 

passa a ser viável buscar entender como cada um destes papéis – criador/consumidor – se 

destacam de acordo com as diferentes mensagens visuais disponíveis no cenário cultural.

1.2 A IMAGEM RECOMPARTILHADA

A questão específica do lifestreaming e da produção, compartilhamento e consumo 

de conteúdo de autoria do usuário em diferentes plataformas é uma das principais áreas de 

estudo em termos da pesquisa em SRSs, e conta com vasta bibliografia que inclui os traba-

lhos de Julia A. Hersberger; Kevin S. Rioux; Ray O. Cruitt (2005), Ralph Gross; Alessandro 

Aquisti (2005), Alice Marwick (2005), Sonia Livingstone (2008), Kara Krisanic (2008), 

Kate Crawford (2009); Andra Siibak (2009), e Bernie Hogan (2010), por exemplo. Longe 

de exaustiva, essa lista é uma amostra das diferentes possibilidades de análise já realizadas a 

respeito do conteúdo publicado diretamente pelo usuário em seus perfis pessoais. 

Especialmente no caso do Facebook, entretanto, parte do conteúdo compartilha-

do para as diferentes linhas do tempo em que um usuário pode atuar não é oriundo de 

perfis pessoais, e sim de Páginas com fins diversos para além do lifestreaming. Posiciona-

mentos éticos, de estilo de vida, políticos, de gosto, bem como mensagens publicitárias, 

por exemplo, são comumente encontrados nas diferentes Páginas, e os objetos culturais 

por elas publicados seguem essas orientações em seu conteúdo. É este vasto conjunto de 

imagens que se pretende analisar neste capítulo, visando compreender as características 

de cada imagem componente do corpus final de pesquisa para, na sequência deste estudo, 

buscar um entendimento mais completo dos motivos para seu recompartilhamento, das 

mensagens pretendidas e percebidas pelos usuários a partir desse recompartilhamento, e 

dos efeitos possíveis desse material em termos de performance.
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1.3 COLETA, CLASSIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO CORPUS IMAGÉTICO

O estudo da apresentação de si (GOFFMAN, 1959) é complexo e exige do pesquisador 

um arsenal múltiplo de ferramentas para a compreensão do processo em sua amplitude. Esta 

pesquisa, portanto, se valerá de um variado acervo técnico e teórico para alcançar seus objetivos.

Em virtude da multiplicidade de fatores envolvidos no desenvolvimento do traba-

lho, a compartimentalização em fases determinadas se fez necessária, e o tratamento me-

todológico de cada fase é elaborado ao longo de cada capítulo. O esforço empreendido em 

cada etapa soma-se aos resultados obtidos a cada fase anterior para, finalmente, obter-se 

então uma visão mais completa do processo de performance – e da percepção individual para 

com a performance do outro – nas plataformas de sociabilidade conectadas, e em especial do 

papel do recompartilhamento de conteúdo imagético nessa prática.

1.3.1 Obtenção e Classificação da Amostra

Ao escolher o recompartilhamento de imagens como material base para a com-

preensão da apresentação de si em site de redes sociais, espera-se complementar a grande 

quantidade de estudos que abordam a teoria goffmaniana em plataformas conectadas, uma 

vez que – em sua maioria – estes se voltam à publicação de material produzido pelo próprio 

Original Publisher (OP) (DIMICCO; MILLEN, 2007; HOGAN, 2010; MILLER, 1995). 

Para tanto, fez-se necessário selecionar imagens que evidenciassem principalmente a ativida-

de de recompartilhamento. É por esse motivo que a coleta dos arquivos se fez nas Páginas 

( fanpages) – e não em perfis pessoais –. A Páginas, de acordo com a seção de ajuda do Face-

book, podem ser definidas como:

As Páginas do Facebook são semelhantes às linhas do tempo pessoais, mas ofe-
recem ferramentas exclusivas para conectar as pessoas a um tópico pelo qual 
elas se interessam, como uma empresa, marca, organização ou celebridade. Além 
disso, as Páginas são gerenciadas por administradores proprietários de linhas do 
tempo pessoais. As Páginas não são separadas das contas do Facebook e não têm 
as informações de login separadas da sua linha do tempo. Você pode curtir uma 
página para ver as atualizações no Feed de notícias. (FACEBOOK, 2013)

Dessa forma, entende-se que as Páginas publicam conteúdo diversificado e que os 

usuários do SRS que acompanham a linha do tempo de uma página manifestam expressa-

mente um interesse sobre o conteúdo divulgado em tal canal. Neste trabalho pretende-se 

entender, com foco no material imagético, de que maneira esse conteúdo é reapropriado 

pelo usuário – enquanto artifício da apresentação de si – quando este utiliza a ferramenta 

compartilhar (ou share) que acompanha toda e qualquer publicação dentro do Facebook.



26
1.3.1.1 Critérios de seleção das Páginas

A enorme quantidade de Páginas disponíveis no Facebook oferece múltiplas possi-
bilidades de estudo a respeito do recompartilhamento de publicações. Dessa forma, a deli-
mitação de um corpus de pesquisa que utilize o material publicado por estas entidades deve 
necessariamente passar por um filtro sobre quais Páginas serão utilizadas como recurso de 
coleta. Para este estudo, optou-se pela coleta de material em Páginas que apresentassem 
grande quantidade de seguidores (N > 1.000.000), que publicassem principalmente ima-
gens, e que não tivessem relação direta com marcas e/ou personalidades de grande presença 
midiática (esportistas, artistas, etc.).

A prospecção das Páginas foi realizada a partir da criação de um perfil destinado 
exclusivamente à realização da coleta. Este perfil10 “curtiu”, inicialmente, diversas Páginas 
cujas publicações foram encaminhadas ao autor deste estudo por pessoas com ligação direta 
ao perfil “oficial” do mesmo. Tomando estas Páginas11 como ponto de partida, utilizou-se 
então a ferramenta de sugestão de Páginas semelhantes, disponível no Facebook, para en-
contrar mais Páginas que correspondessem aos critérios estabelecidos.

Na Figura 1 apresenta-se a ferramenta de sugestão de Páginas, cujos resultados nem 
sempre correspondem aos critérios estabelecidos para o recorte inicial da pesquisa. Nestes casos, 
a opção “Ver mais sugestões” pode ser acionada, oferecendo uma maior quantidade de Páginas 
relacionadas à página escolhida a cada momento, como mostrado na Figura 2.

Figura 1 – Captura de tela da ferramenta de sugestão de Páginas semelhantes do Facebook. 

10  O perfil de coleta corresponde – de certa forma – aquilo que normalmente se convencionou chamar 
de fake que, em uma das definições de Cíntia Dal Bello (2008), se caracteriza por um perfil gerenciado por 
um indivíduo, mas que não representa necessariamente a persona de seu gerenciador.
11  Além de seguir as sugestões enviadas por contatos, algumas Páginas foram selecionadas entre 
às apresentadas no endereço <http://www.socialbakers.com/facebook-pages/country/brazil/>, que lista es-
tatísticas de Páginas por país, à época do início da coleta.
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Figura 2 – Captura de tela da opção “Ver mais sugestões”.

A lista completa, com links, das Páginas escolhidas para a coleta de material pode 
ser encontrada no Apêndice 1 – Lista de Páginas da Coleta. Cabe ressaltar que, no perí-
odo entre a obtenção dos dados de publicações das Páginas e a redação final deste trabalho, 
várias Páginas sofreram alterações de conteúdo ou foram removidas do Facebook. Outras 
Páginas sofreram alterações, tornando-se grupos ou perfis individuais, e algumas ainda 
apresentaram perda de seguidores de tal importância que – caso a coleta fosse realizada con-
comitante à redação deste material – seriam desqualificadas pelos critérios utilizados para a 

seleção das fontes de coleta.

1.3.2 Coleta Automatizada e Seleção de Publicações

Decididas as Páginas de onde se extrair as publicações para análise, utilizou-se o 

aplicativo Netvizz12 para recuperar os dados das publicações feitas por cada fonte de coleta. 

Tal opção foi feita no intuito de automatizar a obtenção dos dados, diminuindo assim o ris-

co de amostragem não significativa na obtenção das publicações das Páginas. Uma vez que 

este aplicativo apresenta algumas limitações, optou-se por recuperar o máximo de informa-

ção possível para cada Página, o que consiste nas mil entradas (publicações) mais recentes 

para cada fonte selecionada. As coletas nas diferentes Páginas foi realizada no período que 

compreende os dias 19 de julho de 2013 e 30 do mesmo mês. Em cada página foi realizada 

apenas uma extração de dados em virtude da quantidade de informação disponibilizada em 
12 O Netvizz é um software utilizado para coleta de dados a partir da API do Facebook, e permite a 
recuperação de informações sobre usuários, Páginas, e grupos que existam no SRS, desde que o usuário ati-
vando o aplicativo tenha acesso ao objeto selecionado. Disponível em: <http://apps.facebook.com/netvizz>
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cada ativação do aplicativo de coleta. Ainda que extrações subsequentes fossem possíveis, 

O montante de dados obtido em cada coleta, bem como a repetição – a ser abordada opor-

tunamente – de publicações, somados ao intervalo relativamente longo de publicações nas 

Páginas, serviram como indicativo da não necessidade de coletas subsequentes.

Os dados recuperados pelo Netvizz são apresentados ao usuário como um arquivo 

tabular, que pode ser aberto em qualquer aplicativo capaz de visualizar ou editar planilhas de 

cálculo. Neste trabalho optou-se pelo software de planilhas de código-livre LibreOffice Calc13, 

para onde foram importados os dados obtidos pelo Netvizz. No intuito de possibilitar a com-

paração em termos de recompartilhamentos das publicações das diversas Páginas abordadas 

neste estudo, um arquivo foi criado reunindo todos os dados obtidos em uma única planilha.

Uma vez que o interesse deste estudo se restringe às publicações de imagens, a se-

paração dos diferentes tipos de publicação foi efetuada nesta planilha de dados completos, 

gerando então um dataset inicial 14 mais restrito para a execução da pesquisa. Ao todo, foram 

separadas 6.339 imagens publicadas pelas Páginas selecionadas. Assim, de cada Página se 

obteve, em média, 140 imagens para a composição do dataset inicial.

1.3.3 Obtenção e Nomenclatura das Imagens

Após a coleta dos dados correspondentes ao dataset inicial, prosseguiu-se com a ob-

tenção das imagens relativas a cada publicação. Para tanto, utilizou-se o campo “picture” dos 

dados obtidos pelo Netvizz, que oferece o endereço direto de cada imagem. A recuperação 

dos arquivos foi automatizada a partir de um script em Python15.

Com base no arquivo do dataset inicial, as imagens foram ordenadas de acordo com a 

quantidade de recompartilhamentos e renomeadas com o número equivalente à sua posição no 

ranking. Ou seja, a imagem com maior número de shares foi nomeada como 00001, enquanto 

a menos recompartilhada do conjunto ora analisado recebeu o nome de 06339. Desta forma, 

aumentou-se consideravelmente a praticidade no trabalho com as imagens coletadas, o que per-

mitiu um desempenho mais satisfatório nos passos seguintes da definição do corpus de pesquisa.

1.3.4 Categorização Inicial

Uma vez que a quantidade de dados envolvida no dataset inicial ainda era vasta 

demais para a disponibilidade computacional da pesquisa e para possibilitar o detalhamen-

13 Aplicativo gratuito e multiplataforma semelhante ao Microsoft Excel. Disponível em: 
 <http://pt-br.libreoffice.org/>
14 Em virtude da extensão da tabela de dados quando formatada, optou-se por fornecer uma cópia do 
dataset inicial em formato digital, disponível em: <https://copy.com/aE4UQTm1QPFgbzLg>
15 O script coleta.py utilizado para a recuperação dos arquivos de imagem pode ser encontrado em 
 <https://copy.com/jhxKGI2ewTgHR4lp>.
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to no exame necessário do corpus, critérios adicionais – conteúdo imagético, duplicidade, 

e quantidade de recompartilhamentos – foram estabelecidos para limitar a quantidade de 

imagens por utilizar nos próximos passos da pesquisa. Em um primeiro momento foram 

excluídas as imagens que não apresentassem imagens além dos glifos de texto. A Figura 3 

ilustra o tipo de imagem tipográfica que foi desconsiderada na análise. Ao todo, 1.169 ima-

gens foram eliminadas do corpus a partir desse critério.

Figura 3 – Exemplo de imagem puramente tipográfica

onte:F Página Saudades <https://www.facebook.com/145946988810589/> 

Além das imagens tipográficas, um número considerável (N = 742) de duplicatas 

– imagens publicadas inicialmente em uma Página e posteriormente republicadas 16 em 

outras Páginas – foi obtido durante o download pelo script coleta.py. Por meio de verifica-

ções mecânicas (através dos aplicativos MacPaw Gemini17 e dupeGuru Photo Edition18, que 

comparam os dos arquivos em busca de sequências binárias exatamente iguais) e manuais 

foram também retiradas do corpus as duplicatas, sendo mantidas apenas as publicações 

– dentre as duplicatas – com maior número de recompartilhamentos realizados pela fer-

ramenta share disponível no Facebook, ou seja, aquelas cujo nome de arquivo apresentava 

numeração mais baixa. 

Não obstante a redução já significativa da quantidade de material para análise, mais 

um critério de eliminação – desta vez baseado em dados quantitativos – foi aplicado ao da-

16  Considera-se aqui como republicação o ato de salvar a imagem em um arquivo local e a publicação 
do arquivo na página, e não a prática do recompartilhamento por meio da ferramenta share disponível no 
Facebook.
17 Aplicativo comercial para Apple Mac OS X disponível em: <http://macpaw.com/gemini>
18 Aplicativo de código livre multiplataforma disponível em: <http://www.hardcoded.net/dupeguru_pe/>
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taset intermediário19. Para obter um corpus mais representativo, o conjunto total do dataset 

foi dividido em dois grupos:

1) grupo alto: compreendendo as 1000 (mil) imagens mais compartilhadas en-

tre todas as publicações mantidas no dataset intermediário;

2) grupo baixo: compreendendo as 1000 (mil) imagens menos compartilhadas 

dentro do dataset intermediário.

Essa divisão se fez necessária pela limitação computacional para o processamento 

do dataset completo, que exigiria computadores de maior capacidade20 e com mais tempo de 

disponibilidade exclusiva para o processamento dos dados. 

1.3.5 Definição das Classificações

A partir da redução considerável no número de imagens, uma análise prévia des-

tas foi realizada. Esta análise atribuiu a cada arquivo, de ambos os grupos, uma série de 

definições classificatórias a partir de elementos presentes e interpretações possíveis na ima-

gem. As classificações aqui apresentadas foram baseadas na percepção do autor, a partir 

de uma metodologia de análise adaptada a partir dos três níveis de significado da imagem 

proposta por Abrahmov (2008) quanto ao conteúdo dos arquivos, e fundamentada con-

ceitualmente em Eric Landowski (2002) e François Soulages (2010).

Os aspectos analisados neste momento foram, no primeiro nível – chamado por 

Abrahmov de factual, que compreende aspectos formais e elementares da imagem e ofereceu 

três categorias de baixa complexidade (Quadro 1): 1) a presença de texto, 2) se ocorre chamada 

à ação, e 3) o tipo de produção imagética (fotografia, ilustração, manipulação digital ou com-

binações entre estas). A categorização primária também trabalhou no nível factual de análise, 

porém voltando-se aos elementos visuais existentes na imagem, aliando esta visão ao segundo 

nível de significado, o interpretativo. Com isso, a complexidade da categoria torna-se maior e 

oferece um conjunto de classes mais heterogêneo. Já a categoria secundária contempla o nível 

conceitual das imagens, e abarca classificações “derivadas da atribuição de um tema universal 

à leitura das relações entre os níveis factuais e interpretativos” (ABRAHMOV, 2008, p. 4).
19 O dataset intermediário compreende as imagens do dataset inicial que não foram eliminadas como 
tipográficas nem como duplicatas.
20 Para o processamento dos datasets neste estudo foi utilizado um computador MacBook Pro com 
processador Intel Core2Duo de 2,53 GHz e 8 GB de memória RAM. Com essas configurações, o tempo de 
processamento da rede classificatória pelo script Comparacao-arestas.R de cada grupo durou aproximada-
mente 12 horas.
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Quadro 1 – Valores de Classificação das Imagens: Baixa Complexidade

Texto Chamada à Ação Tipo
Com Texto Com Chamada Fotografia
Sem Texto Sem Chamada Ilustração

Manipulação
Misto (2 ou mais)

Para algumas das imagens os atributos aplicados inicialmente a cada uma des-

sas classificações mostrou-se pouco relevante, ou ao menos suficientemente compa-

tível com outros atributos, de forma que termos como maquiagem, em um primeiro 

momento pertencente à coluna primária reuniu-se aos termos penteados, e manicure 

para formar o atributo Beleza. Vale mencionar que o atributo Cenário da coluna se-

cundária apareceu apenas uma vez no total de imagens coletadas, mas manteve-se na 

classificação ao final da análise pela incompatibilidade da interpretação do conteúdo 

da imagem em relação às outras classificações possíveis.

Ao mesmo tempo, alguns valores que se repetiam diversas vezes, porém com 

abordagens bastante díspares – como por exemplo atividade física – acabaram por ser 

desmembrados, com imagens incluídas nas classificações secundárias para Saúde, Estilo 

de Vida, Personalidade, etc. 

Os valores atribuídos em cada classificação são relacionados no Quadro 2.

Quadro 2 – Valores de Classificação das Imagens: Alta Complexidade

Primária Secundária
Abstrato Cenário

Ação Citação
Alimentação Comparação

Animais Cultura
Arquitetura Ecologia

Arte Economia
Beleza Educação
Cidade Entretenimento

Cotidiano Estilo de Vida
Criança Gênero
Esporte Jornalístico
Evento Marca
Fundo Moda
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Primária Secundária
Ícone Nostalgia
Local Personalidade
Meme Pet
Mídia Promoção
Objeto Relacionamentos

Paisagem Religião
Publicidade Saúde

Retrato Sentimentos
Tecnologia Sociedade
Vegetais Trânsito

Trívia

1.3.5.1 Redes de classificação de imagens

A Teoria das Redes (BARABÁSI, 2003), com seu foco em dados empíricos, permite 

analisar – por meio de nós, arestas, métricas, e grafos – estruturas complexas e interligadas 

dos mais diferentes tipos, seja em sistemas bioquímicos, eletrônicos, sociais, entre tantos ou-

tros encontrados tanto na natureza “selvagem” quanto no âmbito da realização humana. É a 

afirmação de que “por trás de cada sistema complexo existe uma rede intricada que codifica 

as interações entre os componentes do sistema” (BARABÁSI, 2012, p. 6) que, neste trabalho, 

motivou a utilização do ferramental da Teoria das Redes como parte do arsenal de pesquisa. 

Considerando como sistema de partida da investigação a comunicação presumida 

por meio do recompartilhamento de imagens, identificam-se duas redes imediatamente en-

volvidas nos processos que oportunizam essa comunicação, e que dela são resultantes em 

mesma medida: 1) a rede de contatos sociais e de seguidores – Páginas e usuários do Face-

book – que publicam e recompartilham conteúdo imagético; e 2) as possíveis conexões entre 

as mensagens verbovisuais propriamente ditas, em termos diversos que, no âmbito deste 

trabalho, foram apresentadas na subseção 1.3.5 Definição das Classificações. A rede deli-

mitada em (1), abordando especificamente os usuários e suas relações com Páginas e outros 

usuários, permitiria uma investigação de natureza bastante diversa, de viés mais antropo-

lógico ou etnográfico, do que a rede (2) explorada ao londo deste trabalho. Características 

essencialmente sociais – relacionamentos não-mútuos ou excludentes, dinâmicas de integra-

ção e repulsão, e uma série de outras possibilidades que fariam sentido dentro da pesquisa 
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em (1) – se encontram ausentes aqui, uma vez que o foco da pesquisa foi colocado de fato 

sobre as mensagens que percorrem a estrutura interligada do sistema.

Para possibilitar uma metodologia que fornecesse padrões palpáveis, reprodutíveis e 

escalonáveis para a análise desenvolvida ao longo da pesquisa, partiu-se de um processo de 

analogia semelhante ao que Suely Fragoso; Raquel Recuero; Adriana Amaral (2011) apresen-

tam quando abordam a Análise de Hyperlinks, método semelhante – em termos técnicos – à 

Análise de Redes Sociais (ARS), com foco na identificação da estrutura relativa aos hyperlinks 

e websites no lugar das relações sociais, porém aplicando metodologia semelhante, após uma 

adaptação instrumental à identificação e tratamento das imagens e às suas características.

Por conseguinte, os nós da rede de classificações ora abordada são definidos como 

as imagens propriamente ditas, ou seja, cada arquivo individual consiste em um ponto que 

se relaciona com outros pontos da mesma rede por meio das arestas. Estas, por sua vez, são 

constituídas a partir da correspondência entre os nós em termos de classificação, de forma 

que todas as imagens que contêm texto no arquivo estão conectadas entre si pela aresta da 

classe texto. Da mesma forma, imagens cujo aspecto tipo recebeu o valor foto também 

estão interconectadas pela aresta de tal classificação, e assim sucessivamente para cada valor 

atribuído a cada aspecto abordado nos Quadros 1 e 2 apresentado anteriormente.

Para a obtenção das arestas que evidenciam tais relações foi desenvolvido um 

script21 na linguagem de programação estatística R22 que, além de explicitar quais cor-

relações existem para cada um dos nós, também atribui um valor numérico (peso) às 

arestas, de acordo com a relação recíproca existente entre os nós. Por exemplo, o nó 

número 00001 apresenta, em relação ao nó número 00130, dois valores idênticos nos 

aspectos analisados (no caso, ambas as publicações são Fotografias, e não apresentam 

Chamada à Ação) e, portanto, a aresta que liga estes nós tem peso dois. Uma vez que 

a correlação estabelecida entre dois nós por uma aresta não tem sentido claro e conta 

com a diferenciação das arestas por peso, considera-se que a rede formada por esta es-

trutura é assimétrica (RECUERO, 2009, p. 177).

21 Um script é um conjunto de instruções de software destinados à realização de funções específicas, 
sem ser um aplicativo completo. O script Comparacao-arestas.R está disponível em <https://copy.com/
HajF7TB4vUvm>.
22 A linguagem de programação R é um ambiente gratuito e multiplataforma para o processamento 
de dados estatísticos e geração de gráficos, e uma das ferramentas frequentemente utilizadas na Ciência de 
dados. Seu uso, neste trabalho, deve-se principalmente à familiaridade obtida pelo autor no decorrer da pes-
quisa, ao testar diferentes alternativas para a efetuação da metodologia ora descrita. Disponível em <http://
www.r-project.org/>
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1.3.5.2 Montagem e análise do grafo

De posse dos dados tratados pelo script em R, e após a inclusão de nós e arestas no 

software de análise de redes Gephi23 (BASTIAN; HEYMANN; JACOMY, 2009), tornou-se 

possível a criação de representações gráficas da Rede de Classificação (RECUERO, 2009, p. 

177), de cada grupo, que apresentasse as correlações entre as imagens pré-selecionadas, para 

a delimitação do corpus final necessário às etapas seguintes da pesquisa.

A obtenção do conjunto final de imagens a considerar nas etapas subsequentes desta 

pesquisa deriva de uma composição de critérios arbitrários e métricas extraídas do processa-

mento realizado no laboratório de dados do Gephi. 

O critério arbitrário que pauta esta escolha se baseia na classificação por catego-

ria, aumentando assim a variedade de estilos imagéticos – fotografia, ilustração, manipu-

lação e combinações entre estes – a comparecer no desenvolvimento da pesquisa. Dessa 

forma, de cada grupo foram selecionadas 2 (duas) imagens de cada tipo, para um total de 

16 imagens a serem analisadas.

Uma vez que foram encontrados valores bastante homogêneos nas métricas em 

virtude de características inerentes à rede de classificações aqui descrita, a seleção final das 

imagens por analisar foi realizada hierarquizando valores de peso ponderado e de PageRank.. 

O algoritmo de cálculo de PageRank foi inicialmente desenvolvido por Sergey Brin; Larry 

Page (1998) para aprimorar o serviço de buscas do Google, e seu funcionamento depende de 

um grande número de variáveis mas pode ser explicado de forma simplificada pela navegação 

cega: partindo de um ponto qualquer da rede, o valor de PageRank se refere à probabilidade 

de um navegador presumido chegar, por caminhos aleatórios, até o ponto cuja métrica está 

em cálculo. Na Rede de Classificação aqui apresentada, isso equivale a descobrir por quantas 

imagens (nós) deve-se passar, seguindo arestas (classificações semelhantes), para que uma 

imagem possa ser relaciona com outra com que não compartilha arestas, tornando possível 

identificar, por exemplo, a distância relativa entre uma fotografia de criança relacionada 

e à personalidade, sem texto e sem chamada à ação e uma ilustração do cotidiano com 

texto e chamada à ação com intuito de humor.

23 Aplicativo de código-livre e multiplataforma para realização de Análise de Redes por meio da “vi-
sualização interativa e exploração para os mais diversos tipos de redes, sistemas complexos, dinâmicos. ou 
grafos hierárquicos”. Disponível em <https://gephi.github.io/>
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Figura 4 – Grafo da rede de classificações do grupo alto 24

Os grafos relativos ao grupo alto (Figura 4) e ao grupo baixo (Figura 5) foram obti-

dos a partir de um algoritmo de layout Force-Atlas 2, baseado em forças de gravidade – ou seja, 

um algoritmo que leva em consideração tamanhos e distâncias dos nós para a disposição espa-

cial dos mesmo no grafo (JACOMY et al., 2011) –, e que permite o distanciamento dos hubs25 

para a periferia da visualização, mantendo os nós de menor grau mais próximos do centro. 

24 Uma versão de maior resolução desta imagem pode ser encontrada em  
<https://copy.com/nYjf1DWOUpGv>
25 Hubs são nós com grau elevado, ou seja, com grande número de arestas entre si e outros nós da rede.
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Com o intuito de facilitar a visualização, foi aplicado também um algoritmo nover-

lap, de forma que os nós não se sobrepusessem uns aos outros, mantendo as imagens visíveis 

em sua totalidade. Visualmente, os nós são representados por miniaturas das suas respecti-

vas imagens com tamanhos seguindo uma escala arbitrária de tamanho calculada a partir 

da métrica de grau ponderado26 dos nós dentro de cada grupo. 

Figura 5 – Grafo da rede de classificação do grupo baixo 27

26  O grau ponderado considera a quantidade de conexões entre um nó e outros nós da rede e o peso 
de cada aresta. Assim, nós que apresentam muitas conexões com alto nível de correspondência contam 
com valores mais altos de grau ponderado. No caso da rede de classificações aqui descrita, alto nível de 
correspondência equivale a arestas de peso 4 ou 5. Assim, entende-se que as imagens componentes do corpus 
definitivo a ser apresentado posteriormente são aquelas que compartilham ligações com muitas imagens, 
e que tais arestas contam peso elevado, determinando a relevância das imagens a partir de sua semelhança 
classificatória com o universo amostral.
27 Uma versão de maior resolução desta imagem pode ser encontrada em  
<https://copy.com/p9gudMORY1fM>
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O fluxograma a seguir apresenta de forma simplificada o processo de seleção do 

corpus final. 

Gráfico 1 – Fluxograma de Seleção do Corpus Final.
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1.3.6 Corpus Definitivo de Imagens para Análise

Do corpus intermediário – aquele que efetivamente foi analisado dentro das redes 

classificatórias – foram selecionadas 16 imagens – 2 para cada Categoria, dentro de cada 

grupo – cuja combinação de métricas (peso ponderado e PageRank) foi mais alta dentro dos 

limites de 2 imagens por tipo e que, portanto, compõem o corpus definitivo desta etapa da 

pesquisa. Com isso, acredita-se contar com um conjunto tanto de imagens muito (grupo alto) 

ou pouco (grupo baixo) recompartilhadas que, a priori, considera-se representativo do uni-

verso amostral analisado. Quando mais de 2 imagens compartilhavam a mesma combinação 

de métricas, o total de recompartilhamentos da imagem serviu como parâmetro de desempa-

te para a seleção. Este corpus, após análise apresentada a seguir, servirá então como acessório 

na produção dos questionários semi-estruturados que correspondem às fases posteriores da 

pesquisa, sendo utilizadas como exemplos de material a ser recompartilhado na investigação 

das impressões e interpretações dos participantes a respeito de seu conteúdo e de sua partici-

pação na composição da performance. 

Em virtude do critério arbitrário de seleção a partir das Categorias, é importante 

ressaltar que as imagens aqui apresentadas não correspondem necessariamente àquelas com 

maior número de recompartilhamentos. Sua validade, entretanto, na composição do corpus 

é justificada pela análise de rede classificatória previamente descrita. A numeração em desta-

que #XXXXX que acompanha cada figura é a posição da mesma em relação à quantidade 

de recompartilhamentos. O Quadro 3 apresenta as classificações das imagens do corpus 

definitivo, enquanto as métricas, incluindo a quantidade de recompartilhamentos contados 

no momento da coleta pelo aplicativo Netvizz, são exibidas na Tabela 1.

Quadro 3 – Classificação das imagens do corpus definitivo

Imagem Grupo Texto
Chamada 

à Ação
Tipo Primária Secundária

01175 Alto Sim Não Foto Retrato Citação
01206 Alto Sim Não Foto Retrato Citação
00140 Alto Sim Não Ilustração Retrato Citação
00427 Alto Sim Não Ilustração Retrato Citação
00495 Alto Sim Não Manipulação Retrato Citação
00450 Alto Sim Não Manipulação Retrato Citação
01302 Alto Sim Não Misto Retrato Personalidade
00729 Alto Sim Não Misto Criança Citação
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Imagem Grupo Texto
Chamada 

à Ação
Tipo Primária Secundária

05018 Baixo Sim Não Foto Retrato Estilo de Vida
04942 Baixo Sim Não Foto Retrato Estilo de Vida
05024 Baixo Sim Não Ilustração Retrato Estilo de Vida
06218 Baixo Sim Não Ilustração Retrato Moda
05496 Baixo Sim Não Manipulação Mídia Estilo de Vida
05901 Baixo Não Não Manipulação Objeto Estilo de Vida
06241 Baixo Sim Não Misto Retrato Estilo de Vida
05094 Baixo Sim Não Misto Mídia Estilo de Vida

O Quadro 3 acima apresenta as classificações atribuídas às imagens componentes 

do corpus definitivo, bem como seus números na ordem de recompartilhamento e o grupo 

a que pertencem. Percebe-se rapidamente que em ambos os grupos há uma homogeneidade 

significativa de classificações que será abordada em detalhes na seção 1.4.1 Dados Quanti-

tativos da Amostra, p. 41, uma vez que essa repetição de características se estende para 

além do corpus definitivo.

Tabela 1 – Métricas das imagens do corpus definitivo

Imagem Grupo
Grau  

Ponderado
Page Rank

Recomparti-
lhamentos

01175 Alto 3003.0 0.001145585 1291
01206 Alto 3003.0 0.001145585 1227
00140 Alto 2587.0 0.001010147 8327
00427 Alto 2587.0 0.001010147 3831
00495 Alto 2386.0 9.4262045-4 3430
00450 Alto 2386.0 9.4262045-4 3671
01302 Alto 2300.0 9.1326901-4 1077
00729 Alto 2176.0 8.7284714-4 2345
05018 Baixo 2644.0 0.001159135 29
04942 Baixo 2644.0 0.001159135 33
05024 Baixo 2022.0 9.2827336-4 29
06218 Baixo 2001.0 9.1958224-4 1
05496 Baixo 1900.0 8.8165204-4 12
05901 Baixo 1826.0 8.4265471-4 1
06241 Baixo 1896.0 8.7743374-4 1
05094 Baixo 1874.0 8.7117681-4 27

Exceção feita à contagem de recompartilhamentos de cada imagem, as métricas 

apresentadas na Tabela 1 foram calculadas a partir de algoritmos padrão do Gephi para 
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determinar a representatividade das publicações em relação às redes de ambos os gru-

pos. Outras imagens presentes nas redes apresentam valores equiparados às selecionadas 

para o corpus definitivo, porém a opção pelo recorte baseado na categoria Tipo – con-

templando assim imagens de diferentes processos criativos – e o “desempate” por meio 

da contagem de recompartilhamentos em casos específicos28 permite que a formação do 

corpus definitivo seja válida.

1.4 A REDE (RE)COMPARTILHADA

A prática do compartilhamento de conteúdo em redes sociais pode ser considerada 

como composta por duas atividades distintas, que se diferenciam principalmente pela ori-

gem do conteúdo enviado às redes por parte do usuário.

Por um lado, as publicações originais são compostas por conteúdo publicado di-

retamente pelo usuário e então encaminhadas à rede: fotos, textos, materiais audiovisuais, 

check-ins29 e demais conteúdos criados pela ação do usuário. Na grande maioria dos casos, 

essas publicações originais são as principais constituintes do lifestreaming.

Enquanto o material veiculado em publicações originais é de autoria direta do usuá-

rio, que documenta sua vida por meio dessas publicações, no recompartilhamento o conteúdo 

que chega à rede do usuário foi inicialmente uma publicação original de outro usuário da rede. 

Assim, todo conteúdo encontrado dentro da categoria de publicação original pode, dependen-

do de ações de outros usuários na rede, se tornar também material de recompartilhamento. 

Considerando o conteúdo recompartilhado no Facebook, uma segunda dicotomia 

– entre conteúdo de Páginas e conteúdo de usuários – se torna relevante. Esta distinção é 

útil no âmbito desta pesquisa uma vez que, apesar das Páginas serem gerenciadas e terem 

seu conteúdo inserido na rede por usuários, o tipo de conteúdo analisado para a pesquisa é 

mais facilmente identificado e recuperado das fanpages do que de perfis individuais. Assim, 

apesar de grande parte do conteúdo que transita nas linhas do tempo do Facebook ser com-

posto por (re)compartilhamentos de conteúdo de usuários, esta nem sempre se configura no 

material aqui elencado como corpus.

28 Por exemplo, as fotografias do grupo alto #01175 e #01206 empatam em métricas de rede com ou-
tras 23 imagens, porém contam com contagens maiores de recompartilhamento por usuários do Facebook, 
justificando assim sua presença no corpus definitivo.
29  Check-ins são publicações geradas por aplicativos relacionando lugares, atividades de consumo 
ou outras marcações que o usuário decide transmitir à sua rede por meio de softwares como o Foursquare 
<http://www.foursquare.com>, TVTag <http://www.tvtag.com> e similares.
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1.4.1 Dados Quantitativos da Amostra

Antes de enveredar na prática de compartilhamento em si, acredita-se que uma 

análise quantitativa da amostra total coletada para esta pesquisa pode oferecer insights in-

teressantes a respeito do recompartilhamento como encontrado nas imagens sobre as quais 

este estudo se suporta.

A quantidade de imagens incluídas nos grupos alto e baixo oferece um panorama do 

material atualmente publicado pelas Páginas e recompartilhado pelos usuários do Facebook. 

Com base na classificação descrita no item 1.3.5 Definição das Classificações, p. 30, as 

leituras seguintes pretendem oferecer inferências e interpretações a respeito do cenário mediá-

tico em que tais imagens se inserem. 

A mera comparação entre as métricas do grupo baixo em relação ao grupo alto 

permite, de certa forma, identificar um conjunto de características da imagem que, se não 

determinantes para o recompartilhamento, podem influenciar a decisão do usuário em en-

caminhar uma imagem para sua rede social ou não. 

Entretanto, compreende-se que para se certificar do escopo dessa influência seria 

necessário também comparar as imagens da amostra selecionada em relação ao universo de 

publicações de cada Página, uma vez que determinadas fontes podem manter um certo pa-

drão em suas publicações que formaria tendências na avaliação dos dados. Esta comparação, 

ainda que interessante sob a ótica da análise do recompartilhamento e do comportamento 

do usuário nos SRSs, não se justifica totalmente no escopo deste trabalho, e será utilizada 

apenas como destaque em momentos específicos da análise. Dessa forma, a leitura dos dados 

quantitativos aqui explicitada não pretende de fato afirmar que uma imagem com determi-

nadas características tem maior probabilidade de ser recompartilhada, mas sim oferecer uma 

visão mais ampla da amostra com que este trabalho foi desenvolvido por meio da combina-

ção metodológica dos passos descritos na seção 1.3 Coleta, Classificação e delimitação do 

corpus imagético.

1.4.2 Distribuições Específicas por Categoria

A primeira comparação entre o material recompartilhado componente da amostra 

leva em consideração apenas as classificações específicas a partir das totalizações de cada ca-

tegoria atribuída às imagens. São apresentados a seguir os gráficos relativos a cada classificação, 

e impressões gerais derivadas da interpretação destes dados aparecem consecutivamente.
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1.4.2.1 Categoria Texto

Para a variável texto (Gráfico 1), percebe-se que a grande maioria das imagens com 

alto grau de recompartilhamento (90% do grupo alto) apresentam componentes verbais, en-

quanto no grupo baixo se encontra um quase equilíbrio entre imagens com tais componentes 

(54%) e desprovidas de texto verbal (46%). 

Uma vez que no texto verbal “a distância entre significante e significado colapsa, de 

forma que letras formam não apenas palavras, mas objetos e seres vivos” (HAYLES, 2012, pos. 

42930), e que determinadas técnicas de leitura permitem um rápido reconhecimento de temas e 

assuntos dos conteúdos recompartilhados, mesmo levando em consideração a velocidade com 

que a linha do tempo é atualizada, pode-se compreender que a presença de conteúdo verbal no 

material em recompartilhamento favorece o reconhecimento de temas e, portanto, da identi-

ficação do usuário com estes temas que pode atuar como motivador do recompartilhamento. 

As motivações e outras características do processo que leva o usuário a recompartilhar uma 

publicação em detrimento de outras serão abordadas no decorre deste capítulo.

Gráfico 2 – Distribuição de imagens na amostra em relação à presença de texto

1000 imagens por grupo
Baixo

Sem Chamada
926 imagens
93%

Com Chamada
74 imagens

7%

Alto
Sem Chamada
980 imagens
98%

Com Chamada
20 imagens

2%

1.4.2.2 Categoria Chamada à Ação

Se em relação à existência de texto verbal foi encontrado um ambiente de aceitação 

à existência de tal componente, a ocorrência de convites à participação do usuário por meio 

de termos comuns em SRSs – como “comente” e “compartilhe” – ou específicos do Face-

book – como “curta” – não se mostrou conducente ao recompartilhamento na amostra aqui 

examinada (Gráfico 2).

Em ambos os agrupamentos da amostra a utilização deste tipo de artifício como 

motivador de interação com a publicação mostrou menos de 10% de ocorrência no material 

recompartilhado (2% no grupo alto e 7% no grupo baixo). Aqui, mais do que em outras 

categorias, a questão da tendência derivada do padrão de publicação é sentida, uma vez que 

30  Devido ao formato digital do livro, as citações indicam a posição específica da passagem mencio-
nada em relação à totalidade do texto, uma vez que o layout variável do livro não favorece sua paginação.
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a grande maioria das Páginas de onde foram obtidas as imagens da amostra não utilizam 

tal efeito em nenhuma de suas publicações. É válido ressaltar que a prática da chamada à 

ação em publicações imagéticas – bem como outras questões sobre a percepção da qualidade 

de uma publicação – foram avaliadas pelo Facebook em agosto de 2013 e incorreram em 

alterações no algoritmo que filtra o conteúdo que chega à linha do tempo dos usuários31,32,33. 

Gráfico 3 – Distribuição de imagens na amostra em relação à chamada à ação
1000 imagens por grupo

Baixo
Sem Texto
458 imagens
46%

Com Texto
542 imagens

54%

Alto
Sem Texto
97 imagens
10%

Com Texto
903 imagens

90%

Em virtude principalmente dessa alteração no direcionamento de publicações pelo 

algoritmo do Facebook, não é possível interpretar a relativa ausência desse tipo de publica-

ção na amostra, uma vez que o impacto do software de gerenciamento de conteúdo pode ter 

sido também responsável pela baixa taxa de recompartilhamentos com chamadas à ação.

1.4.2.3 Categoria Tipo

No que tange ao tipo de publicação (Gráfico 3), nota-se uma distribuição mais 

equilibrada na amostra. Ainda que a grande maioria das imagens coletadas sejam fo-

tográficas (72% do total de imagens da amostra, incluindo ambos os agrupamentos34), 

ao se considerar ambos os grupos encontra-se uma distribuição bastante semelhante 

entre eles, com as seguintes porcentagens:

a) No grupo alto: 77% de fotografias, 15% de ilustrações, 5% de manipulações 

digitais, e 3% de imagens combinando duas ou mais técnicas; e

b) No grupo baixo: 67% de fotografias, 26% de ilustrações, 6% de manipula-

ções digitais, e 1% de imagens mistas.

31 “Adeus, memes: novo algoritmo privilegia páginas de ‘alta qualidade’ no News Feed do Facebook” 
por Giovana Penatti para o Tecnoblog. Disponível em <https://tecnoblog.net/138560/facebook-algoritmo-
-paginas-alta-qualidade-news-feed/>. Acesso em 10/09/2014.
32 “Facebook News Feed: What changed and why” por Kurt Wagner. Disponível em <http://mashable.
com/2014/04/16/news-feed-changes/>. Acesso em 10/09/2014.
33 “News Feed FYI: Showing more high quality content” por Varun Kacholia. Disponível em <https://www.
facebook.com/business/news/News-Feed-FYI-Showing-More-High-Quality-Content>. Acesso em 10/09/2014.
34  Considerando-se o total de imagens da amostra, ilustrações compreendem 20% das publicações, 
enquanto 5% são manipulações digitais e apenas 2% envolvem imagens combinando diferentes técnicas.
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Gráfico 4 – Distribuição de imagens na amostra em relação ao tipo de publicação

Valores em relação ao total de imagens da amostra BaixoTopo
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Graças a este relativo equilíbrio, pode-se assumir que o tipo de imagem – fotográfi-
ca, ilustrada, manipulada, etc. – tem pouco ou nenhum impacto sobre a opção pelo recom-
partilhamento35 uma vez que, proporcionalmente, a quantidade de imagens encaminhadas 
pelos usuários para suas próprias linhas do tempo equivalem, grosso modo, à quantidade de 

imagens originalmente publicadas pelas Páginas dentro de cada tipo.

1.4.2.4 Categoria Primária

Gráfico 5 – Distribuição de imagens na amostra em relação à categoria primária
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Sendo a primeira análise de distribuição mais complexa deste estudo, não se pre-
tende aqui esmiuçar ao máximo as distribuições de cada classificação da categoria primária 
(Gráfico 4), preferindo-se manter o foco apenas nas categorias que se destacam na análise.

35  Pode-se argumentar que a diferença de mais de 5% entre os grupos ao se considerar as classificações 
Fotografia e Ilustração indicam uma preferência pelo recompartilhamento de fotos, e pelo não recompartil-
hamento de ilustrações. Tal diferença será utilizada como referência em outros momentos desta análise, mas 
em virtude da pequena quantidade de classificações da categoria Tipo em relação à Primária ou Secundária, 
preferiu-se considerar essa diferença menos significativa neste momento específico.
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A primeira percepção possível é a da prevalência de Retratos na amostra, inde-

pendente do agrupamento em que as imagens se encontram (23% do total de imagens). A 

porcentagem de retratos entre ambos os grupos é relativamente díspar entre si (19% para o 

grupo baixo, 27% para o alto), indicando um certo desequilíbrio entre as imagens, com ten-

dências privilegiando as mais recompartilhadas. Entretanto é possível inferir pela margem 

de diferença entre os dois grupos – com clara vantagem no grupo alto – que em alguns casos 

a classificação como retrato seja determinante, ou pelo menos muito influente, na decisão 

de recompartilhamento de uma publicação. Do ponto de vista da apresentação de si, tal 

situação é compreensível pela rápida e direta identificação dos usuários com outra forma 

humana, no sentido de reconhecer em um Outro retreatado na imagem um par potencial, 

alguém com quem características podem ou não ser compartilhadas, bem como possíveis 

correlações feitas pelo indivíduo com as roupas, acessórios e/ou poses exibidas nas imagens.

Outras classificações primárias apresentam características semelhantes de distribui-

ção (mais de 5% de diferença entre os grupos da amostra, favorecendo o grupo alto) que 

os retratos: Animais (baixo: 4%, alto: 10%), Crianças (baixo: 3%, alto: 10%), e Paisagem 

(baixo: 3%, alto: 8%). Uma explicação plausível para tal situação – que será investigada mais 

profundamente no capítulo 4 – é a relação, por dos usuários, entre a imagem e a própria re-

alidade cotidiana do indivíduo, “uma realidade interpretada por humanos e subjetivamente 

significativa para eles como um mundo coerente” (BERGER; LUCKMANN, 1991, p. 33). 

A contraparte desta condição é encontrada nas classificações Alimentação (baixo: 

8%, alto: 1%), Beleza (baixo: 6%, alto: 0%), e Objetos (baixo: 18%, alto: 6%), que demons-

tram uma tendência ao não-recompartilhamento em relação à amostra (mais de 5% de di-

ferença entre os grupos alto e baixo, com vantagem para as menos recompartilhadas). Ainda 

que sejam também elementos facilmente relacionáveis à realidade subjetiva dos indivíduos, 

estes elementos se referem muito mais a práticas específicas de consumo e de composição de 

performance, principalmente, e portanto podem ser considerados menos universais do que 

aqueles apresentados pelas classificações já abordadas em parágrafos anteriores.

Reforçando a percepção de que a relação das imagens com a realidade subjetiva dos indi-

víduos é significativa na decisão de recompartilhamento, todas a outras classificações primárias se 

encontram em estado de relativo equilíbrio entre os dois grupos. Entre estas, destaca-se a classifi-

cação Mídia, que corresponde a 15% da amostra total e que se divide em 17% dos recompartilha-

mentos no grupo baixo e 13% do grupo alto. Como esta classificação se refere principalmente às 
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imagens de celebridades (em especial as extraídas de produtos culturais de circulação massiva: TV, 
cinema e música), pode-se inferir uma certa influência de comportamentos de fãs e antifãs (AMA-
RAL; MONTEIRO, 2013) na presença significativa de imagens desta classificação na amostra, e 

que tal equilíbrio também se configura na relação de gosto dos indivíduos.

1.4.2.5 Categoria Secundária

Da mesma forma como feito na categoria primária, algumas características serão 
agrupadas de acordo com suas proporções em relação ao total da amostra e/ou a divergência 
de presença entre os grupos alto e baixo.

Entre as classificações secundárias (Gráfico 5) que se destacam por uma razão ten-
dendo para o grupo alto – mais de 5% de diferença, indicando alta recompartilhabilidade36 
– estão as Citações (baixo: 7%, alto: 19%); e Relacionamentos (baixo: 10%, alto: 17%), 
sendo que cada uma delas que corresponde a 13% da amostra. Entre as possíveis explicações 
para tal distribuição pode-se destacar a composição da performance, indicando principal-
mente concordância com posições políticas, valores morais, e posturas pessoais frequentes 

nas imagens dessas duas classificações.

Gráfico 6 – Distribuição de imagens na amostra em relação à categoria secundária

Pet

0 100 200 300 400 500

Jornalístico
Cidade

Promoção
Cenário
Trânsito
Cultura

Marca
Educação

Saúde
Nostalgia

Trivia
Gênero

Ecologia
Economia

Comparação
Sociedade

Religião
Sentimentos

Moda
Entretenimento

Personalidade
Citação

Relacionamentos
Estilo de Vida

Valores em relação ao total de imagens da amostra BaixoAlto

Na antípoda das classificações acima mencionadas, Estilo de Vida (baixo: 22%, 
alto: 8%, 18% do total) e Moda (baixo: 20%, alto: 1%, 10% do total) se destacam com 
mais de 5% de diferença entre os grupos, com tendência para o de menor contagem de 
36  Recompartilhabilidade é a tradução adotada ao longo deste trabalho para o conceito de spreada-
bility: “o potencial – tanto técnico quanto cultural – para que audiências compartilhem conteúdo por suas 
próprias razões” (JENKINS, 2013, pos. 211).
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recompartilhamentos. Assim como acontece com as citações e imagens sobre relaciona-

mentos, acredita-se que aqui se percebe ou a discordância ou a indiferença a determinadas 

opções de comportamento37 dos usuários.

Já as demais classificações se apresentam em relativo equilíbrio entre os dois grupos, 

seguindo a tendência da classificação primária de que certos temas menos presentes nas publi-

cações dependem também de outras classificações como motivadores do recompartilhamento.

1.4.3 Distribuições de Categorias Combinadas

Uma vez que a leitura dos dados de classificações epecíficas levantou a pos-

sibilidade de interdependência entre diferentes categorias como motivação de recom-

partilhamento, um panorama da interação de diversas combinações se faz necessária. 

Assim, os tópicos a seguir realizam, de forma simplificada, uma análise de como dife-

rentes conjuntos de características – em pares – podem configurar o cenário do recom-

partilhamento de imagens no Facebook.

Dentre as categorias utilizadas neste estudo, a Chamada à Ação, em virtude de 

características já apresentadas anteriormente que dificultam sua interpretação e podem oca-

sionar tendências falsas aos resultados, não será combinada com outras categorias. Também 

a diferenciação entre grupo alto e baixo é desconsiderada nessas combinações como forma 

de manter a complexidade da análise em patamares aceitáveis.

1.4.3.1 Combinações da categoria Texto 

A principal conclusão derivada da leitura da distribuição da combinação do par de 

categorias Texto e Tipo (Gráfico 6) é a percepção de que a presença de texto verbal aumenta 

consideravelmente a recompartilhabilidade deste tipo de conteúdo. 

Gráfico 7 – Distribuição combinada das categorias Texto e Tipo
Porcentagens em relação ao total de imagens da amostra
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No caso das fotografias, 47% das fotos recompartilhadas apresentam texto verbal, 

enquanto este se faz ausente em 26% das imagens desta classificação. Para as ilustrações, 

apenas 1% das imagens assim classificadas não apresentam texto verbal, enquanto pouco 
37  Na classificação moda, peças de roupas e acessórios de moda conceitual, estilos de maquiagem e 
outros podem facilmente ser considerados exagerados ou de mau gosto pelos usuários. Da mesma forma, em 
relação ao estilo de vida, acredita-se que opções como o veganismo ou questões de exercício físico também 
geram discordância entre os indivíduos
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menos de 20% destas imagens demonstram a possível influência de texto na recompar-

tilhabilidade de ilustrações. Ainda que com diferenças mais modestas, em parte pela me-

nor quantidade de material inicialmente disponível, situação semelhante é encontrada para 

manipulações digitais (menos de 1% de imagens recompartilhadas não contam com texto 

verbal, e 4,5% das imagens dispões desse elemento) e para imagens mistas (0,1% sem texto, 

e quase 2% de imagens com componente verbal).

Assim como na combinação entre texto e tipo, a análise das classificações primárias em 

conjunto com os elementos verbais (Gráfico 7) também sugere que a presença de texto verbal in-

fluencia positivamente na recompartilhabilidade de uma imagem. Com exceção da classificação 

Local, que só conta com 1 (uma) imagem na amostra inteira, e esta sem presença de texto verbal, 

todas as outras classificações se apresentam em maior número quando esse elemento se faz presente. 

Gráfico 8 – Distribuição combinada das categorias Texto e Primária
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Destaca-se aqui a diferença considerável entre a recompartilhabilidade da classi-

ficação primária Mídia, que conta apenas 1,5% de imagens recompartilhadas sem texto, 

enquanto aquelas que lançam mão deste recurso perfazem mais de 13,5% da amostra. Tam-

bém significativa é a diferença encontrada na classificação primária Retrato, em que textos 

verbais estão ausentes de 6,5% das imagens recompartilhadas, e presentes em mais de 16% 

do total de imagens estudadas.

Mesmo que, de maneira geral, a interpretação da combinação entre a categorias 

texto e de classificação secundária (Gráfico 8) siga o padrão percebido nas outras, deve-se 

destacar que na classificações Moda (sem texto: 9,2%; com texto: 1%) – e com menos im-

pacto também na classificação Estilo de Vida (sem texto: 9,2%; com texto: 8,8%) – acontece 

a inversão de recompartilhabilidade, com a maior quantidade de imagens recompartilha-

das sendo desprovidas de elementos verbotextuais. Em especial no que diz respeito à classe 

Moda acredita-se que tal fenômeno se deva à natureza visual das mensagens que envolvem 

esse tipo de manifestação do gosto (DONDIS, 1997).
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Gráfico 9 – Distribuição combinada das categorias Texto e Secundária
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1.4.3.2 Combinações com a categoria Tipo

Em virtude da diferença na quantidade de imagens de cada tipo, o panorama percebido 

pela leitura das combinações entre a categoria Tipo e as categorias Primária e Secundária apresen-

ta algumas tendências na interpretação. As classificações Manipulação e Misto, por exemplo, se 

distribuem de forma relativamente uniforme por todo o espectro de classes definidas em ambas 

as categorias, nunca atingindo ao menos 1% das imagens da amostra em qualquer classificação. 

Para que a compreensão da influência da correlação entre o Tipo das imagens com 

as categorizações primárias e secundárias seja mais completa, estas análises serão realizadas 

não em relação ao total das imagens da amostra como anteriormente, mas sim em relação 

ao total de imagens de cada tipologia38.

Gráfico 10 – Distribuição combinada das categorias Tipo e Primária
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A primeira percepção de interesse na leitura desta combinação (Gráfico 9) é a não 

predominância da imagem fotográfica – dominante em termos de presença na amostra – em 

diversas classificações primárias, como Fundo (Ilustração: 64%), Ícone (Ilustração: 77,5%), 

e Tecnologia (Ilustração: 50%). No caso de classificações como Abstrato, Arte, Local, e Pu-

blicidade – por exemplo – a pequena presença de imagens dentro das classificações impede 

38  Em números explicitos, das 2000 imagens da amostra, compreendendo ambos os agrupamentos, 
Foto corresponde a 72,3% do total (1446 imagens), Ilustração conta em 20,4% da amostra (408 imagens), 
Manipulação soma 5,3% (107 imagens) e Misto configura aproximadamente 2% (39 imagens) do total.
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uma análise não tendenciosa, ainda que em algumas dessas classificações sejam possíveis 

percepções interessantes, como a concentração de imagens publicitárias nas tipologias que 

envolvem manipulação digital e combinações de técnicas (1 imagem de manipulação, e 

3 mistas). Como a seleção limitada de exemplos não permite afirmar que o ambiente de 

publicidade, dentro das Páginas coletadas no âmbito desse estudo, privilegie a composição 

multi-imagética, esta leitura se torna uma possível fonte de novas investigações a respeito do 

recompartilhamento por meio das Páginas.

Em quase todas as outras classificações primárias a ênfase de recompartilhamento em 

imagens fotográficas é notável, como em como Alimentação (Foto: 95,2%, Ilustração: 1,2%, 

Manipulação: 1,2%, e Misto: 2,3%), Beleza (Foto: 96,8%, Ilustração: 1,6%, Manipulação: 

1,6%, e Misto: 0%), Criança (Foto: 89,7%, Ilustração: 3,1%, Manipulação: 4,8%, e Misto: 

2,4%), e Objeto (Foto: 93,5%, Ilustração: 3%, Manipulação: 3%, e Misto: 0,5%). Exceção 

pode ser feita às classes Meme (Foto: 50%, Ilustração: 36,8%, Manipulação: 4%, e Misto: 

9,2%) e Mídia (Foto: 50,1%, Ilustração: 43,2%, Manipulação: 5%, e Misto: 1,7%), nas quais 

a diferença entre prevalência da fotografia em relação às outras tipologias não excede 40%. 

Gráfico 11 – Distribuição combinada das categorias Tipo e Secundária
Porcentagens relativas ao total de imagens da classi�cação Secundária
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Ao contrário do que aconteceu na combinação entre tipologia e classificações pri-

márias, em que a imagem fotográfica fica em segundo plano para algumas classes, quando 

se considera a correlação entre as classes de tipos e a classificação secundária (Gráfico 10) 

das imagens recompartilhadas existentes na amostra, reforça-se a já presumida relevância – 

pelos resultados discutidos anteriormente – da imagem fotográfica como principal técnica 

dentro do material visual recompartilhado a partir das Páginas do Facebook.

Assim como acontece na distribuição de classificações primárias, várias classes apre-

sentam uma quantidade de imagens pouco significativa para o tipo de análise aqui proposto39.

39  São elas (quantidades de imagens entre parênteses): Cenário (3), Cidade (1), Cultura (5), Edu-
cação (8), Gênero (19), Jornalístico (1), Marca (3), Nostalgia (10), Pet (7), Promoção (3), Saúde (10), 
Trânsito (5), e Trivia (19).
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De maneira geral, encontra-se uma distribuição em que – via de regra – a presença 

de imagens fotográficas se sobressai muito em relação às outras tipologias, frequentemente 

com 40% ou mais de diferença entre a porcentagem de fotos e cada uma das outras clas-

sificações possíveis na categoria. As exceções, entretanto, existem, como nas classificações 

secundárias Citação (Foto: 58,5%, Ilustração: 29,8%, Manipulação: 9,7%, e Mista: 2%) e 

Entretenimento (Foto: 53,1%, Ilustração: 29,7%, Manipulação: 11,5%, Mista: 5,7%). É vá-

lido ressaltar que estas duas classificações, juntas, correspondem a 23% do total de imagens 

da amostra. Dessa forma, acredita-se que de fato a imagem fotográfica tem um impacto 

maior sobre a percepção de mundo dos usuários e que a identificação possível – idealizada 

ou não – entre a realidade individual e a imagem representada determinam parte do ímpeto 

para o recompartilhamento de determinados conteúdos.

1.4.3.3 Combinação Primária – Secundária

Em virtude da grande complexidade desta distribuição, a análise da combinação 

entre classificações pirmárias e secundárias (Gráfico 11) se concentrará nas classificações que 

correspondem a pelo menos 2,5% da amostra (ou seja, que tenham no mínimo 50 imagens 

recompartilhadas classificadas sob aquele termo)40.

Na amostra em discussão a maior taxa de recompartilhamento proporcional é en-

contrada na combinação de Objeto + Moda, equivalente a 5,8% do total de imagens ana-

lisadas. Considerando-se a correlação, percebe-se que 56,5% das imagens de Moda recom-

partilhadas são classificadas como objetos, assim como entre os objetos, 50% das imagens 

são classificadas como de moda. 

Outras combinações que se destacam incluem Retrato + Personalidade (4,8% do 

total, 21,1% dos retratos, 41,4% das imagens que expressam personalidade), Mídia + Per-

sonalidade (3,1% do total, 20,9 % das imagens de mídia, 27,2% das imagens que expres-

sam personalidade), Mídia + Entretenimento (3,2% do total, 21,3% das imagens de mídia, 

30,6% das imagens de entretenimento), Alimentação + Estilo de Vida (3,4% do total, 80% 

das imagens de alimentos, 19% das imagens sobre estilo de vida) e Retrato + Relacionamen-

tos (4,4% do total, 19,3% dos retratos, 32,7% das imagens sobre relacionamentos).

40  Dessa forma, não se apresentam neste trabalho considerações a respeito das seguintes classificações: 
1) Primárias (Abstrato, Ação, Arquitetura, Arte, Esporte, Evento, Ícone, Local, Publicidade, Tecnolo-
gia, Urbano, e Vegetais), e 2) Secundárias (Cenário, Cidade, Cultura, Ecologia, Economia, Educação, 
Gênero, Jornalístico, Marca, Nostalgia, Pet, Promoção, Saúde, Trânsito, e Trívia).
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Gráfico 12 – Distribuição combinada das categorias Primária e Secundária
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1.4.4 Observações Quantitativas sobre o Recompartilhamento

Dentro do escopo deste trabalho no viés quantitativo, a correlação entre catego-

rias primárias e secundárias se configura como a mais interessante em termos de resul-

tados obtidos. Interpretando as correlações apresentadas percebe-se que as combinações 

classificatórias de maior recompartilhabilidade se referem, direta ou indiretamente, à com-

posição de performances e, mais especificamente, às características sugeridas (given off ) 

(GOFFMAN, 1959) dessas representações. 

As imagens recompartilhadas, então, podem fornecer aos contatos de um in-

divíduo indícios e dicas sobre quem se é utilizando imagens de outras pessoas (famo-
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sas ou não) por meio das combinações Retrato+Personalidade e Mídia+Personalidade, 

exemplificações de gosto relacionados diretamente à performance (Objeto+Moda) e aos 

produtos culturais consumidos, senso de humor, e opções de lazer (Mídia+Entreteni-

mento), valores pessoais a respeito da visão de mundo e de gostos culinários (Alimen-

tação+Estilo de Vida) e a utilização, novamente, da figura humana como suporte para 

valores pessoais relativos à vivência humana em sociedade (Retrato+Relacionamentos). 

1.5 ANÁLISE DO CORPUS IMAGÉTICO

De maneira geral, cada imagem é esmiuçada, em um primeiro momento, a partir da 

descrição direta de seus elementos, seguindo marginalmente o processo analítico de Roland 

Barthes (1964) em Rhétorique de l’ image, de forma a identificar os diferentes tipos de men-

sagens envolvidos na imagem pela sua verbalização (JOLY, 2005). O segundo momento da 

análise privilegia as conotações específicas de cada elemento descrito – excetuando-se com-

ponentes linguísticos, analisados posteriormente – permitindo assim a apresentação do nível 

de significado intrínseco (ABRAHMOV, 2008) dos elementos. O terceiro passo da análise 

aqui apresentada envolve os componentes linguísticos – quando presentes – de cada imagem, 

buscando a compreensão das temáticas predominantes em cada publicação, bem como a iden-

tificação da relação entre imagem e componente linguístico no intuito de apreender o nível 

conceitual da mensagem considerando todos os elementos verbovisuais presentes. Também 

serão abordadas ao longo da análise do corpus questões sobre a função das imagens dentro do 

contexto da comunicação mediada pelo Facebook, antecipando algumas conclusões parciais 

da investigação, e como essas mensagens podem se fazer presentes na composição da perfor-

mance dos indivíduos por meio do recompartilhamento das publicações.

Como forma de organizar a apresentação das análises de cada imagem, bem como 

facilitar a inclusão de impressões e conclusões preliminares a respeito do corpus aqui anali-

sado, os dois agrupamentos de imagens definidos em etapas anteriores serão dispostos sepa-

radamente ao longo da seção.

1.5.1 Notas sobre Tipografia, Coesão e Multimodalidade Intersemiótica

Compostos à mão em metal duro, à máquina em metal moldável, ou digital-
mente em um computador, cada vírgula, cada parêntese, cada c – e, conforme o 
contexto, cada espaço em branco – tem um estilo e um nítido valor simbólico. 
Além de serem microscópicas obras de arte, as letras também são símbolos úteis. 
Elas significam o que são e o que dizem (BRINGHURST, 2005, p. 29).
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Ao longo das análises subsequentes, em diversos momentos explicitou-se a utili-

zação de determinado estilo tipográfico na exibição dos componentes linguísticos das pu-

blicações em escrutínio. Ainda que não se possa precisar o domínio da teoria do design, e 

da tipografia propriamente dita, de cada um dos responsáveis pela produção desses textos, 

considera-se que mesmo sem treinamento formal é possível ao produtor da mensagem es-

tabelecer relações entre conteúdo e forma, não só no que se refere ao estilo de escrita, mas 

também nas opções visuais e de design utilizadas em cada texto.

Mesmo que a exploração das questões relativas à tipografia não se apresente expli-

citamente no decorrer das análises, considerações a respeito das diferentes influências da 

tipografia e suas relações com os componentes visuais foram cruciais na realização de quase 

todas as análises descritas ao longo das subseções 1.5.4 e 1.5.5. 

1.5.2 Tipografia, Tipologia e uso de fontes

A escolha da fonte mais apropriada para um determinado texto é tanto uma ciência 

ainda incipiente quanto uma arte (BRINGHURST, 2005), e ainda que dentro de classifica-

ções tão amplas quanto as utilizadas neste trabalho, a multiplicidade de famílias e desenhos 

distintos – ainda que com características semelhantes – seja considerável, acredita-se que 

mesmo as linhas gerais apresentadas a seguir favorecem a compreensão da influência da es-

colha da família de tipos na percepção de significados de um texto linguístico.

Nas imagens analisadas na seção 1.5 Análise do Corpus Imagético, p. 53 fo-

ram identificadas as seguintes classificações de tipografia, seguindo a taxonomia descrita por 

Robert Bringhurst (2005):

1) Neoclássica: inspiradas fortemente na caligrafia a bico-de-pena, as fontes desta ca-

tegoria trazem consigo um eixo vertical estrito, tornando-a mais rigorosa e estática 

quando comparada a outras classes de eixos inclinados;

2) Realista: seguindo os mesmos preceitos da pintura Realista, que virou as cos-

tas para o academicismo vigente até os séculos XIX e XX, a tipografia desta 

categoria “eram simples e francas, baseadas na escrita das pessoas a quem era 

negada a oportunidade de aprender a ler e escrever com fluência e elegância” 

(BRINGHURST, 2005, p. 147);

3) Modernista geométrica: sem distinguir entre traço principal e serifa, ou mesmo 

eliminando este último elemento completamente, a austeridade funcional dessa 

categoria tipográfica tem como objetivo maior a pureza da forma geométrica;
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4) Modernista lírica: também conhecidas como neo-humanistas, as fontes clas-

sificadas como modernistas líricas são contraponto à precisão da categoria 

geométrica, graças à ampla inspiração na caligrafia e na redescoberta da tipo-

grafia renascentista; e

5) Pós-moderna decorativa, ou fantasia: não se pode dizer que esta é oficialmen-

te uma categoria estabelecida na classificação em que este estudo baseia sua 

interpretação tipográfica, porém tornou-se necessário realizar esta concessão 

graças à incompatibilidade entre o desenho das fontes assim referidas nas 

análises e outros espécimes de tipografia pós-moderna apresentados por Brin-

ghurst em sua classificação. A categoria é definida, aqui, como compreenden-

do aquelas fontes cujo desenho se baseia principalmente na deformação de 

traços normais de tipos de outros estilos, no intuito de estilizá-los para além 

do reconhecimento do desenho original.

1.5.3 Semiose tipográfica e coesão

Outro fator importante dessa interação entre tipografia e imagem é abordada por 

Theo Van Leeuwen (2006), quando este analisa o papel do design gráfico na obtenção de 

coesão e coerência textual. Para o pesquisador, a composição de textos em software– não 

apenas a redação em processadores de texto, mas também a diagramação e o design gráfico– 

oferece oportunidades de criação de coesão a partir de elementos visuais acessórios à fonte 

propriamente dita: cores, efeitos, deformações, animações, etc...

Partindo das noções de conotação e da “metáfora experiencial”, Van Leewen pro-

põe uma semiotização da tipografia a partir de suas características distintivas, como peso, 

expansão, declive, curvatura, entre outras.

O termo ‘conotação’ é utilizado aqui com um sentido específico. Refere-se à ideia 
de que sinais podem ser ‘importados’ de um contexto (uma era, um grupo social, 
uma cultura) para outro, visando significar ideias e valores associados com aquele 
outro contexto por aqueles que realizam a importação [...]
O outro princípio que pode ser usado para dotar de sentido os itens do léxico 
tipográfico, é aquele da ‘metáfora experiencial’. [...] que um significante material 
tem potencial de significado derivado da nossa experiência física dele, do que nós 
fazemos quanto o articulamos, e de nossa habilidade de estender a nossa expe-
riência prática, física, metaforicamente para transformar ação em conhecimento 
(VAN LEEUWEN, 2006, p. 146 – 147)

É a partir dessa percepção, e das diferentes características distintivas mencionadas 
anteriormente, que – como exemplo – a utilização de uma fonte itálica na imagem #01175 
(Figura 6), de corpo maior, fornece indícios não só do destaque da terminologia composta 
nessa tipografia, mas também de significados como as oposições entre o pessoal/impessoal 
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(itálico), assertividade/passividade (peso e corpo), etc... Pelo mesmo processo de interpreta-

ção, a curvatura e o caráter manuscrito da tipografia utilizada na imagem #00427 (Figu-

ra 12) oferecem a percepção de intimismo e sentimentalismo.

Vale ressaltar que “é importante, entretanto, não isolar a tipografia de outros mo-

dos comunicativos com os quais ela quase sempre co-ocorre.” (VAN LEEUWEN, 2006, p. 

144), de forma que é de fato a combinação destes elementos – tipografia, discurso verbal e 

elementos imagéticos – que acaba por gerar a coesão entre os diferentes modos comunica-

tivos na constituição da mensagem (UNSWORTH, 2006; LIU; O’HALLORAN, 2009; 

ACARTÜRK; TABOADA; HABEL, 2013). 

Também é importante o destaque de que nem toda a interação texto-imagem ultra-

passa a mera co-ocorrência desses elementos, de maneira que na grande maioria dos casos 

aqui descritos, não se chega a formar um discurso verdadeiramente multimodal, ainda que 

componentes linguísticos e imagéticos interajam e influenciem-se mutuamente. Dentre as 

publicações que se restringem principalmente a co-ocorrência texto-imagem, as imagens 

#00450 (Figura 18) e #05094 (Figura 38) se destacam na ausência de intersemioses, justa-

mente pelo distanciamento de significados do texto verbal e da mensagem imagética.

Por outro lado, nas imagens #01302 (Figura 20) e #06241 (Figura 36), o estabe-

lecimento de relações aditivas intersemióticas (LIU; O’HALLORAN, 2009, pp. 379 – 380) 

acrescentam significados relacionados em mensagens distintas, de forma que a femme fatale 

fantasiada como “diabinha” – e portanto essencialmente “má” dentro do contexto cultural 

judaico-cristão – se torna também a mulher inserida em um esquema de opressão que a 

obriga a ser “boa” em determinadas situações sociais assim como a modelo em poses e ves-

tes sensuais, vendendo uma imagem de desinibida – e um produto erótico –, se torna uma 

crente no misticismo astrológico.

1.5.4 O grupo alto

Ao analisar o grupo alto – que reúne as imagens com maior quantidade de re-

compartilhamentos – uma das características mais marcantes, estatisticamente falando, foi 

a enorme prevalência de imagens que apresentam componentes linguísticos41 associados 

à mensagem imagética da publicação. Ainda que não se possa afirmar que a presença de 

elementos verbais seja determinante para o recompartilhamento, a proporção marcante da

41  As análises quantitativas são pormenorizadas na subseção 1.4.2 Distribuições Específicas por 
Categoria, e as informações relacionadas à existência de componentes linguísticos podem ser encontradas 
na subsubseção 1.4.2.1 Categoria Texto, Gráfico 1. 
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existência do apoio verbal à mensagem imagética no grupo alto – 90% do total de 

imagens do grupo contém elementos linguísticos – se alinha com a afirmação de Roland 

Barthes a respeito da importância do texto na comunicação:

De fato, é simplesmente a presença da mensagem linguística que conta, 
pois nem sua posição nem seu comprimento aparentam ser pertinentes (um 
texto longo pode apenas compreender um único significado global, graças 
à conotação, e é este significado que é colocado em relação à imagem). 
(BARTHES, 1964, p. 44)

Partindo desta percepção de importância dos componentes verbais e da marcante 

presença destes no grupo de imagens mais recompartilhadas, assume-se aqui a possibili-

dade de que a facilidade e velocidade do entendimento da mensagem oferecidas pelo fator 

linguístico, se não determinantes, influenciam grandemente a recompartilhabilidade das 

publicações, ao delimitar – na ausência de referencial histórico – as circunstâncias para a 

significação das imagens recompartilhadas. No corpus selecionado para o grupo alto, todas 

as imagens da amostra contam com elementos verbais, e como veremos nas próximas sub-

subseções, o conteúdo do texto linguístico exerce influência considerável na compreensão da 

mensagem da maioria dos conjuntos verbovisuais.

A respeito da produção das imagens – independentemente do componente verbal 

– é válido destacar que a maioria das publicações pertencentes ao corpus utiliza material 

encontrado na internet. Uma questão que emerge desse uso de imagens não produzidas 

especificamente para receber o texto que as acompanha nas publicações é a interação entre 

componente linguístico e imagem, que quase sempre se estabelecerá enquanto ancoragem 

– processo pelo qual a palavra verbal “responde; de maneira mais ou menos direta, mais 

ou menos parcial, à pergunta: o que é isso?” (BARTHES, 1964, p. 44) e assim auxilia na 

identificação dos elementos componentes de uma mensagem verbovisual –, restringindo as 

possibilidades de interpretação do conjunto verbovisual a partir dos significados existentes 

nos componentes linguísticos.

1.5.4.1 Imagem #01175

A primeira imagem em análise (Figura 6) foi publicada pela página “Trechos de 

Músicas” e, além do elemento linguístico a ser descrito posteriormente, é composta por um re-

trato fotográfico em plano médio de uma mulher, em contraluz e de costas para o observador, 

braços erguidos em direção ao sol. O enquadramento da imagem segue aproximadamente 

a “regra dos terços” comumente encontrada em retratos (LANGFORD; FOX; SMITH, 
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2009) (Figura 7a), de forma que tanto a mulher retratada quanto o sol se apresentam ao 

menos na proximidade dos pontos de “bom encaixe”5 (GUIDI; PALMER, 2015) em rela-

ção ao quadro (Figura 7b). As cores em tons pastel são oriundas da iluminação amarelada 

do sol e possivelmente de ajustes feitos digitalmente em SEMTIs no original da imagem. 

O segundo plano da imagem se apresenta como um ambiente externo, possivelmente 

um jardim ou um bosque, em virtude da folhagem distribuída pela metade esquerda do 

quadro, também em contraluz e com pouco destaque em relação ao primeiro plano. Este 

segundo plano também delimita uma área clara, de “céu aberto” que ocupa a maior parte 

da metade direita do quadro. 

Figura 6 – Imagem #01175

onte:F Página Trechos de Músicas <https://www.facebook.com/125641710850941/>

O elemento linguístico da imagem, em branco e entre aspas, sobrepõe-se à imagem 

da mulher e à paisagem do segundo plano, ocupando a metade esquerda da imagem. O 

texto “Quem tem luz própria incomoda quem está no escuro.” lança mão de tipografia ne-

oclássica6 regular no texto principal e itálica – e em corpo maior – nos termos “luz própria” 

e “escuro” destacados.

5 Guidi; Palmer (2015) abordam a composição espacial, chamando-a goodnes-of-fit, em quadros retan-
gulares a partir do encaixe de formas circulares e triangulares em diferentes posições espaciais do quadro (o 
“esqueleto estrutural” do quadro). Em seu estudo, os pesquisadores concluíram que a percepção de qualidade 
visual e estética desse posicionamento dos elementos no retângulo aumenta no centro e nos eixos de simetria 
globais e locais do quadro.
6  A tipografia neoclássica se caracteriza pelo “traço modulado, eixo racionalista [vertical]; serifas ad-
natas e refinadas; terminais em gota; abertura moderada; itálico inteiramente subjugado pelo romano” [grifo 
no origina] (BRINGHURST, 2005, p. 21). 
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Figura 7 – Enquadramento da imagem #01175

 

      a      b

Em relação ao nível interpretativo (ABRAHMOV, 2008) desta imagem, destaca-se 

o posicionamento dos braços da mulher, em um gesto como se tomasse nas mãos a luz do sol 

ou, em um movimento corolário, oferecesse aos céus a iluminação da estrela. 

No nível conceitual, a primeira correlação feita se origina na impossibilidade de se 

identificar a retratada que, portadora da luz – em qualquer direção –, assume uma caracte-

rística semidivina, ou ao menos angelical, que pode ser relacionada à etimologia do nome 

Lúcifer, o anjo caído no imaginário judaico-cristão, e que se refere “àquele que carrega a 

luz”. Para Joseph Campbell (1988, p. 204), Lúcifer – um nome alternativo para Satã: 

“não podia se curvar a ninguém, exceto a Deus, a quem ele amava. Então Deus 
diz: ‘Saia da minha vista’. [...] Então, como Satã se mantém no inferno? Pela 
memória do eco da palavra de Deus, que lhe disse: ‘Vá para o inferno’. Isso é um 
grande indício de amor.” 

Uma possibilidade derivada da não identificação – em função do contraluz – da 

retratada é a de que o observador (seja homem ou mulher) se coloca no lugar da pessoa que 

leva a luz aos céus, assumindo então um caráter divino para o indivíduo, em face da pers-

pectiva de primeira pessoa em que se posiciona o observador. Por outro lado, o contraluz 

permite também a colocação do observador na imagem de forma passiva, como espectador 

da partida/chegada da luz em virtude da ação da retratada. Além disso, é possível relacionar 

o gestual presente na imagem a formas de adoração ao sol, como em movimentos de yoga e 

de rituais místicos em que a estrela desempenha papel importante, por exemplo.

Exploram-se nessa imagem, portanto, conceitos sobre as relações entre divindade/

danação, amor/perda ou sofrimento, e luz/sombra. Tais relações de oposição, quando ex-

ploradas em conjunto com o componente linguístico, permitem delimitar a mensagem do 

discurso verbovisual da publicação.
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A inclusão do texto escrito, como já mencionado anteriormente, limita a po-

lissemia da imagem, ancorando-a (BARTHES, 1964). É este sentido mais restrito que 

– acredita-se – participa na recompartilhabilidade de uma publicação. O componente 

linguístico da publicação, “Quem tem luz própria incomoda quem está no escuro.”, 

permite a identificação de uma oposição clara, principalmente devido aos destaques 

definidos pelo autor da mensagem, de forma que é a relação luz/sombra – a partir da de-

finição de indivíduos iluminados “com luz própria” e daqueles “no escuro” – que emerge 

a relação entre o conteúdo imagético e o componente linguístico. Complementando 

essa oposição, o texto verbal também oferece um segundo nível de oposição a partir 

do termo “incomoda”, que sugere a existência de indivíduos “incomodados”, receptores 

passivos de uma ação de perturbação por parte de quem “tem luz própria”.

Além da utilização de termos específicos que combinam com uma das possibi-

lidades interpretativas da imagem, alguns detalhes a respeito da disposição do texto e 

de sua composição visual também são importantes. Ao sobrepor-se à retratada, ocultan-

do-a em grande parte do observador, o texto aumenta a chance de identificação entre o 

indivíduo e o papel de “portador(a) da luz”, “iluminada/o” – entidade despersonificada 

simbolizada pela mulher na imagem. Também a questão da tipografia estabelece uma 

relação direta e opositiva entre o indivíduo, destacando suas qualificações (“quem tem 

luz própria”/ “quem está no escuro”), sendo que essa dicotomia permite, no âmbito 

desta análise, supor que um indivíduo, ao recompartilhar esta imagem, se coloca em 

uma das duas posições, de acordo com sua percepção de valor próprio no momento 

do recompartilhamento. Ele assume, então, um dos papéis possíveis (indivíduo com 

luz própria ou no escuro) e coloca seus possíveis interlocutores específicos – menciona-

dos por meio de ferramentas de marcação – ou genéricos, como acontece no caso das 

“indiretas”, no outro papel. Assim a apresentação de si do indivíduo recebe uma nova 

instância relacionada primeiramente à sua percepção de si (iluminado – no escuro), e 

em segundo momento de como ele vê suas interações (incomodando alguém, ou por 

alguém sendo incomodado).

Apresentada aos respondentes do questionário (Apêndice 2) aplicado, tal fotografia 

recebeu interpretações que contemplam ambas as possibilidades, corroborando assim a lei-

tura feita preliminarmente na análise das imagens.
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Sim, que quem compartilhou a imagem quer comentar sobre a possível “inveja” 
que algumas pessoas tenham. (Respondente #106)7,8

A mim, me parece ser uma publicação do tipo “indireta” para alguém. A pessoa 
que a recompartilhou possivelmente está magoada ou em conflito com um de 
seus contatos. A pessoa também quer transmitir uma autoconfiança que talvez, 
genuinamente, não tenha. (Respondente #94)
Sim. Mostra que, talvez, ela se sinta incomodada com a presença de algumas 
pessoas na sua vida. (Respondente #145)
Penso que sim. Talvez, uma pessoa que tenha sido (ou pensa que está sendo) 
vitima de inveja alheia. (Respondente #141)

Ressalta-se aqui a operação de ancoragem empreendida pelo componente linguís-

tico, uma vez que o texto verbal da imagem delimita a multiplicidade de leituras possíveis 

em direção a uma compreensão mais restrita da “corrente flutuante de significados” (BAR-

THES, 1964, p.44) e direcionando o observador a uma leitura específica em detrimento de 

outras possibilidades encontradas na análise aprofundada da publicação.

1.5.4.2 Imagem #01206

Figura 8 – Imagem #01206

onte:F Página Garota Ciúmes <https://www.facebook.com/202202429899929/>

7 As repostas ao questionário mencionadas ao longo do texto serão sempre mantidas originais, sem correções 
gramaticais, mesmo quando apresentem características marcantes de oralidade ou falhas em sua redação. Mais deta-
lhes acerca do instrumento serão apresentados no capítulo 2 O Recompartilhador e o Recompartilhar
8 As menções a respostas ao questionário foram selecionadas com base na clareza da explanação 
oferecida pelo respondente. As demais respostas podem ser encontradas em <https://docs.google.com/spre-
adsheets/d/1S9hN6S0lQAmUomrgUJkTVWbpOpYKCkMcRXz64mJOHs0/edit?usp=sharing>
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A Figura 8 é uma fotografia em close de uma mulher jovem, de pele e olhos cla-

ros, cabelos compridos e escuros – levemente despenteados e passando por sobre o ombro à 

direita do observador –, olhando diretamente para fora da imagem, onde estaria a lente da 

câmera que capturou o retrato. 

O plano plongée9 reforça a postura da retratada, com o pescoço bastante tenso para 

colocar o rosto frente-a-frente com a câmera, ainda que inclinado para trás e pendendo 

levemente para a esquerda do observador. A expressão facial da mulher apresenta sobrance-

lhas bastante levantadas e lábios retesados. O posicionamento do retrato é de maneira geral 

centralizado (Figura 9a), mas elementos essenciais de um retrato, como os olhos e a boca 

(HEDGECOE, 1982), se encontram dentro das áreas de tensionamento da composição (Fi-

gura 9b) que Rudolph Arnheim (2005) considera como provedoras de dinâmica à imagem, 

oferecendo a sensação – ou ao menos o potencial – de movimento ao objeto fotografado. 

Figura 9 – Composição da imagem #1206

 

      a      b

O foco da fotografia se encontra nos olhos da retratada, e a curta profundidade de 

campo deixa pouco nítidos demais elementos da imagem, incluindo as vestes da mulher e 

o fundo, provavelmente um ambiente interno devido à alternância de claros e escuros que 

sugere paredes, móveis, e portas de uma sala.

Já o componente linguístico nessa publicação se divide em dois momentos bastante 

distintos. No primeiro, aplicado diretamente sobre a imagem, encontra-se a frase “Garota 

Ciúmes”, em branco, utilizando dois estilos diferentes de tipos. O vocábulo “Garota” é regis-

9  Segundo Joseph V. Mascelli (2010, p. 41), plano plongée (palavra francesa para mergulho) “é aquele 
em que o ângulo da câmera é posicionado para filmar o objeto de cima para baixo[...]”.
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trado em tipologia semelhante à realista10 e com hastes de espessura elevada, e conta com o de-

senho de uma coroa – também em branco – sobre a letra “o”. O termo “Ciúmes” é composto 

em tipologia modernista geométrica11, de peso mais leve e deslocado em ambos os eixos em 

relação ao termo inicial. Este elemento está disposto no topo do terço inferior esquerdo da 

imagem sob o ponto de vista do observador.

O segundo elemento linguístico se apresenta logo abaixo do componente anterior, e é 

separado da imagem por uma barra horizontal preta que se estende de um lado a outro da ima-

gem. Dentro desta barra se lê “Aprenda: A mulher mais perigosa do mundo, é aquela que você 

machucou” em branco, com tipologia modernista geométrica (ainda que a fonte seja diferente da 

utilizada no termo “Ciúmes” abordado no parágrafo anterior). O período é centralizado em rela-

ção às bordas da imagem, e disposto no meio do alinhamento vertical da barra em que se insere.

Passando ao segundo nível de leitura, a postura da retratada parece tensa, tanto pela 

aparência de “mandar um beijo” – oferecida pela expressão da boca, em atitude provocadora – 

quanto pelo posicionamento da cabeça, inclinada e voltada para cima. A tensão parece devida 

principalmente ao congelamento fotográfico de um movimento de cabeça, ainda que seja im-

possível fazer tal afirmação de forma conclusiva. É em virtude desta tensão que o ato do beijo já 

mencionado não aparenta ser uma ação de carinho, como normalmente se espera de tal expres-

são. O aparente descaso – na imagem – em relação a elementos como penteados, maquiagem, 

e vestimenta tornam a percepção da situação da foto em um retrato cotidiano, de certa forma 

relacionado com a cultura midiática participativa que para Angela J. Aguayo; Stacy J. Calvert:

[...] permitem a fotografia como prática cotidiana e modo de vida. É uma cultura 
focada em documentar ocasiões importantes como celebrações, viagens, rituais, mas 
há também uma elevação do mundano – as imagens da esfera privada infiltrando-se 
e criando novas categorias fotográficas [...] (AGUAYO; CALVERT, 2013, p. 182)

Partindo-se então dessa percepção da imagem como um retrato do cotidiano e, 

portanto, de um “mundano” elevado, a ação presumida pela retratada pode ser considerada 

um gesto a “simbolizar um modo de ser, um jeito de tratar os outros” (GALARD, 2008, p. 

20) e, neste caso a expressão facial da retratada se carrega de sentidos – sarcasmo, indiferen-

ça, e até mesmo uma certa agressividade – ao conformar-se em um gesto pouco receptivo e 

perverter o carinho ou o amor normalmente indicados pelo beijo.
10  A tipologia realista pode ser definida pelo “[...]traço não-modulado; eixo vertical presumido; pe-
quena abertura; serifas ausentes ou abruptas; de peso igual ao traço principal [...]” (BRINGHURST, 2005, 
p. 20). Aqui prefere-se não identificar plenamente a tipografia utilizada como realista em virtude da modu-
lação nos traços de regiões curvas dos caracteres.
11  Tipologias modernistas geométricas são caracterizadas por “[...] traço não-modulado; arcos muitas 
vezes circulares (sem eixo); abertura moderada; serifas ausentes [...]”.(BRINGHURST, 2005, p. 20).
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O primeiro elemento textual – “Garota Ciúmes” – oferece a percepção do público-al-

vo preferencial do OP, uma vez que garante um símbolo de poder à “Garota” mencionada por 

meio da decoração (estilização da coroa). Também o termo “Ciúmes” recorta a compreensão 

das mensagens, devido à sua ligação direta com a questão dos relacionamentos sentimentais.

A relação estabelecida entre imagem e texto é de caráter instrutivo, uma vez que “a lin-

guagem é convocada para a elucidação mútua da palavra e da imagem” (GOMBRICH, 2012, 

p. 228), em virtude principalmente da utilização do termo “Aprenda” logo no início do segundo 

elemento, que pode ser considerado um “lance iniciador” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 33) que 

estabelece um diálogo direto entre o ator do (re)compartilhamento, representado pela imagem 

em si, e o receptor da publicação. O restante da mensagem presente no segundo elemento envolve 

uma questão do relacionamento humano – reforçando o recorte dado pelo primeiro elemento 

verbal –, em especial aquele que foi interrompido de forma brusca (“machucou”), e os resultados 

derivados dessa interrupção (o perigo potencial representado pela mulher que foi machucada). 

Também merece destaque a analogia possível entre a barra preta que contém o elemento linguís-

tico e as tarjas indicativas de medicamentos e outros produtos que oferecem certo risco à seus 

consumidores, reforçando o papel de alerta da mensagem nela encerrada

Assim, entende-se aqui que esta publicação pretende exemplificar a postura da mu-

lher ferida em um relacionamento em relação à pessoa responsável pela injúria. Na perfor-

mance por meio do recompartilhamento, a imagem pode assumir então o caráter de um 

alerta para um relacionamento passado, explicitando a recusa e a indiferença atual de quem 

recompartilha, ou como um alerta para que um relacionamento atual se mantenha vigilante 

quanto às suas ações, no intuito de prevenir o estabelecimento de uma situação negativa 

como a exibida pela publicação. 

Alguém que sofreu uma decepção amorosa e precisa pensar em demonstrar sua 
ira. Provavelmente é uma pessoa que deseja um retorno e ou precisa chamar al-
gum tipo de atenção das pessoas ou do ex parceiro. (Respondente #5)

Demonstra dificuldade em superar frustrações provenientes de gestos de pessoas 
que possivelmente não merecem atenção, além de um perfil moderadamente vin-
gativo de personalidade. (Respondente #103)

Marcada principalmente pela função didática, a publicação analisada apresenta um 

tom de disputa, em que o recompartilhador assume um papel de agressor ou iniciador do 

conflito – como se pode perceber pelas respostas ao questionário do Apêndice 2 – Ques-

tionário Aplicado a Usuários do Facebook, p. <?> – na tentativa de receber algum tipo 

de resposta (receio, ou mesmo atenção simplesmente) de um outro não necessariamente 

presente no processo de recompartilhamento da imagem.
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1.5.4.3 Imagem #00140

A Figura 10 mostra o desenho de uma menina ao vento – identificado por traços 

difusos de cor no fundo branco –, de cabelos castanhos compridos, de vestido estampado, 

casaco, botas e chapéu. As roupas e os cabelos da garota, bem como folhas secas e outras 

partículas não-identificáveis são levadas pelo vento, que sopra da esquerda para a direita do 

observador. A menina tem uma mão oculta no bolso do casaco, enquanto ergue a outra 

(mais distante do observador) em direção às folhas. A ilustração é feita com tons pastel, em 

sua maioria terrosos, e a oitava divisão horizontal inferior do desenho é quase totalmente 

preenchida para dar a impressão de solo. A posição dos elementos ilustrados não se equivale, 

de modo geral, aos pontos de melhor encaixe (Figura 11) no quadro. 

Figura 10 – Imagem #00140

onte:F Página Trechos de Músicas <https://www.facebook.com/12561710850941/>

São três os componentes linguísticos da imagem: (1) o texto ‘”Que a gente nunca 

desaprenda a recomeçar. E se preciso, todos os dias”’, (2) o texto “Facebook Apenas Sinta”, 

e (3) um link praticamente ilegível para um blog no serviço de hospedagem blogspot.com. 

 O elemento (3) aparenta utilizar fonte cursiva (manuscrita), em cor bastante próxima à área 

escura em que se insere, dificultando sua leitura12, enquanto os dois primeiros elementos 

estão compostos em preto, com tipologia neoclássica e aplicados sobre o fundo da imagem. 

12 O elemento (3), devido à ilegibilidade do texto será desconsiderado na análise. Uma vez que o ende-
reço se refere aa link para um blog irreconhecível e a categoria Chamada à Ação desconsidera sugestões não 
referentes à práticas dentro do Facebook (Curtir, Compartilhar, Comentar), acredita-se que o impacto deste 
elemento na presente análise é insignificante.
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O elemento (1) usa alinhamento centralizado, e se coloca logo abaixo da linha horizontal 

do meio da imagem, enquanto o meio vertical é ultrapassado. O segundo elemento utiliza 

a mesma tipologia do elemento (1), em corpo menor, e se alinha pela direita do observador, 

na mesma linha do extremo-direito do elemento (1), e se coloca logo abaixo da divisão do 

quarto inferior da imagem.

Figura 11 – Composição da imagem #00140

Considerando o segundo nível de análise, a ilustração apresenta uma situação de so-

lidão e abandono, principalmente devido ao movimento sugerido de todos os elementos vi-

suais acessórios (folhas e demais partículas ao vento) na direção esquerda-direita, levando-os 

para longe da menina retratada. Ainda que desenvolvida apenas de forma básica e utilizando 

poucos traços, a expressão facial da garota é séria, podendo-se dizer que até triste, com olhos 

pequenos e a boca quase invisível. A sensação de frio também se faz presente pelas vestimen-

tas da figura principal, pelo círculo avermelhado na face visível da retratada, bem como pela 

percepção de um momento outonal – principalmente em relação ao outono do hemisfério 

norte – oferecida pelas folhas secas em vôo e pelas cores terrosas, e determina um momento 

específico para a situação: aquele que antecede o inverno e as dificuldades que o frio intenso 

e a neve (baseando-se na percepção da relação com as estações no hemisfério norte) causam. 

O gesto da menina, com uma das mãos erguida, parece remeter a um aceno como 

se ela se despedisse dos vários elementos que dela se afastam. Por outro lado, a ação de erguer 

a mão também permite supor que ela tenta alcançar estes elementos acessórios, talvez no 

intuito de mantê-los próximos a si.
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Mesmo ao interpretar a imagem aliada aos componentes linguísticos, não se torna possí-

vel definir se a ação da menina se refere a uma despedida ou à tentativa de preservar a proximida-

de com os elementos acessórios. Ainda assim, o contexto de desejo de manutenção de qualidades 

próprias do indivíduo (“Que a gente nunca desaprenda a recomeçar.”) apresentado no primeiro 

elemento verbal expõe a sensação de tristeza sugerida pelos elementos imagéticos. A característica 

cíclica da imagem oferecida pela sugestão de uma estação do ano específica se reforça no texto 

linguístico por meio da expressão “E se preciso, todos os dias.”, o que reforça significativamente 

a opção pelo tema da tristeza existente na imagem, uma vez que “o final de um ciclo e início de 

outro é sempre um tempo de sofrimento e turbulência” (CAMPBELL, 1988, p. 17).

Sim, que ela provavelmente está numa situação difícil, passando por mudanças 
na vida. Talvez conheça alguém que esteja passando por isso e quis mandar uma 
mensagem de apoio, sem expor a pessoa a quem ela se dirige. (Respondente #141)

Alguém que está se superando e por isso marca seu processo de recomeçar inde-
pendentemente das condições do dia a dia. (Respondente #23)

O recompartilhamento desta imagem, portanto, pode ser encarado como um reforço, 

por parte do indivíduo, de suas próprias características de resiliência e capacidade de lidar com 

seus problemas. Se por um lado isso indica uma adição à narrativa de si mesmo voltada principal-

mente ao indivíduo, não é possível excluir a possibilidade de que tal mensagem seja um “recado” 

enviado (direta ou indiretamente) a outro usuário que porventura tenha causado dificuldades ao 

recompartilhador como forma de exibir uma certa impermeabilidade às ações do outro.

1.5.4.4 Imagem #00427

A ilustração da Figura 12 é composta por estilizações de 8 pessoas de diferentes 

vestimentas e características físicas alinhadas lado a lado, todas voltadas para o observador 

da imagem e, ainda que não seja possível identificar expressões faciais, todos olham para 

baixo. Nenhuma das representações destaca braços e mãos. Da esquerda para a direita: 
a) Altura mediana, cabelos curtos e claros em desalinho, vestindo calças com-

pridas claras e uma blusa sem fecho visível com um bolso na altura do peito; 
b) Altura mediana, cabelos curtos e claros bem penteados, pernas mais finas do que 

das outras pessoas representadas, vestindo calças compridas claras e camiseta com 
letras na altura do peito, além de um casaco mais escuro aberto e com cola alta; 

c) Altura mínima na linha da imagem, cabelos escuros e compridos até a altura 
do pescoço divididos ao meio, não é possível identificar a vestimenta nas per-
nas, porém veste um sobretudo pesado levemente mais escuro com gola de 
paletó, fechado por três pares de botões; 
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d) A pessoa mais alta representada na imagem, de cabelos claros curtos e bem ali-

nhados, com franja, assim como (c) não é possível identificar a vestimenta dos 
membros inferiores, mas veste-se com um casaco mais esportivo, claro com uma 
faixa transversal escura, provavelmente fechado por zíper até a altura do esterno; 

e) Altura mediana, cabelos escuros e desalinhados divididos ao meio, veste cal-
ças escuras, camiseta ou camisa clara e casaco simples, pouco mais claro que 
as calças, e aberto;

f) Altura abaixo da média, cabelos curtos escuros e penteados, não é possível identifi-
car vestimenta inferior, mas veste camiseta ou blusa com escritos na altura do peito;

g) Altura abaixo da média, cabelos curtos e claros desalinhados, com uma faixa 
verde amarrada à cabeça, veste calças claras com manchas ou rasgos, camiseta 
ou blusa clara com símbolo de foice e martelo desenhados;

h) Altura abaixo da média, cabelos vermelhos de comprimento intermediário 
em relação aos outros e bem penteados divididos ao meio, veste casaco lis-
trado com faixas transversais escuras e claras intercaladas, e não é possível 

identificar a vestimenta nas pernas.

Figura 12 – Imagem #00427

onte:F Página Frases Incríveis <https://www.facebook.com/152012388227200/>

O componente linguístico da imagem utiliza tipologia simulando manuscrito não-

-cursivo com pontuação em formato de coração estilizado em preto sobre fundo branco.  
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O texto verbal compreende as orações “Há uma história detrás de cada pessoa, há uma razão 

pela qual cada um é como é. Pense nisso antes de julgar alguém...”. Ressalta-se também a baixa 

qualidade técnica da imagem, que apresenta ruído característico do formato JPEG13 em blocos 

ao redor das bordas dos caracteres, e em menor escala no entorno dos componentes visuais. 

A distribuição dos elementos dentro do quadrado da imagem (Figura 13) é compa-

rável com as áreas de tensionamento de Rudolf Arnheim (2005), já que o elemento linguís-

tico inicia e termina dentro de faixas de destaque horizontais, enquanto a fila de retratos se 

distribui de forma que as cabeças de todas as representações estejam ao menos próximas a 

interseções de regiões significativas.

Figura 13 – Composição da imagem #00427

A disposição dos retratos na imagem remete àquela das filas de reconhecimento, 

muito comuns em produtos audiovisuais de temática policial, em que vários suspeitos são 

colocados lado a lado para que uma testemunha indique quem seria, em sua memória, o cul-

pado do delito. Aqui, uma vez que não se trata especificamente de uma situação relacionada 

ao crime, pode-se supor que o alinhamento serve para comparação por contraste, e entre as 

13  Um dos formatos de imagem digital mais comuns atualmente, o JPEG (Joint Photographic Experts 
Group, Grupo Conjunto de Especialistas Fotográficos) utiliza, para reduzir o tamanho em disco de um 
arquivo, um tipo de compressão de dados com perda (lossy) que gera pontos de cor indevidos – ruído – em 
imagens de baixa qualidade. Mais detalhes podem ser encontrados em <http://www.jpeg.org/>.
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características marcantes dessas comparações pode-se mencionar a altura das representações 

(Figura 14), além de estilos de vestimenta e apresentação. A disposição enfileirada das repre-

sentações também permite ao observador projetar-se na ilustração, em virtude da ausência 

de um início ou de um término definido para a sequência, para além dos limites do quadro, 

e de uma imaginada não-correspondência entre a diversidade presente na imagem e o lugar 

representacional ocupado pelo leitor da publicação.

Partindo do que Goffman (1959) chama de impressões sugeridas (given off ) – aquelas 

que não apresentam caráter linguístico: gestos, vestimentas, inflexões, e posturas, entre outras 

– pode-se supor que a diversidade representada vai além das diferenças físicas, e que as vesti-

mentas (elemento importante da impressão sugerida, e de maior relevância para a compreensão 

da imagem) não só heterogeinizam a fileira como também indicam particularidades de cada 

pessoa representada. Como exemplo óbvio disso, o indivíduo (g), por exemplo, com suas cal-

ças destruídas (manchadas ou rasgadas) e a menção ao comunismo na camiseta, na figura da 

foice e martelo, apresenta-se como alguém provavelmente não-conformista com o status quo 

sociopolítico. Também pode-se inferir que as personagens (b) e (c) são provavelmente mais 

jovens que os outros representados, um menino e uma menina respectivamente. 

Figura 14 – Comparação de altura das representações na imagem #00427

Ainda que se possa investigar essas representações a fundo para cada um dos retratos 

ilustrados, tal compreensão não é significativa no entendimento total da imagem, e portanto 



71
passa-se à análise conjunta do elemento linguístico e da imagem neste momento. Ao entender 

que cada uma das pessoas retratadas ali é diferente não apenas na sua representação, mas que 

estas diferenças são expressões visíveis de particularidades de cada indivíduo presente na ilus-

tração, o conteúdo verbal se torna dominante, uma vez que a imagem torna-se apenas ilustra-

tiva dos conceitos de respeito à diversidade e de empatia subjacentes ao texto verbal. Assim, ao 

declarar que “Há uma história detrás de cada pessoa, há uma razão pela qual cada um é como 

é” e amparar tal afirmação com uma multiplicidade de apresentações distintas, a imagem esta-

belece um parâmetro de que, mesmo em suas diferenças cada um dos indivíduos ali represen-

tados tem algo em comum, no caso, um passado que os levou àquele ponto da representação. 

Outro ponto importante do texto verbal é a utilização de uma tipologia mais livre, que remete 

também – pela característica manuscrita – à individualidade e coloca, portanto, as palavras de 

um autor desconhecido como se fossem do usuário que recompartilha a a imagem.

A diversidade de tipos físicos e de expressões sugeridas na imagem facilita ao 

enunciatário a identificação com ao menos uma das representações, ou a relação de um 

dos retratos ilustrados com alguém que lhe é próximo, e a partir disso uma utilização 

informativa (GOMBRICH, 2012) da imagem se estabelece em especial com a segunda 

sentença do componente linguístico “Pense nisso antes de julgar alguém...”, o que possi-

bilita um despertar da percepção dos diferentes julgamentos que cada indivíduo imputa a 

seus interagentes no cotidiano. O uso de reticências nesta segunda recomendação reforça 

o caráter de recomendação ao outro, sugerindo uma continuidade permanente da prática 

de “pensar antes de julgar” e condicionando tal prática à percepção de que, quando apli-

cado no universo particular, é necessário buscar uma compreensão racional do conjunto 

universal de guias derivadas do passado de cada um para que o julgamento não se torne 

inválido ou falso (KANT, 2009).

Demonstra empatia rara e valiosa. A última frase comunica uma visão melancó-
lica dos conflitos existentes na sociedade. Dependendo do contexto a pessoa que 
compartilhou a imagem não parou para pensar no conteúdo, mas somente nesta 
última parte. (Respondente #80)

Pessoas que querem mostrar alguma faceta de sua personalidade. Que é aberta ao 
dialogo que não gosta de julgar os outros. Ou até mesmo, pessoas que foram ou 
são julgadas pelo jeito que são e querem mostrar que existe uma razão para isso. 
(Respondente #70)

Ainda que de forma menos pontual que a Figura 10 – Imagem #00140, esta publi-

cação também se mostra como uma forma de ensinamento que o indivíduo, ao recompartilhar 

a ilustração em sua linha do tempo, oferece a seus seguidores-interagentes. 
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Seja como uma mensagem direcionada a um sujeito específico que, na opinião do 

indivíduo, falha em realizar o exercício de “pensar antes de julgar alguém”, ou como uma 

demonstração de seu próprio desconforto enquanto “alguém julgado”, a intenção de oferecer 

uma visão alternativa da prática de julgar baseada na reflexão é uma questão ética da em-

patia e, como tal, torna proverbial a utilização desta imagem na narrativa de si criada pelo 

indivíduo em sua linha do tempo.

1.5.4.5 Imagem #00495

Este retrato (Figura 15) foi considerado uma manipulação de imagem devido à 

aplicação de uma textura de tela de pintura sobre a imagem, bem como de uma leve moldu-

ra escura que arredonda os cantos da imagem, como em uma vinheta. Apresenta um homem 

de pele clara, idade avançada, sorridente, e olhando para cima. Veste-se de forma simples: 

chapéu escuro, óculos de grau em armação plástica, camisa estampada em padronagem e 

um casaco castanho. A orelha do homem é proeminente e conta com pequenas bandagens 

brancas. As mãos se juntam com os dedos entrelaçados de unhas bem cuidadas enquanto o 

homem se recosta sobre uma almofada ou travesseiro de cor clara junto a uma parede de cor 

semelhante à do casaco do retratado.

Figura 15 – Imagem #00495

onte:F Página Cômico <https://www.facebook.com/381815328496392/>



73
O componente linguístico da imagem utiliza tipologia realista em preto, sobreposta 

à imagem e conta com dois elementos de alinhamento centralizado: (1) o texto ‘”O amor 

não prende, liberta! Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar 

expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobran-

ças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas.”’ e (2) ‘Chico Xavier’. 

O enquadramento da imagem coloca o retrato praticamente centralizado, com um 

pequeno deslocamento lateral para a direita do observador, e dentro das áreas de tensão do 

formato quadrado (Figura 16), e dispõe os elementos verbais na metade inferior do quadro, 

sendo que o primeiro elemento se coloca entre áreas de tensão – tanto verticais quanto ho-

rizontais – e o segundo se encontra próximo às margens de menor apelo visual. Em termos 

de cores, a imagem parece levemente amarelada, como se envelhecida, pela aplicação de 

filtros digitais que ofereceriam essa mesma sensação de tempo passado sobre a Figura 17, de 

coloração normal, que compõe o acervo do Instituto Chico Xavier14.

Figura 16 – Composição da Imagem #00495

Dependendo do repertório prévio do usuário que se depara com esta publicação 

em sua linha do tempo, é possível estabelecer que o retrato apresenta o médium espírita 

14  Mais detalhes sobre o Instituto Chico Xavier, dedicado a preservar a memória do médium mineiro, 
podem ser encontrados em <http://www.institutochicoxavier.com/>.
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Francisco Cândido Xavier (1910 – 2002), mais conhecido pela alcunha Chico Xavier, um 

dos principais expoentes do espiritismo no Brasil e autor de vários livros que se alegam psi-

cografados15. Tal reconhecimento, por si só, gera imediatamente expectativas em relação à 

mensagem, devido à frequente associação de Chico Xavier à seita religiosa. A expressão de 

alegria do retratado, presente na expressão facial, pode ser associada à filosofia espírita, bem 

como a postura de mãos que lembra, caso estática, a posição de oração. Outra possibilidade 

para o gesto das mãos é o bater de palmas, uma forma de celebração que também se alinha 

com a impressão geral de felicidade que o retratado demonstra. As pequenas bandagens na 

orelha de Chico Xavier são provavelmente esparadrapos comumente utilizados em certas 

técnicas de acupuntura16. A textura aplicada na imagem remete a certas formas de manipu-

lação digital que visam transformar uma fotografia em um símile de quadros pintados com 

técnicas tradicionais (COLE; SKELLON; WEBSTER, 2014) no intuito de apresentá-los 

como “obras de arte” de acordo com o senso comum. 

Figura 17 – O médium brasileiro Chico Xavier

onte:F Instituto Chico Xavier <http://www.institutochicoxavier.com/>.

Ao considerar também o componente linguístico, a primeira relação estabelecida 
entre texto verbal e visual é a identificação imediata de Chico Xavier na imagem a partir 
15  A psicografia, dentro da compreensão espírita, é a escrita – por um médium – das palavras a ele 
transmitidas por um espírito. Segundo Pastorino (1968, p. 66), essa manifestação do espírito sobre um in-
divíduo pode acontecer de forma automática ou semiautomática, dependendo do grau de influência que o 
médium pode exercer na escrita.
16  Forma de terapia de origem chinesa que trabalha sobre as linhas de energia do corpo por meio de 
agulhas ou pressão com sementes sobre pontos específicos da anatomia.
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de seu nome (2) como fonte da citação apresentada pela imagem. A sobreposição do texto 

no elemento visual sugere que a enunciação do componente verbal ocorreu no momento da 

captura daquela imagem específica – independente da veracidade do evento – e ampliando 

a relação direta da citação linguística com o retratado. 

O texto verbal propriamente dito se refere principalmente a um ensinamento sobre o 

amor, colocando o retratado no papel de “professor de vida” (papel este que Chico Xavier de fato 

desempenhou, em especial entre os espíritas brasileiros). Aqui também a expressão de alegria do 

componente visual reforça o sentido de liberdade e de bem estar sugerido pelo texto verbal.

Sim, que a pessoa está querendo passar uma postura de desprendimento com re-
lação ao amor, ou que talvez se sinta pressionada por outra que lhe cobra atenção. 
(Respondente #142)

Depende. Em um caso, a pessoa pode acreditar na mensagem e exigir ‘amor’ em 
forma de liberdade. Em outro caso, pode utilizar o nome do autor para se afirmar 
crente em alguma coisa. (Respondente #110)

Pode-se então inferir que o recompartilhamento desta imagem aproveite o caráter 

proverbial do texto (em especial a oração ‘O amor não prende, liberta!’) como forma de 

indicar uma possível sensação de prisão por parte do indivíduo em um relacionamento, 

apontando para o outro – direta ou indiretamente – que a mudança de postura, evitando 

cobranças ou expectativas, pode surtir um efeito positivo na relação.

1.5.4.6 Imagem #00450

Figura 18 – Imagem #00450

onte:F Página Trechos de Músicas <https://www.facebook.com/125641710850941/>
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A montagem da Figura 18 é formada por dois elementos visuais sobrepostos: (a) o 

retrato em plano americano17 de uma mulher em um vestido tomara-que-caia com frente 

única, de vinil vermelho com fenda alta, cabelos – de coloração realçada ou de fato coloridos 

digitalmente – praticamente na mesma cor do vestido, penteados para a direita do observa-

dor, ocultando um dos olhos da retratada, braços tatuados – sendo que o direito se encontra 

dobrado com o cotovelo ao alto e com a mão mostrando a palma e dedos tensos, enquanto 

o esquerdo se estende levemente para a direita do observador com a mão espalmada e dedos 

levemente inclinados para cima – e (b) por um panorama urbano levemente desfocado e em 

contraluz, com prédios e outras construções na área escura, e céu quase dourado, nublado, 

com o sol brilhando por entre as nuvens. O recorte da imagem da mulher em SEMTI é 

duro, fazendo com que a transição entre o retrato e a paisagem sejam bastante destacados.

O componente linguístico apresenta dois elementos: (1) “Adoro tudo que fui, o que 

sou e o que posso vir a ser, porque a vida me ensinou que ela é pra quem não tem medo de vi-

ver” alinhado à direita e ocupando dois terços da metade esquerda (em relação ao observador) 

da imagem, e (2) “Mozert”, de alinhamento indefinido. A tipologia é neoclássica em variante 

itálica, com negrito aplicado ao primeiro elemento, enquanto o segundo segue peso normal.

Figura 19 – Jessica Rabbit e Veronica Lake.

 

      a         b
onte:F a) Jessica Rabbit por ArtGerm <http://artgerm.deviantart.com/art/Jessica-Rabbit-253377448>. 

b) Veronica Lake, por Eugene R. Richee <http://www.imdb.com/media/rm243243008/nm0000043>.

17  O plano americano é uma variação do plano médio que usualmente retrata a pessoa a partir da 
altura dos joelhos (MASCELLI, 2010).
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Ao interpretar a imagem, relaciona-se a representação da mulher como uma adap-

tação da personagem Jessica Rabbit (Figura 19a), do filme “Uma Cilada para Roger Rabbit” 

(SPIELBERG et al., 1988). A personagem inspiradora do visual da retratada é uma mulher 

sensual e refinada, inspirada na atriz estadunidense Verônica Lake (1922-1973) (Figura 19b), 

que no enredo do filme é suspeita de trair seu marido. Considerada uma femme fatale, estereó-

tipo da mulher bela e perigosa do cinema noir (BRONFEN, 2004) que adquire essas caracte-

rísticas a partir da aceitação e exploração, por ela mesma, de sua sexualidade e sensualidade e 

que, por isso, torna-se uma ameaça ao gênero masculino dominador (JANKOWIAK; RAM-

SEY, 2000). A pose realizada é ambígua, deixando óbvia a voluptuosidade da modelo mas 

deixando indefinida se a situação abordada refere-se diretamente à essa sensualidade prevista 

no conceito da femme fatale, ou se a uma possível ameaça sob a qual a personagem se encontre, 

reforçada principalmente pela sugestão oferecida na posição das mãos.

O segundo plano, urbano e pouco visível, parece se apresentar apenas como forma de 

preenchimento dos espaços que – sem sua presença na montagem – estariam em branco, ainda 

que guardem uma certa relação com o caráter urbano da personagem emulada pela retratada.

Ao considerar a totalidade da mensagem presente na imagem, uma certa contrarie-

dade (HÉBERT, 2011, p. 18) entre o tom otimista e auto afirmativo do componente linguís-

tico “Adoro tudo que fui, o que sou e o que posso vir a ser [...]” e a ambiguidade da ameaça 

possível de ser reconhecida na retratada. A utilização da expressão “quem não tem medo de 

viver”, entretanto, limita esta contrariedade e estabelece uma relação de transformação tanto 

do viés otimista (ao estabelecer que o adorar a si do texto verbal depende da falta de medo), 

como da percepção de constante ameaça (pois pode-se aprender o otimismo). É a partir des-

te elemento transformador que a mensagem linguística se encontra com o conceito da femme 

fatale, uma vez que tal mulher se torna “um agente ativo de manipulação” (JANKOWIAK; 

RAMSEY, 2000, p. 63) e assim permite-se “aprender com a vida”. O segundo elemento 

textual “Mozert” refere-se à Página homônima, de autoria desconhecida18, e que é a publi-

cadora original da imagem posteriormente republicada19 pela Página Trechos de Música que 

fez parte da amostra coletada para esta pesquisa.

Pode-se, portanto, inferir que mesmo quando confrontada com uma ameaça – real 

ou potencial, sendo esta última a encontrada na pose aqui apresentada – a pessoa que re-

18  A autora da Página se identifica como “uma jovem escritora” e pelo pseudônimo Mozert, e pode ser 
encontrada em <https://www.facebook.com/pages/Mozert/223144024497508>.
19  A republicação de conteúdo difere, no âmbito deste trabalho, do recompartilhamento uma vez que 
o conteúdo não é disseminado utilizando ferramentas disponíveis no Facebook. A prática consiste em salvar 
uma publicação em um computador e publicá-la novamente, como se fosse uma publicação original.
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compartilha esta imagem pretende assumir o papel da femme fatale20 que, por meio das suas 

próprias características, em especial a sensualidade e a beleza, consegue sobrepujar as dificul-

dades, o que resulta em uma apreciação por si mesma ao se ver bem sucedida.

Pessoa autoconfiante, que conhece a si mesmo(a) e que não tem arrependimentos 
de suas atitudes anteriores. (Respondente #27)

A pessoa se aceita como ela é, e que ela está preparada para tudo o que vier a 
acontecer pois está vivendo “corretamente”. (Respondente #102)

A fórmula didático-proverbial já encontrada em outras análises do corpus definitivo 

se repete aqui com uma sequência narrativa oriunda da relação da imagem com a persona-

gem Jessica Rabbit, que lança mão de sua sensualidade na tentativa de superar problemas 

cotidianos. Uma vez que o componente verbal reforça essa identificação entre personagem e 

publicação, torna-se possível conceber que, como percebido nas respostas ao questionário do 

Apêndice 2, a superação pessoal e a busca pela autoconfiança – motes tanto do componente 

linguístico quanto de parte do componente imagético – são apropriados pelo recomparti-

lhador desta publicação na composição de sua própria narrativa, seja como características já 

obtidas, ou como objetivos por alcançar.

1.5.4.7 Imagem #01302

A manipulação da Figura 20 apresenta uma mulher loira, com cabelos desalinha-

dos e uma tiara com pequenos chifres pontudos e vermelhos. Ela está sentada na borda de 

uma cadeira ou similar coberto por tecido vermelho, calça botas vermelhas de cano alto e 

plataforma preta, além de um body ou maiô preto com fivelas na altura do busto e meia-cal-

ça em rede preta. Também há um pingente vermelho de forma não identificável adornando 

o pescoço da retratada. O torso se inclina levemente para a frente, projetando um dos om-

bros para cima, enquanto os braços se apoiam (o direito pela mão e o esquerdo pelo cotovelo) 

em um tridente – provavelmente plástico – de cabo preto e pontas vermelhas, colocado entre 

as pernas abertas da modelo, com as pontas posicionadas na altura do busto da mulher. O 

fundo é uma aplicação digital – justificativa da inclusão desta imagem na classificação de 

imagem mista: fotografia e ilustração abstrata – de textura semelhante à estampa do tecido 

que recobre o assento, porém com maior variação entre áreas claras e escuras e manchas 

pretas mais irregularmente distribuídas. O rosto da modelo está direcionado à direita do 

observador, e os olhos estão voltados diretamente a quem vê a imagem. A boca está aberta, 

20  Destaca-se que William Jankowiak; Angela Ramsey (2000) aplicam o conceito de forma distinta, 
mas próxima, tanto para homens (chamado “male beauty fatale” pelos autores) quanto para mulheres.
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exibindo os dentes superiores e parte da língua. A mão esquerda da modelo (à direita do 

observador) se coloca logo ao lado do rosto. Cabe a ressalva de que o tratamento da imagem 

em SEMTI causou um alisamento extremo da pele da modelo, em especial no rosto, e tam-

bém cria um posicionamento não usual para o ombro esquerdo (à direita do observador), 

que parece muito baixo e desproporcional à posição do outro ombro.

Figura 20 – Imagem #01302

onte:F Página Meninas de Salto Alto <https://www.facebook.com/330408497016758/>

O componente linguístico apresenta dois elementos distintos: O primeiro elemento 

lê – em tipologia realista – “Quando sou boa, sou ótima. Mas, quando sou má, sou melhor 

ainda!” em branco, com alinhamento centralizado. Este elemento, originalmente enuncia-

do pela atriz e roteirista estadunidense Mae West em “I’m no Angel”, se inicia logo acima 

do centro vertical da imagem, próximo à linha de cintura da retratada: a primeira oração 

termina na altura da parte superior das coxas, colocando a expressão “sou ótima” no espaço 

gerado pela abertura das pernas da modelo, enquanto a segunda oração inicia na altura das 

botas e termina aproximadamente no meio das canelas. O segundo elemento lê “Apimenta-

das” em amarelo, usando tipologia realista geométrica e alinhado à direita, levemente deslo-

cado da margem externa delimitada pelo primeiro elemento verbal. Ainda que não se tenha 

encontrado uma Página que corresponda às “Apimentadas” aqui mencionadas, acredita-se 
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que este seja mais um caso de republicação de imagem, existindo também a possibilidade de 

que a Página Meninas de Salto Alto em algum momento de sua história tenha utilizado este 

nome, assim como posteriormente alterou-se para Poderosas21.

Figura 21 – Enquadramento da imagem #01302

 

Em relação ao enquadramento da imagem, há uma divisão clara entre a parte supe-

rior da imagem – que comporta o torso da modelo a partir da linha da cintura – e a parte 

inferior – apresentando as pernas da retratada e a maior parte do componente linguístico. 

Dentro de uma grade de centros e terços (Figura 21), percebe-se a colocação destacada do 

rosto do modelo no terço central superior, e a presença de toda a massa principal de seu 

corpo no terço central médio. O assento em que ela repousa se alinha quase perfeitamente 

com a divisão entre os terços médio e inferior. As pernas se colocam entre o centro vertical 

da imagem e a divisão dos terços médio e inferior, sendo que joelhos, e as partes inferiores 

dos membros ocupam os terços externos (direito e esquerdo). É interessante a forma com 

que a posição dos joelhos se aproxima mais das margens externas do que a posição dos pés, 

mais próximos das divisões internas dos terços, praticamente delimitando um polígono na 

metade inferior da imagem. 

O “bom encaixe” (GUIDI; PALMER, 2015) dos elementos não foi aplicado a esta 

imagem, uma vez que o formato retangular de proporções diferentes da tradicional em foto-

grafia impossibilita a aplicação apropriada da ferramenta sobre a imagem.
21  A Página mudou de nome e conteúdo após a coleta, chamando-se Poderosas quando da redação 
destre trabalho. O acesso pode ser feito em <https://www.facebook.com/Poderosassaltoalto>.
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No segundo nível de análise fica clara a intenção erótica da imagem. Além da 

pose – pernas abertas, sentada quase no limite do assento, facilitando assim um suposto 

acesso à sua genitália – a própria vestimenta, botas altas, meias arrastão em rede, body 

justo e afivelado – relacionam-se ao fetichismo que Massimo Canevacci (2008) explora 

como “corpo eróptico”22. 

[...] fetichismo de “natureza” visual determina algumas tendências ligadas, 
em particular, à publicidade, moda, arte, arquitetura, dentro dos fluxos da 
metrópole comunicacional; um fetichismo que entrelaça âmbitos, uma vez ri-
gorosamente separados, cujos fios estão conectados à cultura visual e digital. 
(CANEVACCI, 2008, p. 235)

Figura 22 – Fantasias de “diabinha” anunciadas em sexshops online (acesso em 11/01/2015)

onte:F a) <http://www.arterotika.com.br/fantasia-diabinha-love-fantasies>;  
b) <http://www.sexshopuai.com.br/fantasia-plus-size-diabinha-p3118>; e 
c) <http://www.pontoerotico.com.br/loja/produto/Mini-Fantasia-Diabinha-Sexy.html>.

Até mesmo a opção pela “fantasia de diabinha”, produto comumente comercializa-

do em sexshops (Figura 22), implica uma fetichização do corpo e, principalmente, do com-

portamento da mulher, considerando a associação frequente, em culturas de origem cristã, 

do diabo com a licensiosidade e permissividade sexual – em especial no que diz respeito à 

sexualidade feminina (SILVA, 2010) –, ainda que se possa argumentar que ela “é construída 

para ser subordinada às necessidades do marido.” (DESOUZA; BALDWIN; ROSA, 2000, 

p. 490), dando a entender que a mulher assim fantasiada está, de certa forma, submetendo-

-se a um desejo do outro e, com isso, negando a moral cristã. Em virtude do posicionamento 

do tridente e da posição das pernas da modelo, pode-se conjecturar que a arma se configura 

22  Para Canevacci, a eróptica pode ser considerada “| [...] uma pervasividade erótica que penetra nos 
olhos, os perfura [...]” (2008, p. 32).
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em uma prótese para a presença de um parceiro sexual, ou ao menos uma referência para 

que o observador se coloque em seu lugar.

Reforça-se também a questão do fetiche a partir da expressão da modelo, ainda que 

não se possa considerá-la especialmente lânguida ou sensual. O olhar voltado diretamente 

ao observador da imagem estabelece uma relação direta entre modelo e indivíduo, sedimen-

tando uma comunicação entre a mulher-sexual-diabólica e o observador: 

A relação comunicacional que se estabelece é entre olho e olho. Só que o olho 
da coisa fetichista se metamorfoseia, de fato, em olhar quando se encontra com 
o olho de um sujeito em trânsito: e é através deste cruzamento de olhares que 
ambos vivificam. (CANEVACCI, 2008, p. 236)

Assim, tal qual a súcubo – a forma tomada pelo demônio ao aparecer para um ho-

mem em sonhos sexuais (KRAMER; SPRENGER, 2000, pt. 1, q. 3) cujas asas, na imagem, 

são sugeridas pela forma das áreas claras do fundo vermelho – a modelo na imagem se torna 

uma tentação, um artifício que pretende também desviar o homem “do caminho correto” 

da moralidade cristã.

Associada ao componente linguístico, ainda que inicialmente a mensagem pareça ser 

afirmativa da independência, da liberdade, e do empoderamento da mulher, a imagem cria 

uma armadilha para ela no contexto da dominação masculina (BOURDIEU, 2003), já que 

reforça ainda mais a simbologia pecaminosa apresentada inicialmente pela fantasia de “diabi-

nha”, e explicita o contraste entre o bom e o mau comportamento, a boa e a má mulher. 

A temporalidade sugerida no componente linguístico também permite graduar esta 

contrariedade dos atos sugeridos pela modelo, de forma que uma relação bom comportamen-

to-mulher ótima/mau comportamento-mulher ainda melhor se estabelece, alinhando a men-

sagem da publicação com o estereótipo – comumente atribuído ao escritor brasileiro Nelson 

Rodrigues – da mulher ideal que é “uma dama na mesa, e uma puta na cama”, portanto capaz 

de ser ótima enquanto mulher “boa”, assumindo seu papel público na sociedade, e tornando-se 

ainda mais proficiente quando é “má”, enquanto objeto sexual, sujeitando-se a decisão de um 

possível observador masculino que a considerará, então, sexualmente desejável e também so-

cialmente aceitável. Entretanto, deve-se considerar também que a leitura dessa mensagem será 

feita principalmente em relação a um recompartilhamento individual (ou a vários recompar-

tilhamentos, sempre originários de pessoas específicas) que faz surgir também a relação com a 

mensagem encontrada na publicação à dicotomia da “mulher para casar/mulher para transar” 

implícita no estereótipo rodriguiano, já que a “mulher ideal” inexiste, em especial ao destacar 
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que a maior proeza possível é justamente quando se é “má”, ou seja, quando se coloca disponí-

vel sexualmente, independente de uma situação social pública (GIDDENS, 1993).

Que a pessoa tem problemas de auto estima novamente e precisa mostrar isso pra 
mostrar que tem “personalidade” [Respondente#2]
Insegurança feminina regada a machismo e imaginário pseudoerótico. [Res-
pondente #68]

A publicação recorre ao estereótipo visual e ao imaginário – principalmente de 

cunho sexual – de forma bastante direta e, com isso, compromete a percepção de autoafir-

mação positiva supostamente desejada, além da misoginia implícita no texto e na redução 

do papel da mulher a objeto sexual por meio da configuração fetichista, derivada principal-

mente da relação clara a produtos de sex shops. Assim, a compreensão inicial da mensagem 

como uma expressão do poder contido na mulher, e na sua capacidade de superar seus 

dilemas cotidianos – tema recorrente nas publicações analisadas – oculta-se por trás ou do 

exagero sexual ou da percepção subjacente de sua própria fragilidade.

1.5.4.8 Imagem #00729

Figura 23 – Imagem #00729

onte:F Página Deixando o Melhor de Mim <https://www.facebook.com/DeixandoOMelhorDeMim>

A Figura 23 pode ser descrita como a composição de uma ilustração associada à 

fotografia de uma criança. A parte desenhada da imagem representa o canto de um cômodo, 

com paredes, rodapés e chão em cores claras, sendo o chão ilustrado de forma texturizada. 

No espaço criado por estas delimitações, diferentes elementos também desenhados estão 
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dispostos: à direita, pouco abaixo da linha central do desenho, a antropomorfização de um 

ratinho encontra-se voltada para a parede, onde se percebe um buraco na parede. No centro 

vertical do quadro se posicionam almofadas ilustradas onde foi aplicada a parte fotográfica 

da imagem, bem como uma variedade de outros elementos ilustrados, incluindo escadas, 

estilizações de corações, outros animais antropomorfizados, livros, uma chaleira, etc. Os 

elementos fotográficos da composição incluem a criança, sentada com uma perna dobrada 

com joelho para o alto e outra semiestendida seguindo a orientação do corpo, segurando um 

urso de pelúcia marrom com laço cor-de-rosa. O bebê veste uma peça única de cor pastel e 

uma camisa de manga comprida cor-de-rosa por baixo dessa peça. Seu olhar volta-se para 

a frente (na direção do observador da imagem) e para baixo, direção para a qual o rosto do 

infante se volta, ainda que o corpo esteja apontado para a direita da imagem.

São três os elementos linguísticos encontrados na imagem: (1) o texto “Boa tar-

de!” em tipologia neoclássica, em corpo proporcionalmente maior do que o utilizado para 

os outros elementos verbais da imagem, e na cor preta; (2) o texto “Que as pessoas percam 

menos tempo complicando e ganhem mais tempo sendo felizes”, de alinhamento à direi-

ta, entre aspas na publicação, e associado ao texto “-Bibiana Benites-” que se apresenta 

distante do resto do componente pelo equivalente a uma linha em branco, ambos em 

tipologia modernista geométrica na cor preta; e 3) o texto “Deixando o Melhor de Mim” 

em tipologia pós-moderna decorativa, apresentada com efeitos visuais de transparência e 

sombra para a sugestão de volume. 

Figura 24 – Enquadramento da imagem #00729
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Em termos de enquadramento (Figura 24), os elementos visuais são distribuídos 

principalmente na área correspondente ao círculo central de atenção, com alguns poucos 

elementos considerados de menor relevância na imagem colocados fora dessa região. Ob-

serva-se também que a maior parte dos elementos figurativos – ilustrados ou fotográficos – 

presentes na composição se colocam abaixo da linha horizontal média do quadro, enquanto 

os elementos linguísticos se distribuem exclusivamente na metade superior da imagem. Os 

componentes verbais (1) e (3) estão colocados no quadrante superior esquerdo da imagem, 

enquanto o componente (2) se encontra no quadrante superior direito (em relação ao obser-

vador). Ressalta-se que a colocação da fração textual “o Melhor de Mim” do componente (3) 

em uma curva senoidal diminui o cumprimento total da linha, e que caso tal recurso não 

fosse utilizado, o texto se estenderia para além da linha vertical média do quadro.

No nível interpretativo a montagem revela uma cena de brincadeiras e imaginação, 

em que fantasia e realidade (os brinquedos de pelúcia e as ilustrações antropomorfizadas) se 

misturam na atividade do faz-de-conta infantil. As cores pastel utilizadas, em tonalidades 

de marrom, amarelo, vermelho, e cor-de-rosa e levam a uma percepção de um certo grau de 

segurança e conforto23, facilmente contextualizada na brincadeira “dentro de casa” da crian-

ça. O traço da ilustração é reminiscente daquele encontrado em livros de hitorias infantis, 

aprofundando o caráter do faz-de-conta representado na imagem.

Conceitualmente, ao se considerar a montagem visual associada à mensagem lin-

guística – em especial o segundo componente textual – a análise da imagem em sua tota-

lidade pode ser considerada como representativa daquilo que Carl G. Jung (2012, p. 166) 

chama de arquétipo24 da criança interior:

A criança é o futuro em potencial. Por isto a ocorrência do motivo da criança 
na psicologia do indivíduo significa em regra geral uma antecipação de de-
senvolvimentos futuros, mesmo que pareça tratar-se à primeira vista de uma 
configuração retrospectiva. A vida é um fluxo, um fluir para o futuro e não um 
dique que estanca e faz refluir. [...] a “criança” prepara uma futura transforma-
ção da personalidade.

Ao se afirmar então que a criança presente na porção visual da montagem tem 

como significado possível a impressão arquetípica de uma futura transformação do indiví-

23  Essa relação entre cor e sensação se baseia no estudo de Lois B. Wexner (1954), e guarda a ressalva 
de que o artigo em questão se refere apenas às matizes, sem a inclusão de saturação e brilho características 
das cores pastel. Ainda assim, tal relação é possível – de maneira reconhecidamente limitada – ao expandir 
o contexto de análise com a inclusão do trabalho de Patricia Valdez; Albert Mehrabian (1994).
24  Para Jung, os arquétipos são representações de experiências psicológicas e vivências sociais feitas 
por diferentes indivíduos que surgem do inconsciente coletivo e que se apresentam de maneira similar, a 
despeito das diferenças entre os indivíduos (PEREIRA, 2008).
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duo e o componente linguístico da montagem oferece justamente um indício da mudança 

esperada por meio da expressão de cortesia e boa-educação [elemento (1): “Boa tarde!”], e 

da afirmação de um contexto individual e social revelando pontos presentes e possibilidades 

futuras [no componente (2): presente negativo – “”que as pessoas percam menos tempo com-

plicando...” – e futuro desejado – “ganhem mais tempo sendo felizes”] revela-se uma inter-

dependência de significado implícita na imagem: a criança enquanto portador de mudança 

interior, e o texto linguístico como expressão do desejo de mudança específico. 

Além disso, a utilização – no componente (2) do elemento linguístico – das expres-

sões “percam menos tempo” e “ganhem mais tempo” oferece uma valoração explícita da 

oposição melhor/pior em termos de aproveitamento de tempo (aqui, no sentido do tempo 

interior vivido, já que se refere especificamente a condições de percepção individual do que 

seria “complicar” ou “ser feliz”).

A maneira pela qual minhas intenções e sentimentos são temporalmente dis-
tribuídos em relação um ao outro acontece no tempo interior. Tal tempora-
lidade imanente pode ser comparada com a espacialidade corporeificada que 
experimentamos “de dentro”. Existem sequências no tempo interior, uma vez 
que uma atividade ou experiência pode ser anterior, posterior ou concomitante 
a outra, mas tais sequências e durações não são medidas no tempo do mundo 
(SOKOLOWSKI, 2000, p. 140).

Dessa forma, pode-se inferir que o recompartilhamento de tal imagem se refere 

principalmente ao desejo individual do recompartilhador por mudanças em si ou nos seus 

contatos em relação à essa expressão de felicidade e de melhor aproveitamento do tempo 

de vida de cada um dentro de sua própria percepção do que seria perder/ganhar tempo e 

complicar/ser feliz.

A pessoa encontrou o sentido da vida. Começou a entender que resolver pro-
blemas é dissolver mitos, que a única maneira de não ter problemas é não os 
criando. É uma pessoa que eu chamaria pra trabalhar ou viver comigo, jamais 
me incomodaria. (Respondente #170)

1.5.5 O grupo baixo

Assim como aconteceu no grupo alto, no grupo baixo – compilação das imagens 

com menor número de recompartilhamentos dentro do universo coletado – algumas carac-

terísticas se colocaram como notáveis. A predominância de imagens fotográficas, com parti-

cipação significativa das ilustrações, segue as mesmas conclusões de que, devido à facilidade 

de coletar tais elementos gráficos na internet – ou mesmo produzi-los sem grande esforço 
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(no caso das fotografias) – favorecem sua utilização no contexto comunicacional das Pági-

nas, muitas delas amadoras ou sem recursos para aquisição de material imagético. O mesmo 

pode ser dito, por exemplo, da questão das “chamadas à ação”, com frequência mais de duas 

vezes superior no grupo baixo do que no grupo alto, indicando que tal artifício – que será 

abordado em maiores detalhes no capítulo 3 – degrada a recompartilhabilidade da imagem.

A marcante diferença em relação grupo alto no que tange à presença de texto ver-

bal – ainda que pouco presente na amostra devido à metodologia utilizada para o recorte 

do corpus de análise – reforça a percepção de importância dos componentes linguísticos na 

compreensão e principalmente na recompartilhabilidade das imagens ora abordadas.

1.5.5.1 Imagem #05018

Figura 25 – Imagem #05018

onte:F Página Garota Ciúmes <https://www.facebook.com/202202429899929/>

A Figura 25 apresenta dois retratos em plano médio, quase simétricos, de uma jo-

vem mulher, de pele morena ou bronzeada, vestindo shorts azul claro, blusa clara de alcinha 

com estampa floral, usando óculos escuros, o cabelo preso em coque, e com lenço escuro 

estampado com bolas brancas amarrado na cabeça. Além disso, em ambas as fotos a jovem 

segura em sua mão esquerda (à direita do observador) um smartphone que, presume-se, foi 

utilizado na produção – em frente ao espelho – das fotografias apresentadas e mantém o 
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rosto voltado para o centro da imagem. Na fotografia à esquerda do observador, destaca-se 

o gesto de “chifrinhos” feito com a mão direita e a posição das pernas levemente afastadas, 

enquanto que em sua contraparte a mesma mão está em contato com os óculos escuros e 

as pernas se cruzam com a coxa esquerda à frente da direita. Em ambas as fotos o cenário 

é o interior de um cômodo, com cortina e parede verde e piso laminado de madeira. Na 

imagem à direita do observador é possível perceber alguns detalhes de cores diversas, ainda 

que não seja possível identificá-los. Separadamente, as imagens apresentam enquadramento 

centralizado, com eixo vertical seguindo a altura da jovem, ainda que, quando consideradas 

em conjunto, as imagens utilizem uma divisória branco-amarelada como eixo de simetria 

(Figura 26). Ressalta-se que as cores presentes na imagem foram provavelmente alteradas 

em SEMTI como o encontrado no aplicativo Instagram, que permite a alteração da imagem 

diretamente no dispositivo móvel.

Figura 26 – Composição da imagem #05018

São dois os componentes linguísticos encontrados na imagem. O primeiro é a as-

sinatura da Página Garota Ciúmes já descrito na subsubseção 1.5.4.2 Imagem #01206. O 

segundo, específico desta imagem, é o texto “Fato: Você tira um monte de fotos, mas no fim 

não gosta nem da metade.” colocado em uma barra horizontal preta que também segue o 

padrão da Figura 8 – Imagem #01206 em termos de opções visuais.
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Na interpretação da imagem, é fácil reconhecer o fenômeno selfie, os autorretratos 

feitos com dispositivos móveis – smartphones e câmeras digitais – sem a necessidade do tem-

porizador e comumente publicados em SRSs (FAUSING, 2013; SOARES, 2014). Frequen-

temente associados ao narcisismo, à exploração do corpo e à performance (LASÉN, 2013; 

SOBRINHO, 2014), entre outros temas, estas imagens permitem ao indivíduo investigar a 

si mesmo e à sua relação com o mundo de forma ativa e consciente, apresentando-se como 

campo de interesse da pesquisa em ciências sociais e áreas correlatas (DVORAK, 2013). 

Individualmente é assim que se pensa – nesta análise – sobre as fotografias componentes da 

imagem: a exploração/exposição de si por meio do autorretrato. Se por um lado a garota se 

mostra jovial (o sorriso e o gesto de “chifrinhos” da foto à esquerda do observador), por ou-

tro assume uma postura mais sensual (o movimento nos óculos escuros e a posição da boca), 

testando para si mesma as visões que consegue exprimir e como elas refletem suas vivências, 

experiências, e personalidade.

Em termos conceituais, essa mesma exploração se encontra com a análise crítica 

sobre si e sobre a representação obtida em cada selfie, de modo que o componente linguístico 

exprime de forma taxativa que, em mais da metade das tentativas e experimentações realiza-

das, o resultado não corresponde àquele esperado pelo indivíduo. Além disso, a combinação 

verbovisual sugere que a cada seção fotográfica, aqui entendida como a série de fotografias 

feitas sob as mesmas condições e em uma mesma situação, o indivíduo que se fotografa aca-

ba encontrando seus próprios limites de expressão, incluindo aí o quanto pode-se permitir 

expor de si mesmo ou melhor identificar suas particularidades, qualidades, e defeitos.

Através da visão de nós mesmos, também temos a oportunidade de nos avaliar e 
pensar sobre nós mesmos. No espelho e a imagem de nosso self, a face encontra 
nossa consciência interna. Quando olhamos no espelho ou para uma selfie, a face 
chega a nos possuir por mostrar a aparência à qual estamos presos – ou desejamos 
mascarar. Nós adquirimos autoconsciência e, em um sentido mais amplo, autor-
reflexividade (FAUSING, 2013, p. 7).

Assim, entende-se que a imagem trata das inseguranças comuns a todos os humanos 

ao afirmar que, via de regra, na exploração do si-mesmo realizada por meio das selfies, a grande 

maioria dos resultados irá revelar pontos considerados, pelo invidíduo, como negativos, ou 

pelo menos características que a pessoa prefere não colocar em exibição de forma tão explícita.

Sinceridade em relação a auto-exposição e uma boa percepção dos processos de 
edição de si. (Respondente #9)

Que ela se acha (ou quer se achar) bonita, mas dizer que é feia, talvez num ato de 
falsa modéstia ou tentativa de se afirmar. (Respondente #31)
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Ao pressupor uma identificação mais imediata entre o recompartilhador e a publi-

cação, esta imagem destaca-se no corpus definitivo da pesquisa por não comportar o caráter 

didático-proverbial constante em outras publicações. Assim, a característica funcional de 

componente da performance é mais evidente neste caso, fazendo com que a autorreflexivi-

dade da mensagem atinja um patamar distinto do encontrado no restante do conjunto. Por 

fim, essas mesmas características também acabam por limitar a recompartilhabilidade da 

imagem devido à especificidade da prática representadada – a selfie – em relação às ativida-

des rotineiramente desempenhadas pelos usuários do Facebook.

1.5.5.2 Imagem #04942

Figura 27 – Imagem #04942

onte:F Página Garota Ciúmes <https://www.facebook.com/202202429899929/>

Mais uma imagem originalmente publicada pela Página Garota Ciúmes (Figu-

ra 27), a fotografia mostra uma uma mulher jovem, vestindo biquíni azul escuro e – pro-

vavelmente – uma canga ou saída de praia branca em um retrato em plano fechado. Seus 

cabelos são compridos e lisos, castanho-claros e com luzes loiras, e em desalinho. Usa óculos 

de sol de lentes claras e armação fina, exibe um largo sorriso e com a mão aparente mexe nos 

cabelos. Ao fundo, levemente desfocado, o ambiente de praia se revela na areia clara, na re-

gião fronteiriça entre mar e terra firme (areia úmida), e nas colinas cobertas com vegetação. 

O céu azul parcialmente nublado também se faz presente.
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O enquadramento da imagem é deslocado para a esquerda do observador (Figu-

ra 28a), onde se encontra a retratada, Em virtude disso, a imagem demonstra uma con-

gruência menor do que as outras publicações da Página em termos de áreas de interesse 

(Figura 28b), ainda que parte do rosto, em especial o sorriso da jovem, se situem em áreas 

de captura de atenção.

O componente linguístico da imagem segue o padrão visual da Página Garota Ciú-

mes, incluindo dois elementos: (1) a assinatura da Página já discutida anteriormente, e (2) o 

texto “Sorria. Mesmo sem motivos. Mesmo com problemas.” destacado em uma barra preta 

horizontal localizada no terço inferior da imagem.

Ao interpretar a imagem, pode-se supor que a jovem está em um momento de des-

contração. As vestimentas de praia, o mar às suas costas, o ambiente praiano como um todo 

– comumente considerado como destino de férias ou de recreação –, e a ausência de outras 

pessoas25 remetem a uma situação de lazer e falta de compromissos, indicada também pelo 

sorriso aberto da mulher. Além disso, a sugestão de movimento expressa na postura corporal 

da jovem, mexendo nos cabelos como se afastando os fios do rosto e o tronco levemente pro-

jetado para frente, indicam a possibilidade de atividade física leve (caminhada, ou mesmo 

uma corrida de baixa intensidade) também frequentemente associados ao lazer na praia.

Figura 28 – Composição da imagem #04942

  

        a          b

Conceitualmente, o contexto de descontração é pautado pelo componente verbal 2, 

que direciona o entendimento do discurso verbovisual rumo a uma percepção da necessida-

de de ser feliz a todo custo, o tempo todo. O tom autoritário da primeira oração (“Sorria.”) 

ordena o observador da imagem rumo a uma expressão característica de bem estar – o sor-
25  Exceção possível a quem realizaou a captura da imagem, uma vez que não há indícios de ser uma 
selfie como a imagem #05018, ainda que um autorretrato temporizado, ou por meio de um disparador re-
moto, seja viável uma vez que um dos braços da retratada não esteja visível na fotografia
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riso – e torna-o ainda mais restrito e definitivo ao estabelecer que, “Mesmo sem motivo” tal 

expressão deve permanecer constante no semblante do indivíduo. Complicando ainda mais 

a questão, o sorriso se torna uma característica tão essencial da experiência humana – no 

contexto da publicação – que a combinação entre elementos visuais e linguísticos qualifica 

o sorriso da retratada como um ato de resistência e resiliência. Por meio da frase “Mesmo 

com problemas”, indica-se a necessidade perene de se mostrar o bem-estar em que se vive, 

enquanto o tom autoritário da primeira oração “Sorria.” incita o indivíduo a se manter feliz e 

constantemente sorrindo. De certa forma, tanto a fotografia, em sua exibição do lazer praia-

no e solitário, quanto o texto autoritário em direção a uma felicidade mandatória alinham a 

publicação com aquilo que Odilon de Mello Franco Filho (2009, p. 187) aponta:

[...] não apenas podemos ser felizes, mas que devemos ser felizes. Essa postura im-
plica uma mudança radical em nossas estruturas psíquicas: o que antes era consi-
derado de pertinência ao Id (a busca do prazer), passou a ser de pertinência do Su-
perego. Em outras palavras: estaremos condenados (à culpa) se não formos felizes.

Dessa forma, pode-se entender que a publicação perverte a condição normal de 

oposição entre felicidade/tristeza, sorrir/não sorrir de tal forma que a relação entre o senti-

mento em si e sua expressão deixa de ser significativa, e coloca o sorriso como requisito tanto 

no momento da felicidade quanto de momentos em que tal expressão não fosse esperada.

Pessoa tentando acreditar que não está passando por problemas. (Respondente #171)

Pode ser alguém que aprendeu a sorrir diante das adversidades, ou que está ten-
tando fazer isso. (Respondente #93)

pessoas que tentam esconder a tristeza, e que tenta massagear o proprio ego 
(Respondente #98)

1.5.5.3 Imagem #05024

A ilustração (Figura 29) utilizada para esta publicação apresenta um homem adul-

to, de feições caricatas e barba esparsa por fazer, encostado em um poste de cerca e vestindo 

camisa xadrez verde-clara com mangas arregaçadas, chapéu de palha, calças azuis com as 

barras das pernas amontoadas e um remendo amarelo com bolas vermelhas na altura do 

joelho à esquerda do observador. No braço direito empunha uma faca ou canivete com o 

qual, aparentemente, corta as unhas da mão esquerda. Lascas dessas unhas se encontram no 

ar à direita do observador. O homem tem uma espécie de ramo ou galho à boca, e aparen-

temente conta com dentição incompleta.

O componente linguístico da publicação – além da assinatura do ilustrador res-

ponsável pelo desenho – exibe o texto “Condo é hora de cumê, nóis come.../ Condo é hora 
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de bebê, nóis bebe.../ Condo é hora de Drumi, nóis drome.../ Condo é hora de amá, nóis 

ama.../ Condo é hora de trabaiá.../ Huuuummmmmmmmm.../ Aí nóis fica no feice bu-

que!” em alinhamento centralizado, utilizando tipografia modernista geométrica em preto 

e em versal, sob fundo branco, sendo que a última oração se apresenta destacada do restante 

do texto em virtude de entrelinha e corpo de letra maiores.

Figura 29 – Imagem #05024

onte:F Página Nem Todos os Homens são Iguais <https://www.facebook.com/111844525605099/>

Em relação à composição (Figura 30), percebe-se que a ilustração propriamente 

dita ocupa as áreas de ajustamento intermediário à esquerda do quadro, enquanto o texto se 

estende entre áreas de alto, médio e baixo ajustamento no centro e à direita.

Figura 30 – Composição da imagem #05024
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No nível interpretativo, a ilustração exemplifica o estereótipo do caipira: indivíduo 

simplório, nascido no interior, de baixa escolaridade, preguiçoso, e que se expressa – na fala 

– fora do padrão da norma culta (RANGEL, 2009). Da mesma forma, a grafia fora de nor-

ma de diversos termos (Condo/Quando, cumê/comer, nóis/nós, bebê/beber, drumi/dormir, 

amá/amar, trabaiá/trabalhar, feice buque/facebook) bem como a conjugação alternativa para 

os verbos na 3a pessoa do plural indicam o dialeto característico do caipira (AMARAL, 

1976) e reforçam o estereótipo. 

A pessoa acha que está sendo simples, quando na verdade só ta propagando pro-
selitismo inconsciente (como se só gente simples procrastinasse a vida nas redes 
sociais). (Respondente #68)

Conceitualmente, a publicação é uma tentativa de humor relacionando a suposta 

preguiça – típica do caipira estereotipado – à utilização do Facebook em horário de trabalho. 

Ao elencar diversas atividades as quais o indivíduo representado pela imagem se dedica a 

cumprir no “momento devido” que são comumente imbuídas da percepção de prazer (co-

mer, beber, dormir, amar) e contrapô-las ao ato de trabalhar, sugere-se o uso do SRS como 

fuga da obrigação de menor satisfação pessoal. Assim, entre as possibilidades de recomparti-

lhamento estão ligadas principalmente à questão do humor, da piada, e do escárnio, seja de 

forma autodepreciativa – como admissão da fuga do próprio indivíduo em seu período de 

trabalho – seja como indicativa de uma percepção generalizada daquilo que “todos fazem”, 

e de uma preguiça generalizada como se pode perceber a partir do questionário do Apêndi-

ce 2 – Questionário Aplicado a Usuários do Facebook, p. <?>.

esse é engraçada, é de alguem querendo fazer uma pequena critica ao gasto de 
tempo no facebook , mas também o faz. (Respondente #39)

O humor expresso na composição, e a característica autorreferencial deste humor, 

colocam a publicação em posição semelhante à da Figura 25 – Imagem #05018, p. 87 

em termos de autorreflexividade e identificação do usuário do SRS para com a situação 

representada. Por meio da auto-ironia, a crítica presente no componente linguístico se apre-

senta de forma quase tão caricata quanto àquela do recurso de oralidade divergente da nor-

ma que marca a fração verbal da mensagem, diminuindo consideravelmente a agressividade 

projetada pela publicação por meio da referência ao esterótipo do caipira, por exemplo. 

1.5.5.4 Imagem #06218

A ilustração apresenta, lado a lado, cinco mulheres em trajes de duas peças (lingerie 

ou biquíni) (Figura 31). Todas elas conservam a mesma pose, descalças com a perna direita 
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à frente e a esquerda colocada lateralmente, braços semiflexionados e mãos estentidas com 

as palmas para baixo. Ainda que os penteados sejam diferentes, todas as manequins também 

apresentam cabelos curtos. 

As características díspares entre as manequim são:

a) Cabelos de cor avermelhada com pouco volume e corte rente ao rosto, pele 

clara levemente avermelhada/rosada, vestindo peças de cor alaranjada com 

detalhes em amarelos e vermelhos, e de maior estatura corporal;

b) Cabelos de tons castanhos escuros com corte simétrico, pele escura, vestindo 

peças verde-claras com detalhes em vermelho, e de maior estatura corporal;

c) Cabelos loiros e volumosos em corte simétrico, pele clara, e vestindo peças de tons 

roxos com detalhes em gradiente da mesma matiz, com estatura corporal mediana;

d) Cabelos escuros com corte assimétrico e estilo mais irregular, pele clara com 

tom mais próximo do amarelo, vestindo peças em verdes terrosos, com esta-

tura corporal mediana;

e) Cabelos de corte assimétrico e volumosos de tom castanho-claro, pele muito 

clara, vestindo peças cor-de-rosa com detalhes em preto, e estatura baixa.

Figura 31 – Imagem #06218

onte:F Página Menina Mulher <https://www.facebook.com/394821043905257>

O componente linguístico da publicação segue a mesma lógica de divisão do com-

ponente visual – uma entrada de texto relativa a cada manequim –, e é colocado em retân-

gulos cinza-claros, com texto em branco e tipografia modernista geométrica. Lê-se:
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1)  “Corpo Ideal”;

2) “Pêra”;

3) “Triângulo Invertido”;

4) “Retângulo”;

5) “Oval”.

Além dos elementos explicitados acima, a análise interpretativa da publicação res-

salta a diferença de “estilo de corpo” entre as manequins, estilos estes nomeados pelo com-

ponente linguístico da publicação. Aqui entende-se por exemplo que o corpo do tipo “pêra” 

(b) apresenta quadris largos e cintura fina, por exemplo, enquanto o corpo do tipo “retân-

gulo” (d) praticamente não tem diferenças de medida entre quadril e cintura. Além disso, é 

possível reconhecer elementos da representação em algumas das manequins que permitem o 

reconhecimento étnico: a manequim (b), por exemplo, pode ser lida como o estereótipo da 

morena de “cintura fina, bunda (‘ancas’) grande, peitos pequenos” (FREYRE apud GOL-

DENBERG, 2005, p. 65), da mesma forma que a manequim (d) indica, por seus cabelos es-

curos e tonalidade de pele, ascendência étnica oriental. Já as manequins (a), (c), e (e) podem 

ser reconhecidas como de provável ascendência européia. 

Figura 32 – Comparações de medidas e proporções na imagem #06218

A) altura, B) posição e comprimento do pescoço, C) largura dos ombros, D) tamanho e forma do busto, 
E) cintura, F) quadril, e G) coxa.

A etapa conceitual da análise desta publicação é complexa, pois a quantidade de 

relações presente é vasta e, portanto, de difícil abordagem esquemática. Assim, opta-se aqui 

pelo destaque de algumas das relações (Figura 32) que, na opinião do autor se mostram de 
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maior problemática e impacto, como por exemplo o pareamento entre elementos linguís-

ticos e manequins, em especial o par mais à esquerda (a-1) da imagem em razão do texto 

“Corpo Ideal”, sugerindo então que este tipo de corpo – suas medidas e proporções – seria 

aquele ao qual toda mulher deveria almejar, estabelecendo-se assim um padrão de beleza 

bastante específico e que, como ressalta Mirian Goldenberg (2005), não condiz necessaria-

mente com a aparência geralmente encontrada na população brasileira; a ordem com que 

cada manequim é apresentada seguindo a direção de leitura da publicação (da esquerda para 

a direita); e a comparação de algumas medidas e proporções26 entre as diferentes manequins 

a partir do dito “Corpo Ideal” (a) como se observa na Fig. 32:

Uma vez que o padrão a ser almejado é definido pela colocação do “Corpo Ideal” (a)

como referencial mais à esquerda da imagem, estabelece-se uma hierarquia entre os diferen-

tes padrões corporais identificados na imagem, de certa forma indicando que, quanto mais à 

esquerda na imagem, mais próximo do ideal de beleza se está. A partir dessa definição, então, 

as diferentes relações de medidas e proporções corporais assumem o papel de métrica de con-

gruência entre as manequins, e tornando decisivos principalmente: a altura (A), o tamanho e 

forma do busto (B), e as medidas da cintura (E). Ainda que seja impossível determinar com 

precisão qualquer uma dessas medidas, em especial por se tratar de uma referência ilustrada 

e, portanto, carregar consigo também as preferências de quem a executou, a sobreposição das 

formas e dimensões da manequim de “Corpo Ideal” sobre as outras figuras permite entender 

que as diferenças – mesmo quando pequenas, como é o caso das medidas de quadril e coxas, 

por exemplo, contam como classificatório para este padrão de beleza proposto. 

Entende-se aqui que a publicação original desta imagem provavelmente se referia a dicas 

de moda, em especial de vestuário, para que se favorecesse a auto-estima e a confiança das mu-

lheres que porventura seguissem a página e se identificassem com qualquer uma das manequins. 

Não. Pode ser desde algum personal stylist que faz o link de biotipo com melho-
res modelagens quanto alguém pilhado com corpo. (Respondente #21)

Critica-se entretanto, que o discurso implícito na imagem pode favorecer a sensação 

de inadequação por meio dessas distinções em relação a um “Corpo Ideal”, uma vez que: 

O corpo passou a ser um valor cultural que integra o indivíduo a um grupo, e ao 
mesmo tempo o destaca dos demais. Ter um corpo “perfeito”, “bem delineado”, 
“em boa forma” consagra o homem e representa a vitória sobre a natureza, o domí-
nio além do seu corpo, o controle do seu próprio destino (GARRINI, 2007, p. 5)

26  A escolha das medidas e proporções aqui comparadas é oriunda da experiência profissional do autor 
no segmento da fotografia de moda. As barras da Fig. 32 foram criadas na manequim 1) “Corpo Ideal”, e 
posteriormente sobrepostas às outras manequins, para evidenciar assim as diferenças de medidas e propor-
ções entre os tipos corporais.
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Com isso o corpo “ideal” se torna a medida de bem estar e de seu sucesso enquan-

to pessoa para o indivíduo – homem ou mulher, mas especificamente a mulher no caso 

desta publicação –. É este corpo que produz e expressa significados, e é por meio dele que 

o indivíduo se faz partícipe da própria experiência de mundo e de suas relações (MERLE-

AU-PONTY, 1999) de tal forma que, ao se reconhecer tão distante deste “ideal” projetado 

por outro, mas recomendado e referendado – seja pela Página que escolheu como fonte de 

informação e entretenimento, seja por contatos no SRS que de alguma forma lhe são sig-

nificativos – pode acarretar situações de vergonha, preconceito e discriminação (ZOTTIS; 

LABRONICI, 2002) contra si, autoinfligidos ou percebidos como vindos de outros.

é mulher e está preocupada com a questão da imposição estética sobre o genero. 
ou apenas quer que os amigos reconheçam qual é sua estrutura corporal confor-
me as definições da imagem (Respondente #39)

Com certeza é alguém que não tem medo de enfrentar comentários de amigas 
feministas. Pode ser, também, alguém que trabalhe com consultoria de moda e 
imagem. (Respondente #28)

Ainda que críticas possam ser feitas às representações presentes na publicação, não 

se deve ignorar o caráter lúdico da identificação de uma enunciatária – em virtude da pre-

sença exclusiva de manequins femininos – com as ilustrações. A partir de uma possível rela-

ção mnemônica com bonecas e atividades infantis (como as figuras de vestir, por exemplo) , 

ou mesmo o jogo de tentar identificar seu próprio corpo em relação as padrões exibidos na 

publicação, um diálogo entre imagem e usuária torna-se possível e camufla, até certo ponto, 

questões previamente destacadas como o reforço de um ideal de beleza impossível ou de 

uma “hierarquia racial” do que se pode chamar de mulher bonita.

1.5.5.5 Imagem #05496

A montagem fotográfica (Figura 33) reúne a captura de tela da apresentadora de 

televisão Christina Rocha em um momento do programa de auditório “Casos de Família”27, 

da rede SBT, em primeiro plano e com a plateia do programa ao fundo, a uma imagem 

de óculos escuros de armação clara e lentes espelhadas de tonalidade azulada, como se a 

apresentadora estivesse utilizando-os no momento da captura da imagem. O recorte do 

contorno dos óculos é pouco preciso e o ângulo de colocação do objeto não corresponde 

exatamente ao ângulo do rosto da apresentadora, deixando clara a manipulação da imagem.

O componente linguístico da imagem é colocado sobre uma faixa de efeito, se-

guindo o padrão utilizado pelo SBT para o programa, que apresenta a história abordada no 

episódio em exibição do “Casos de Família” a seus espectadores e lê: “TEMA DE HOJE: 
27  <http://www.sbt.com.br/casosdefamilia/>. Acesso em: 21/fev./2015.
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‘Comprou óculos Absurda falsificado e sai por aí se achando a(o) top.’” ao lado do logotipo 

do programa, que se encontra à esquerda do observador. À direita, na parte inferior da ima-

gem, o ícone do Facebook é acompanhado de um endereço <fb.com/temadhoje>28.

Figura 33 – Imagem #05496

onte:F Página YouRindo <https://www.facebook.com/yourindo>

Para a interpretação da imagem é necessário entender os significados inerentes os 

dois elementos da montagem – o programa “Casos de Família” e os óculos da marca “Absur-

da”29 mencionados no componente linguístico. Em relação ao programa de TV, a rede SBT 

que o produz define o “Casos de Família” da seguinte forma:

O programa é baseado nos conflitos interpessoais que acontecem entre membros 
da mesma família, vizinhos e até no ambiente de trabalho. Os problemas do co-
tidiano de qualquer família podem ser abordados, independente da classe social. 
[...] As experiências narradas pelos convidados no Casos de Família são sempre 
verídicas. A alma do programa é a credibilidade que ele tem entre os telespecta-
dores e o público em geral. (“SBT - Casos de Família”, [s.d.])

Para João Freire Filho et al (2008), no programa “os ‘homens do povo’ (ou mais 

frequentemente ‘as mulheres do povo’) relatam problemas prosaicos da vida cotidiana”, de 

forma a angariar o apelo popular por meio da identificação da audiência com os participan-

tes selecionados pela produção do talk show.

28  A Tema de Hoje é uma Página de humor dedicada a criar montagens utilizando cenas do programa 
“Casos de Família”, e explora principalmente situações do cotidiano consideradas engraçadas ou divertidas pelos 
seus mantenedores. O endereço mencionado no texto leva à Página em questão. Acredita-se que a publicação pela 
Página YouRindo se deva à republicação do conteúdo, em vez do recompartilhamento. Acesso em: 21/fev./2015. 
29  <http://www.absurdaonline.com.br/>. Acesso em: 21/fev./2015.
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Já a marca de óculos Absurda se apresenta como uma alternativa aos ditames da 

moda massificada e utiliza, em seu discurso de apresentação30, diversas referências à questão 

da individualidade e da autoafirmação:

Cansados da rotina e dos rótulos criados pelos conceitos cíclicos da moda, um grupo 
de desenhadores de uma reconhecida empresa do setor óptico resolveram inovar e criar 
óculos com designs que se aproximam mais de peças exclusivas.
“A idéia é dar personalidade a quem de fato quer usar uma peça Absurda. Algo que 
usaríamos com desejo e até mesmo um pouco de soberba. Sejamos nós mesmos a nos-
sa moda e o nosso público. Chega de estratégias mercadológicas comerciais e técnicas 
de Marketing que explicam tudo... quero o “usar por gostar” quero meu EU de volta.”
Assim nasce a Absurda, dona de si mesmo e esnobe pelo experimentalismo. Sem medo 
de se achar o centro das atenções. Pois no fundo, é o que todos nos queremos.
Nossa equipe respira o que acontece no mundo da arte e do design. Queremos divi-
dir o nosso ar puro e desinibido a quem de fato não perde tempo tentando entender 
os porquês de tudo. Nos embriaguemos pela sensação radiante de sermos o EU de 
MIM mesmo.
De origem Latina, Absurda carrega como identificador o mapa da América do Sul de 
cabeça para cima, deixando claro que tudo que conhecemos é relativo a forma como 
queremos enxergar. Não somos todos iguais, e nem queremos ser. Pois o simples fato 
de realmente ser já nos torna diferentes. 31

Esse destaque, por meio de reforço frequente aos termos que se referem ao indiví-
duo em si (“eu”, “mim”), coloca a marca como uma fonte de expressão – e de performance 
– individual do desprendimento das amarras da sociedade de consumo. Tal posicionamento 
de contracultura também se dá pela forma que a empresa Absurda utiliza para se promover, 
em especial pelo uso de SRSs – Twitter, Facebook, Youtube, etc. – como canais de marke-
ting e divulgação em detrimento a formas mais convencionais de propaganda dentro do seu 
segmento de mercado (ELIAS, 2013).

O componente linguístico dessa publicação é a chave principal para o entendimen-
to das relações apresentadas na montagem, em especial ao abordar o tema da falsificação de 
artigos e o impacto na performance do comprador de tal produto. O espectro de falsificação 
de artigos forma um continuum que inclui desde cópias legítimas do produto até falsifica-
ções grosseiras que remetem ao artigo original apenas marginalmente (GENTRY et al., 
2001 apud STREHLAU, 2004), e independentemente da posição neste continuum ocupada 
pelo produto mencionado no texto pode-se, a partir da menção à falsificação, assumir de-
terminadas interpretações a respeito do indivíduo – oculto – que lança mão de tal recurso 
na composição de sua performance. Pode-se entender que – na categoria de produtos em que 
os óculos escuros se enquadram – espera-se que a performance em si equivalha, em algum 
nível, àquela permitida pelo item legítimo “na medida em que o símbolo de status é vísível e 
utilizado em situações sociais” (STREHLAU, 2004, p. 59). 

30  <http://www.absurdaonline.com.br/pagTexto/quem-somos>. Acesso em 21/fev./2015.
31 A citação é uma transcirção ipsis literis do texto original, falhas de redação e gramática inclusas.
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O destaque conceitual da imagem manipulada se dá justamente na crítica ao com-

portamento derivado da aquisição do item falsificado, apresentado na oração “[...] e sai por 

aí se achando a(o) top.”, revelando assim que o indivíduo mencionado transforma sua perfor-

mance em algo além daquilo visto por seus interagentes como apropriado para si. A relação 

entre o programa de auditório sensacionalista e exibicionista, portanto, se integra ao conceito 

explorado no componente verbal, no sentido de que ao vestir os óculos falsificados e portar-se 

como se fossem originais, a performance do indivíduo se compararia à assunção de que “apa-

recer na TV” em um programa como o “Casos de Família” seria algo digno de nota, e inclui 

uma crítica ao movimento realizado pelo indivíduo, uma vez que em ambos os casos – vestir 

o item falsificado ou aparecer em um programa sensacionalista – serviriam de base para uma 

apresentação de si como se superior a seus interagentes, postura essa considerada, na publica-

ção, como deplorável. Tal contexto coloca o indivíduo em uma situação – em relação à sua 

performance – que Goffman (1959, p. 212) define como um “incidente”, no qual a disrupção 

da apresentação de si realizada pelo indivíduo – na publicação relacionada à percepção de 

status obtida com os óculos Absurda (ainda que falsificado) e à demonstração deste status per-

cebido –, é negada por seus interagentes justamente pela não autenticidade do objeto. 

O recompartilhamento desta publicação, portanto, acaba por se tornar uma forma 

de indicar ao indivíduo que, lato sensu, assumiu uma performance de teor diferente daquela 

que lhe é considerada apropriada por seus interagentes, e tem esta inadequação confrontada 

por seus contatos (a partir do recompartilhamento da publicação) com sua falta de discrição 

a respeito da própria performance (GOFFMAN, 1959). Além disso, como evidenciado pelas 

respostas a seguir, percebe-se que a crítica feita pelo recompartilhador ao outro, aquele que 

comprou o produto falsificado na tentativa de alterar sua performance, pode também ser 

criticada como um preconceito ou julgamento indevido:

A imagem pode traduzir uma pessoa que se preocupa com a aparência, com a 
moda. Ou ser apenas mais uma indireta. (Respondente #3)

Sim, quer tirar sarro de quem não pode pagar por um óculos de marca para osten-
tar, mas mesmo assim quer estar na moda e tentar ostentar! (Respondente #158)

Assim como acontece nas Figuras Figura 25 (p. 87) e Figura 29 (p. 93), e de 

forma mais discreta na Figura 31 (p. 95), também aqui se percebe um desvio do caráter 

didático-proverbial que se fez presente por todo o grupo alto do corpus definitivo. Uma primei-

ra percepção, portanto, a ser destacada é a provável influência de diferentes funções da ima-

gem na recompartilhabildiade do conteúdo publicado, com clara preferência para mensagens 
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oriundas do senso comum no procedimento de recompartilhar conteúdo. No caso da Figu-

ra 33, a crítica irônica e agressiva ao outro não atende ao mesmo propósito autorreferencial 

encontrado na Figura 29, de tal forma que aqui, mais do que estabelecer uma identificação en-

tre recompartilhador e seguidor-interagente, o objetivo aparenta ser um ataque – direcionado 

ou não – a indivíduos específicos a partir da identificação, na intenção do recompartilhador, 

entre a personagem representada na imagem (que comprou os óculos falsificados e “saiu por aí 

se achando”) e o alvo da crítica em si.

1.5.5.6 Imagem #05901

Figura 34 – Imagem #05901

onte:F Página Menina Mulher <https://www.facebook.com/394821043905257/>

A Figura 34 mostra uma mulher, enquadrada apenas entre joelhos e cintura, ves-

tindo uma saia curta de cor azul escura ou arroxeada com barra larga e mais clara, usando 

várias pulseiras coloridas nos braços e segurando uma caixa de sapatos ovalada e branca, 

com alguns sapatos de salto alto despareados apoiados na caixa e uns sobre os outros. Além 

disso, diversos outros sapatos – aplicados na composição por meio de ferramentas de SEM-

TI, justificando a classificação de “Manipulação” da imagem ora abordada – do mesmo tipo 

e cores diversas, também sem par, se espalham pela imagem de forma desordenada. Ao con-

trário de outras publicações, esta carece de um componente linguístico, tornando a análise 

limitada ao discurso visual.
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Figura 35 – Composição da imagem #05901

Em termos de enquadramento, apesar de a imagem não ser perfeitamente quadrada, 

preferiu-se explorar suas características por meio do esquema de tensionamento em imagens 

quadradas (ARNHEIM, 2005), e dentro desta opção de análise (Figura 35) pode-se notar que 

todos os elementos de cores fortes da imagem – sapatos e acessórios no braço – se colocam dentro 

ou muito próximos das áreas de maior tensionamento, enquanto a caixa de sapatos é colocada 

com sua extremidade vísivel exatamente no centro do quadro, destacando-se assim na imagem.

Ao interpretar a imagem, pode-se assumir que os elementos principais da imagem 

são os diversos tipos de sapatos de salto alto presentes. Ainda que não se possa identifi-

car perfeitamente marcas ou designers responsáveis por cada modelo, pode-se afirmar que 

são artefatos característicos da exibição de prestígio e erotismo associadas aos saltos altos 

(STREHLAU; SANTO; WELTER, 2013). Além disso, ressalta-se também o alinhamento 

do estilo e do design dos calçados com aqueles propostos pela Maison Dior, grife francesa de 

luxo, para o New Look do pós-guerra, ou seja, sapatos mais leves e recortados que, para Dior, 

representavam melhor a feminilidade apropriada ao crescimento característico do período 

(MACÁRIO, 2013), ainda que os calçados presentes na imagem sejam contemporâneos. 

A caixa de sapatos em si, branca, discreta, mas em destaque na imagem justamen-

te por contraste em relação às cores vivas de tudo que a cerca é significativa, uma vez que 

representa um apelo comercial do sapato recém-adquirido, de certa forma relacionado ao 
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fenômeno unboxing, prática comum em vídeos online e publicações de blogs, principalmente 

de tecnologia, em que se demonstra a experiência de desvendar os itens que acompanham o 

produto adquirido32.

A postura corporal da mulher presente na imagem, ou pelo menos as parcelas do 

corpo que estão à vista, exibe um corpo dentro do padrão de beleza europeu-ocidental 

de classe média, com cintura fina, além de pernas e braços esguios e longilíneos (WOLF, 

1992). A posição das pernas, com o peso apoiado principalmente na perna esquerda (à 

direita do observador) reforça essa adequação ao padrão de beleza eurocêntrico, uma vez 

que oferece, mesmo a uma mulher muito magra, um visual curvilíneo (JEAN-GOL-

DSTEIN, 2012, seç. 167) também característico da beleza de supermodels como Gisele  

Bündchen e Kate Upton. Da mesma forma, a vestimenta presente na composição reforça 

essas características, demonstrando por meio de acessórios quão finos e longos são os braços 

da modelo e, por meio de diferentes tecidos e texturas, o reduzido diâmetro de sua cintura. 

A manipulação da imagem chega a extremos na redução de marcas e texturas da pele das 

áreas do corpo expostas, como se pode perceber pela aparência plastificada das coxas, na 

parte inferior da imagem, situação que para Scott Kelby (2011, seç. 1201) é um dos grandes 

defeitos do tratamento aplicado à fotografias digitais por retouchers33 menos experientes.

Em termos conceituais, a relação entre o estereótipo da “mulher bela” com o erotis-

mo e o poder associados aos saltos altos estabelece um paradigma bastante claro de quem é a 

mulher representada – branca, classe média, magra e com certo poder aquisitivo –, tornando 

a publicação mais uma daquelas “milhões de imagens do ideal em voga” que Naomi Wolf 

(1992, p. 20) integra ao arsenal do mito da beleza. Porém tão representativo da imagem quan-

to a questão do ideal de beleza é a sua relação com o comércio. A partir da caixa de sapatos 

aberta, no centro da imagem, calçados dos mais diferentes estilos – ainda que todos de 

salto alto – “jorram” em direção ao observador, transformando o recipiente ao centro 

em uma Cornucópia34 de sapatos, que além de se manter sempre cheio dos objetos de 

desejo, prontos para atender às necessidades de sua portadora, representa uma associa-

32 O fenômeno do unboxing é disseminado na rede, porém canais específicos para vídeos dessa natu-
reza podem ser encontrados, por exemplo, em <http://unboxing.gearlive.com/> (acesso em: 02/mar/2015) 
ou em buscas pelo termo em si.
33  O termo retoucher é comumente utilizado para indicar um profissional especializado no tratamen-
to e manipulação de imagens em SEMTIs, mas também pode ser aplicado a indivíduos que se dediquem a 
utilizar tais ferramentas por outros motivos que não atividade profissional.
34  A cornucópia é descrita por Kathleen N. Daly (2009, p. 37) como sendo “o chifre do bode-ninfa Amal-
thea, que cuidou de Zeus infante. [...] e manter-se ia eternamente repleto de comida e bebida para seus possuido-
res.[...] A cornucópia continua um símbolo de fartura, generosidade, hospitalidade, e bem-estar em geral.”



105
ção entre a posse dos sapatos e sensações de sucesso, bem-estar e fartura. Tal percepção 

se alinha com as respostas obtidas no questionário (Apêndice I) que, para esta imagem, 

destacam principalmente a “futilidade”, o “gosto por moda” – artifícios do mito da 

beleza –, e o consumismo associado culturalmente às mulheres componentes da demo-

grafia mencionada anteriormente.

Mulher maníaca por moda, sapatos e esbanjamento querendo mostrar que é ma-
níaca por moda, sapatos e esbanjamento (como se não tivéssemos percebido ain-
da). (Respondente #8)

Mulheres, especialmente, entre 20 e 30 anos, que se filiam a vertente de “Mulheres 
modernas” que trabalham e compram suas próprias coisas (Respondente #137)

1.5.5.7 Imagem #06241

Figura 36 – Imagem #06241

onte:F Página Apenas Signos <https://www.facebook.com/261472137202144/>

A Figura 36 exibe dois elementos pictóricos distintos: (a) uma composição de duas 

fotografias da mesma mulher – branca, magra, cabelos escuros compridos e amarrados em 

um rabo-de-cavalo, e olhos aparentemente claros– vestindo saia curta xadrez em tons de ver-

melho e verde, blusa curta e transparente de amarrar com um bolso na altura do busto com 

a mesma padronagem da saia, gravata borboleta também no mesmo xadrez e a alça da calci-

nha branca à mostra. Na foto mais à esquerda a mulher aparece de frente para o observador, 
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com o torso levemente inclinado e segurando uma das extremidades do nó da blusa com a 

mão direita, enquanto a outra mão repousa sobre a perna direita, projetada para frente; na 

foto à direita a mulher repete, agora vista por trás, o gesto de repouso da mão esquerda e a 

postura das pernas, enquanto exibe o rosto em perfil e encosta a mão direita no quadril. O 

elemento imagético (b) é uma ilustração estilizada de duas mulheres, uma de frente para a 

outra, de cabelos longos e vestindo apenas uma peça de tecido cada uma. A pessoa à esquer-

da tem seu torso e pernas de frente para o observador, com busto e genitália cobertos pelo 

tecido que se enrola por trás da perna na altura do joelho direito, enquanto a figura à direita 

está de costas para o observador, seio esquerdo à mostra, e com o tecido enrolado na cintura 

cobrindo a região glútea. Os braços de ambas as figuras se estendem – em um caso – para a 

frente, confundindo-se e, no outro, verticalmente para baixo.

O fundo sobre o qual a publicação foi montada é vermelho, com duas áreas de 

destaque: o canto inferior esquerdo, próximo às fotografias da mulher (a), exibe uma fração 

de um círculo branco de diâmetro considerável, que ocupa mais de dois terços da dimensão 

vertical da imagem, e pouco mais de um terço da dimensão horizontal. A segunda área de 

destaque se encontra centralizada junto à ilustração estilizada (b) e consiste em um gradiente 

radial que rebaixa o vermelho do fundo em direção ao branco, permitindo que a ilustração 

do elemento (b) se revele no mesmo vermelho utilizado para o fundo.

Os elementos verbais da imagem são variados:
1) O texto “Fantasia dos Signos” em tipografia modernista lírica35, em corpo de 

tamanho grande e centralizado por toda a faixa superior da imagem, em cor 
branca sobre o fundo vermelho;

2) O texto “Descubra a sua!”, também em branco sobre fundo vermelho, de cor-
po grande e em tipografia modernista geométrica, alinhado à direita;

3) O cartucho branco com texto centralizado em vermelho lendo “Colegial” 
em negrito, colocado sobre o fundo vermelho mas por trás da fotografia do 
elemento pictórico (1);

4) O texto “Gêmeos” em branco e negrito, sobre o fundo vermelho e também 
aplicado sobre a fotografia, alinhado à esquerda;

5) O bloco de texto em branco sobre o fundo vermelho, em peso normal, com o 
menor corpo entre os elementos verbais da publicação, e alinhado à esquerda, 
que lê: “Fantasias alegres e divertidas têm tudo a ver com a geminiana! Afinal, 
é assim que ela faz para conquistar: chega como quem não quer nada puxa 

35  Para Bringhurst (2005, p. 21), a tipologia modernista lírica é a “redescoberta da forma renascentis-
ta; traço modulado; eixo humanista; serifas e terminais em forma oriunda da pena; abertura grande [...]”.
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papo, jga36 todo seu charme e logo, logo deixa o cara louquinho em seus bra-
ços. Seu signo combina com muitas cores, pois você é inovadora!”; e

6) A barra branca com texto “www.darmesexshop.com.br” centralizado em ver-
melho, em peso normal.

Os elemento verbais (2) a (6) são todos compostos com tipografia modernista geométrica.

Figura 37 – Composição da imagem #06241

Em termos de composição (Figura 37), a publicação utiliza um quadro retangular 

com diagramação dispersa, estabelece os contextos dos diferentes elementos verbais aplican-

do os princípios de contraste37 e de proximidade38. Em relação ao encaixe (GUIDI; PAL-

MER, 2015), os elementos (1), (2), e (6) estão em áreas de menor destaque, ainda que o texto 

“Descubra a sua!” se inicie na linha de centro horizontal, e portanto com maior eficiência 

na captura de atenção. O cartucho do elemento (3), também alinhado no centro horizontal, 

e bastante próximo do centro vertical da imagem conta com destaque maior, bem como o 

36 Provavelmente falha de digitação na hora da criação da imagem, acredita-se que o termo aqui deva ser “joga”.
37 O princípio de contraste recomenda a diferenciação extrema de elementos não relacionados em um 
projeto de design, de forma a deixar clara a relação de ambos os elementos (WILLIAMS, 1995, p. 62). No 
caso da publicação, os elementos (1) e (2) podem ser considerados uma aplicação bem sucedida do princípio 
de contraste entre si, assim como o elemento (3) em relação a todos os outros, e o elemento (6) em relação 
ao elemento (5), principalmente.
38 Em termos de design, a relação de proximidade estabelece que elementos que se referem ao mes-
mo contexto dentro de um material devem ser colocados fisica/visualmente próximos uns aos outros 
(WILLIAMS, 1995, p. 15). Na publicação, a relação espacial entre os elementos (1) e (2) estabelece a ligação 
de contexto entre ambos, assim como acontece com os elementos (4) e (5). O elemento (3), por se manter 
afastado dos demais, também apresenta uma boa aplicação do princípio da proximidade.
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elemento (4), posicionado logo abaixo da linha de centro vertical, condição compartilhada 

por proximidade com o elemento (5).

Sobre os elementos imagéticos, o enquadramento coloca a montagem fotográ-

fica ocupando a maior parte dos terços médio e inferior esquerdos da imagem, com 

a fotografia da mulher de costas sobre a divisão de terço, conferindo-lhe assim maior 

importância visual. À direita da imagem, o elemento ilustrado (b) se posiciona no terço 

médio direito da imagem e ocupa uma região de atração intermediária. Dessa forma, 

os elementos principais da imagem estão todos em áreas praticamente equivalentes em 

termos de capacidade de captura de atenção, e favorecem que o olhar do observador 

“passeie” por todas as áreas, extendendo o tempo de leitura.

A análise interpretativa da publicação será iniciada com o componente imagético (a), 

a montagem das fotografias da mulher, que em ambas as fotos se apresenta em poses sensuais, 

chegando mesmo a sugerir a remoção da blusa no retrato à esquerda do observador. As poses 

propriamente ditas também seguem o que Cassandra Jean-Goldstein (2012) considera como 

posturas ideais para mulheres, com a distribuição desequilibrada do peso em uma única perna 

e o apoiar das mãos sobre pernas e quadril como maneira de revelar as formas curvilíneas do 

corpo, reforçando assim o caráter erótico-sensual das fotografias.

A ilustração (b) é uma das muitas formas de representar o signo astrológico de 

gêmeos, que de acordo com o site Personare, oferece as seguintes características àqueles 

nascidos sob o signo:

No signo de Gêmeos, podemos encontrar a manifestação viva do poder da lingua-
gem. Vive em sua própria mente, dialogando e especulando. Elabora raciocínios 
brilhantes, trazendo luz para outras pessoas. (“Signo de Gêmeos | Personare”, [s.d.])

Dentre os elementos linguísticos, os mais significativos encontrados na análise inter-

pretativa da publicação são: o elemento (2), que convida o observador a participar do contexto 

criado pela publicação – ainda que não seja considerado uma Chamada à Ação na análise 

inicial descrita na seção 2.3.5. por não fazer referência específica às possibilidades de interação 

disponíveis no Facebook –; o elemento (5), que não só oferece uma descrição de qualidades da 

mulher nascida sob o signo de gêmeos (“alegre”, “divertida”, charmosa, e “inovadora”), mas 

também narra sua tática de conquista por meio, principalmente, da sua capacidade de diálogo 

( “... puxa papo, joga seu charme...”) e, por fim, o elemento (6) que indica a origem inicial da 

publicação, no endereço de internet “www.darmesexshop.com.br” e, ao definir seu ramo de 
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atuação (“sex shop”) complementa o tom erótico-sensual da imagem. A verve sensual da publi-

cação é ainda reforçada pela utilização do vermelho, cor comumente associada ao sexo.

Conceitualmente, as relações estabelecidas entre os diferentes elementos da imagem 

sedimentam a característica de erotismo da publicação, uma vez que o elemento fotográfico 

(a) é complementado pelo componente linguístico (3) dentro de um fetiche erotizante bas-

tante comum que tme como alvo maior as mulheres jovens – crianças e adolescentes – em 

idade escolar e/ou pré-universitárias. Como exemplo, pode-se mencionar a pesquisa anual 

realizada pelo site de vídeos pornográficos Pornhub39 que, para 2014, registra que o termo 

teen (contração de teenager, adolescente) se mantém como principal termo de busca no site 

como um todo, e para acessos oriundos do território brasileiro os termos “novinha” e “teen” 

estão entre as 5 consultas mais frequentes ao banco de dados do Pornhub. Uma vez que, em 

geral, adolescentes são também estudantes, a fantasia de “colegial” anunciada na publicação 

se alinha com este fetiche. A respondente #30, por exemplo, destaca tal relação fetichizante 

em sua resposta bastante crítica ao discurso da imagem.

Como feminista radical, isso me enoja, porque é o tipo de mensagem que empur-
ram pras mulheres, infantilizando-as e erotizando a juventude. Tem um subtexto 
pedófilo que me assusta bastante, porque é naturalizado. O tipo de mulher que 
compartilha isso [a mensagem é obviamente voltada a mulheres] é a que não tem 
noção do subtexto presente nessas imagens e que pode “cooperar” com o machis-
mo numa tentativa de não ser atingida por ele — e geralmente fracassa. 

Outro ponto de contato do termo “colegial” apresentado pelo elemento linguísti-

co (3) e as imagens fotográficas (a) surge ao se considerar a representação feita de mulhe-

res estudantes em mangás40 e animes41 eróticos, comumente chamados hentai (GARCÍA 

VILLENA, 2012), em especial no estilo das vestimentas, já que a saia curta, com camisa 

branca e gravata é o uniforme comum das escolas japonesas, ainda que a versão presente na 

publicação, seja uma adaptação bastante erotizada do conjunto utilizado pelas estudantes 

nipônicas. O caráter erótico-fetichizante da publicação também é perceptível no elemento 

linguístico (1), quando este menciona “Fantasias[...]” dentro do contexto estabelecido pelas 

imagens fotográficas (a) e pelos elementos verbais (3) e (4).

Dentre as relações abordadas, deve-se também destacar o aspecto astrológico, uma 

vez que a ilustração (b), os textos (1) “Fantasias dos Signos” (4) “Gêmeos” e (5) pelos termos 
39  A pesquisa contempla diversas métricas além da mencionada no texto principal, e pode ser encon-
trada em <http://www.pornhub.com/insights/2014-year-in-review/>. Acesso em 27, fev. 2015.
40  Mangá é a denominação para histórias em quadrinho japonesas, derivados dos toba-e – livros com 
20 ou 30 cartuns – e dos kibyoshi – livros de capa amarela cujo foco era em histórias narrativas de natureza 
adulta (BRENNER, 2007)
41  Anime é o nome dado às animações japonesas, derivadas do mangá (BRENNER, 2007)
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“geminiana” e “seu signo [...]” se referem diretamente a este sistema de crença. Ao tratar deste 

tema torna-se possível, de certa forma, à publicação atingir um público alvo delimitado – pes-

soas que nasceram sob o signo de gêmeos, ou que convivem com geminianos, e que se inte-

ressam mesmo que marginalmente por astrologia –, abordagem esta também reforçada pelo 

elemento linguístico (2), que se refere especificamente ao observador. A relação entre os dois 

elementos imagéticos (a) e (b) também deve ser mencionada, uma vez que a posição das duas 

mulheres na ilustração representante do signo astrológico é semelhante – em termos – àquela 

utilizada na composição dos dois retratos fotográficos. 

Pode me dizer muita coisa, a primeira é que ela acredita em astrologia, a segun-
da é que ela se importa o suficiente pra começar a pesquisar sobre o assunto 
(Respondente # 26)

Além disso, a relação das representações relativas ao signo zodiacal – na publicação em 

análise – com o “ face a face que o olhar para si no espelho implica” (DUBOIS, 2010, p. 143) 

também merece consideração, uma vez que a identificação entre a simulação especular dos ele-

mentos imagéticos da publicação fazem referência não só à posição dos astros no firmamento 

em determinado momento, mas também geram uma percepção de que “nela estamos plena e 

realmente implicados; o face a face com o quadro posiciona-nos como protagonistas por inteiro” 

(DUBOIS, 2010, p. 143) da narrativa fetichista-astraológica apresentada pela publicação.

Por fim, o caráter comercial da publicação também é digno de nota. O elemento 

linguístico (6), principalmente em conjunto com os elementos verbais (2) e (5) oferecem 

uma forma de o observador entrar no mundo erótico e fetichista apresentado pela publica-

ção, desde que o site do sex shop anunciante seja acessado, ação esta motivada principalmente 

pelo componente (2), que convida o observador – em especial aqueles que acreditam em 

horóscopos – a descobrir quais fantasias seriam recomendadas para seu signo ou, no caso 

específico de geminianas, a adquirir a fantasia de colegial no site.

“A) Que ela esta ajudando alguém a divulgar uma marca. B) Que gosta e talvez 
acredite em signos, que é geminiana e esta querendo mostrar pras amigas o tipo 
de fantasia que uma geminiana usaria. C) Tem alguma amiga geminiana e esta 
marcando ela por algum motivo.” (Respondente #5)

Ainda que o simples fato de interagir com uma publicação do tipo que se analisa nesta 

pesquisa já configure uma relação de consumo propriamente dita, o aspecto comercial da ima-

gem ora analisada se destaca nesse cenário por não envolver apenas o consumo de conteúdo onli-

ne, mas também por oferecer de forma bastante clara (ainda que não direta) – ao contrário do que 
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acontece na Figura 20 – Imagem #01302, p. 79 – o fetiche sexual enquanto mercadoria, 

colocando então na balança questões de valores pessoais, de modos de vida, de políticas sexuais e 

de gênero, bem como práticas interacionais relacionadas à conquista de um parceiro.

1.5.5.8 Imagem # 05094

Figura 38 – Imagem #05094

onte:F Página Pânico Delivery <https://www.facebook.com/171725129591186/>

A montagem da Figura 38 é dividida em duas partes principais, com dois elemen-
tos secundários intervindo na composição. Na parte superior (a) da montagem, o retrato 
em close de uma mulher jovem, ainda adolescente, de pele clara, olhos castanho-claros 
olhando de soslaio em direção à direita do observador, fazendo “biquinho” com os lábios e 
vestindo camisa xadrez verde, vermelha, e branca. Ela se encontra em um quarto ou outro 
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cômodo residencial, com um gaveteiro de cor castanha-clara ao fundo e à esquerda, e um 
tecido – possivelmente uma colcha – florido, branco com detalhes em vermelho à direita. 
Nessa fração da publicação, o elemento linguístico (1) lê “Do que adianta ficar de férias e 
virar faxineiro em casa ?” em tipografia modernista lírica, em branco com contorno preto e 
dividida em duas linhas, no topo até o vocábulo “férias” e na divisão dos elementos a sequ-
ência da frase. Sobreposto à imagem (a) encontra-se uma intervenção translúcida (b), cujo 
elemento linguístico (2) “selo anti plágio” é composto em versal amarelo com contorno pre-
to, em tipografia pós-moderna de um estilo comumente chamado de fantasia, uma vez que 
não é possível aplicar a ele os parâmetros de classificação mais tradicionais. O selo também 
apresenta uma ilustração digital (b), com a mesma transparência parcial do elemento (2), de 
dois personagens estilizados, de pele amarela vestindo macacões de azuis com um emblema 
no peito e óculos de segurança. O personagem à esquerda é binocular, de olhos bem aber-
tos, apresenta fios de cabelo esparsos e rígidos, e tem a língua projetada para fora da boca, 
enquanto o personagem à direita, monocular e com a pálpebra semicerrada, tem as mãos 
levadas à cintura com os cotovelos projetados para longe do corpo, e não é possível perceber 
se dispõe de cabelos. O texto (2) se localiza em frente aos pés dos personagens.

A fração (c) da montagem exibe os mesmos dois personagens, desta vez sem transparên-
cia, em um ambiente externo, com o horizonte levemente irregular ao fundo. O solo é de um azul 
suave com áreas mais escuras e outras quase esbranquiçadas, enquanto o domo celeste se apresenta 
de um azul mais profundo e rebaixado em preto. O personagem à esquerda tem as pálpebras infe-
riores levantadas até a metade dos olhos, a boca bem aberta e carrega algum objeto vermelho em 
sua mão direita, enquanto o personagem à direita se posiciona inclinado para trás, também com 
a boca bastante aberta e exibindo dentição, com os olhos praticamente fechados pelas pálpebras 
inferiores e superiores, que se fecham no centro do globo ocular. Nesta divisão da montagem, o 
componente linguístico se divide em dois momentos distintos. A expressão (3) “Minha filha”, gra-
fada em versal de cor amarela com contorno preto e centralizada horizontalmente na imagem, se 
apresenta logo acima da cabeça dos personagens. Já o elemento (4) lê “só pelo fato de não ter que 
ir pra escola, já adianta!”, também em versais amarelos com contorno preto, centralizado horizon-
talmente, porém de corpo menor do que o elemento (3) e colocado próximo à margem inferior 
da montagem, sendo que ambos os elementos (3 e 4) utilizam tipografia modernista geométrica. 
Nesta região há a interferência de um elemento (d) que exibe o mesmo personagem binocular 
presente em (b) e (c) sorrindo e acenando dentro de um círculo escuro com bordas rasgadas, 
acompanhado do texto (5) “Minions Sinceros” na mesma tipografia utilizada para o elemento 
(2), posicionado na parte baixa da intervenção, e em corpo significativamente menor, ainda que a 
proporção entre (d) e (5) seja equivalente à escala entre os elementos (b) e (2).
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Na interpretação, a porção (a) da imagem exibe uma adolescente em seu quarto, 

sem ocupação significativa, como se estivesse a passar o tempo “fazendo caras e bocas” para 

livrar-se do tédio. A expressão da jovem é bastante plana, não indicando diversão, mau hu-

mor ou qualquer outra sensação/sentimento reconhecível, ainda que a postura labial seja in-

dicativa da famigerada “duckface” comumente vista em selfies publicadas em diversos SRSs. 

Já a fração (c) da imagem oferece um cenário envolvendo os personagens Minions – Minion 

David (binocular, com a língua de fora) e Minion Stuart (monocular, com as mãos na cintu-

ra) – da franquia Meu Malvado Favorito (COFFIN; RENAUD, 2010) que, para Anderson 

Salvador Pereira et al. (2011, p. 12) são “um elemento hilário da trama” animada. A postura 

dos dois personagens: David com um sorriso mais discreto – como se contasse uma piada 

– enquanto Stuart está aparentemente às gargalhadas, reforça essa percepção da diversão.

Os elementos (b) e (d) da imagem se referem especificamente à Página Minions Since-

ros42, sendo (d) a assinatura desta Página e (b) um artifício para casos como o da publicação aqui 

apresentada, de manter a imagem relacionada à Página OP mesmo quando republicada por outro 

usuário do Facebook, uma vez que esse tipo de transparência parcial exige domínio de ferramentas 

de SEMTI além daquele normalmente exibido pelo usuário médio desse tipo de aplicativo.

Conceitualmente, a imagem estabelece um diálogo entre a jovem representada na fo-

tografia (a), que reclama de “virar faxineiro em casa” durante as férias, período em que não teria 

preocupações ou tarefas e se vê, então, obrigada a ajudar na manutenção doméstica – fato que se 

pode considerar desagradável a partir da expressão de enfado existente no retrato – com os Mi-

nions. A expressão “Minha filha” por eles utilizada, por exemplo, é aqui considerada uma forma 

de paternalismo jocoso, evidenciando uma suposta inexperiência e a falta de bom senso da jovem 

quando esta reclama que não “adianta ficar de férias” já que tem tarefas domésticas a realizar, 

percepção esta reforçada pela característica de alívio cômico dos Minions e pela exaltação do pe-

ríodo de férias “só pelo fato de não ter que ir pra escola”., caracterizando a resposta dos persona-

gens animados como uma “lição de moral” e evidenciando a falha na percepção da adolescente. 

Ressalta-se aqui a crítica subjacente à escola, uma vez que – para os Minions – é preferível realizar 

as tarefas domésticas das quais a jovem reclama a frequentar o ambiente escolar.

Conteúdo da juventude indignada de ter que ajudar em casa (ou seja, sem empre-
gada doméstica/faxineira) plus juventude que odeia a escola. (Respondente #8)
Pessoa imatura, talvez uma adolescente que não entendeu que a vida adulta 
é assim 24 horas por dia. Mas tem boa índole, vai aprender com facilidade. 
(Respondente #170)

42  Disponível em: <https://www.facebook.com/oficialminionssinceros>. Acesso em 28, fev. 2015. A 
Página não foi considerada na coleta descrita anteriormente por se tratar de referência direta à uma marca 
corporativa, ainda que preencha os outros requisitos do recorte utilizado.
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1.6 DOS TEMAS E PADRÕES PRESENTES NO CORPUS

O papel desempenhado pela imagem recompartilhada na comunicação em SRSs – 

como se pôde observar ao longo das análises anteriores – é complexo, e sua interpretação 

percorre não apenas a linguagem e o estilo verbovisuais das publicações como também a per-

cepção dos usuários da plataforma em relação ao conteúdo. Ainda assim, dentro do corpus de-

finitivo, uma certa homogeneidade de temas subjacentes se revela a partir da análise, de forma 

que discursos de conteúdos bastante diversos se configuram, na maioria das imagens, dentro 

de padrões restritos, identificados aqui como o didático-provebial e o comercial-publicitário. 

A presença desses padrões no corpus é difusa, de forma que algumas das imagens 

não correspondem perfeitamente a nenhuma das duas definições, enquanto outras acabam 

por apresentar diferentes graus de ambas. Ainda assim, na maioria das publicações, um ou 

outro dos padrões é de fato o tom predominante do discurso verbovisual.

1.6.1 A Expressão Didático-Proverbial

Ainda que os elementos linguísticos presentes nas imagens não possam ser considerados 

provérbios propriamente ditos, uma vez que não fazem parte da cultura estabelecida (URBANO, 

2008), a estrutura enunciativa utilizada permite analisar sua participação na construção dos signi-

ficados a partir de um ponto comum oriundo da experiência dos usuários dentro ou fora do SRS.

Ao citar um provérbio, um(a) falante cita um item tradicional do folclore da sua 
comunidade de fala, no qual estão incluídos os preconceitos, estereótipos e mitos, 
e tudo o mais que indica vivência popular (VELLASCO, 2000, p. 141)

Consequentemente, o papel proverbial expresso nos componentes linguísticos das 

imagens #01206 (p. 61), #00140 (p. 65), e #04942 (p. 90), por exemplo, oportuni-

zam uma correlação estável e indireta entre elementos do contexto social do usuário e formas 

compatíveis com os itens folclóricos mencionados acima. É por meio dessas semelhanças (entre 

os conteúdos expressos nas publicações do corpus e o domínio sociocultural) que a tendência 

proverbial se estabelece, pois o discurso assume, então, uma postura democratizadora – tor-

nando acessíveis os conceitos expressos na publicação e impondo uma simetria à mensagem 

(FAIRCLOUGH, 2001) – em seu caráter informal, pautado muitas vezes na oralidade. 

Nesses casos, qualquer falante (culto ou não) coloca-se no papel de indivíduo co-
mum, indivíduo do povo, empregando uma linguagem, com características mes-
cladas das linguagens parciais dentro dos dialetos culto e não culto, considerados 
inicialmente dicotômicos. Esses falantes, ainda que cultos, ou por isso mesmo, 
deveriam — e podem — usar a língua na sua mais completa naturalidade e ca-
pacidade, explorando todos os recursos de que dispõem , sejam eles da linguagem 
culta ou não.(URBANO, 2008, p. 33 – 34)
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Somando-se à característica democratizadora, uma particularidade da linha do tem-

po do Facebook se torna essencial à compreensão do papel proverbial das mensagens. No caso, 

refere-se aqui à possível diferença temporal entre emissão e recepção das publicações, o que 

confere à comunicação por este veículo um caráter assíncrono (PRIMO, 2007). Por meio des-

sa ausência de sincronia, o fluxo comunicacional permite que “o observador/usuário presente 

penetre nos tempos passado e futuro de outros usuários” (HOCHMAN, 2014, p. 3), facilitan-

do e aproximando ambos os participantes – usuário-(re)compartilhador e usuário-observador 

– do processo comunicacional ainda que eles se encontrem conferindo a linha do tempo em 

momentos diferentes no “tempo do mundo, o tempo de relógios e calendários. Também pode 

ser chamado de tempo trancendente ou objetivo” (SOKOLOWSKI, 2000, p. 130), já que a ex-

periência da linha do tempo não atende necessariamente a natureza sequencial do cronômetro 

e permite ao úsuário-observador o acesso a uma publicação independente da data ou horário 

em que a mensagem foi efetivamente encaminhada à linha do tempo do (re)compartilhador.

Uma vez que 99 dos respondentes ao questionário afirmaram relacionar conteúdos 

a algum contato específico – mencionando-o ou não no recompartilhamento –, e conside-

rando a natureza assíncrona da linha do tempo, entende-se aqui que o aspecto proverbial 

dos elementos linguísticos encontrados assume especial importância ao oferecer para o (re)

compartilhador uma forma estável – e que portanto mantém seu significado independente 

do intervalo entre emissão e recepção – para se comunicar. 

Quando um dado enunciado é moldado em uma das formas proverbiais, pode 
ocorrer um falso reconhecimento. [...]se tal citação funcionar como provérbio no 
contexto interacional, não é importante se se trata ou não de um falso provérbio. 
(VELLASCO, 2000, p. 148)

Dessa forma pode-se, então, relacionar grande parte do material recompartilhado 

componente do corpus como formas comunicacionais de:

1) o gerenciamento de impressões (GOFFMAN, 1959) na interação mediada 

pelo Facebook ao filtrar e emitir, de maneira sutil e segura, uma opinião 

sobre si ou sobre determinado contexto sem com isso expor diretamente um 

indivíduo à uma crítica ou reprimenda explícita. Tal função das publicações é 

facilmente identificado nas respostas ao questionário quando os respondentes 

afirmam que determinada publicação foi recompartilhada para “[...] dar um 

recado a outra pessoa.”43 ou que “A pessoa deve estar achando que está sendo 

julgada e quer dar uma lição em quem a está julgando.”44

43  Respondente #7, sobre a imagem #01206, na p. 58
44  Respondente #64, a respeito da imagem #00427, na página 66.
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2) estabelecer uma hierarquia para o contexto interacional, ainda que este se 

apresente obscurecido pelo caráter metafórico do texto verbal, colocando o 

(re)compartilhador em uma posição de superioridade em relação ao contato 

que se pretende como enunciatário da publicação.

[...] os provérbios deixam o(a) falante fora do contexto. Invocando a tradição e a 
comunidade como um todo, o(a) falante não apenas desaparece como um agente 
direto, como impõe ao(à) interlocutor(a) o peso das sanções sociais. o caráter de 
tradicionalidade confere autoridade ao enunciado proverbial, que empresta a sua 
força diretiva às situações interacionais, enquanto permitem que o(a) falante de-
sapareça frente à opinião consensual geral. (VELLASCO, 2000, p. 142)

Esta segunda função desempenhada pelas imagens é um dos principais motivos 

para o estabelecimento do padrão didático que complementa o aspecto proverbial das 

mensagens analisadas. É por meio dessa elevação do (re)compartilhador perante seus inte-

ragentes que o discurso se torna não só parte da performance do indivíduo, mas também 

como uma recomendação explícita para que seus contatos sigam-lhe os passos. Quando 

a respondente #110 considera “Que ela se preocupa com a vida e felicidade alheia” ao se 

referir ao recompartilhador da imagem #00729 (p.80), por exemplo, pode-se inferir que 

um padrão de valores emerge, no qual o indivíduo que não recompartilha tal imagem 

posteriormente não se preocupa com seus contatos da mesma forma, garantindo assim 

um senso de superioridade ao recompartilhador original em relação a seus interagentes. 

Entende-se também que tal hierarquia não é necessariamente estabelecida de maneira 

generalizada pelos contatos a quem a publicação atinge pois a mesma respondente #110, 

ao interpretar como seria entendida por seus contatos caso recompartilhasse a imagem 

em questão, afirma que seus contatos pensariam “Que eu estou mais preocupada [sic] e 

desejar a felicidade dos outros do que correndo atras da minha”. 

1.6.2 Expressões Comercial-Publicitárias

Menos frequentes – enquanto primeiro plano nas imagens analisadas anteriormen-

te – as expressões comerciais, publicitárias e de gosto são importantes componentes da per-

formance por meio do recompartilhamento no Facebook, uma vez que indicam de forma 

bastante direta – ao contrário do que ocorre com as imagens de aspecto didático-proverbial 

– particularidades do usuário-(re)compartilhador. 

Dentre as imagens pertencentes ao corpus definitivo, duas em especial se destacam 

enquanto expressões comercial-publicitárias: a imagem #05901, julgada pela grande maioria 

dos respondentes ao questionário como uma exibição clara do gosto do usuário-recompar-
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tilhador por sapatos ou como uma admissão de uma personalidade consumista, e a imagem 

#06241 que apesar de ser nitidamente um anúncio segmentado visando atingir ao públi-

co-alvo feminino e nascido sob o signo de gêmeos, teve seu caráter comercial-publicitário 

destacado por apenas 16 respondentes, enquanto a maioria se prendeu principalmente às 

questões sexuais e de crenças do indivíduo. 

A disparidade encontrada neste caso, em que a única imagem componente do corpus 

definitivo sem texto verbal é reconhecida como de finalidade comercial, enquanto a única 

imagem claramente publicitária no conjunto analisado tem esse aspecto relegado a segundo 

plano, é significativa no contexto da pesquisa uma vez que ambas são componentes do grupo 

baixo (apenas 1 recompartilhamento para cada uma), ou seja, demonstram baixa recomparti-

lhabilidade quando comparadas a outras imagens do corpus. Ainda que não se possa afirmar 

que essa baixa contagem de recompartilhamento exibida pelas publicações se deva ao aspecto 

comercial (em especial no caso da imagem #06241, pelo seu cunho de exibição da sexualida-

de, tornando público e coletivo o privado particular), também não se deve desconsiderar uma 

possível influência desse aspecto sobre a recompartilhabilidade da imagem45.

Ainda assim, tanto as expressões didático-proverbiais – mais frequentes – quanto 

comerciais – mais raras no corpus defintivo – se configuram em um novo nível de análise, 

percebido apenas a posteriori, a ser integrado ao arranjo de categorias que deu origem à 

rede de classificações descrita na seção 1.3 Coleta, Classificação e delimitação do corpus 

imagético, p. <?>. Tal integração não foi realizada no decorrer desta pesquisa pois, além 

do fator tempo, provavelmente mudaria a composição do corpus analisado, exigindo o reco-

meço de todo o processo. Ainda assim, acredita-se que um corpus definitivo diferente não 

ocasionaria uma divergência significativa na maioria das conclusões obtidas por meio da 

análise quantitativa dos dados e tampouco significaria um distanciamento das interperta-

ções realizadas a partir das respostas obtidas com o questionário, mesmo considerando que 

o teor das respostas seria sensivelmente diferente, uma vez que pautado pelo corpus.

45  A título de curiosidade, apenas 10 respondentes recompartilhariam (4 desses por meio de uma 
resposta “talvez”) a imagem #06241, enquanto 22 respondentes enviariam a imagem #05091 para sua 
linha do tempo sendo que, desses, 6 não demonstraram certeza.
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2 O RECOMPARTILHADOR E O RECOMPARTILHAR

Se o Capítulo 1 a Imagem Estática em SRSs abordou o conteúdo recompartilha-

do, analisando suas características e, dentro do escopo deste trabalho, interpretando parti-

cularidades das imagens do corpus no intuito de reconhecer de que maneira determinados 

elementos influenciam na recompartilhabilidade de uma publicação, reconhece-se a impor-

tância equivalente de se entender melhor o usuário que recompartilha as mensagens.

Assume-se aqui, com base em Goffman principalmente, que ao encaminhar para 

sua linha do tempo uma determinada mensagem – apropriando-se de seu conteúdo – o 

usuário do Facebook cria uma narrativa de si e a comunica a seus contatos. As formas e 

conteúdos das imagens recompartilhadas, como se discutiu ao longo do capítulo 1, sugerem 

– no sentido da expressão sugerida (given off ) da performance goffmaniana – características 

que aquele indivíduo em particular pretende articular com a sua narrativa de si e com as 

possíveis leituras por ele esperadas desta narrativa. Por sua vez, os contatos que receberem 

tais mensagens passarão a interpretar aquele usuário – em termos sociais – a partir da per-

cepção por eles feita dessas imagens, o que pode ou não ir ao encontro do que o indivíduo 

que recompartilhou a imagem pretendia. 

Sob esta ótica, desenvolveu-se um questionário semi-estruturado, com questões abertas 

e fechadas, que considerasse a utilização feita do Facebook por cada respondente e privilegiasse a 

percepção do conteúdo recompartilhado enquanto componente da performance no SRS.

Assim, em um primeiro momento do questionário, explora-se a relação do usuário 

do Facebook com a plataforma, buscando entender práticas de utilização e preferências pes-

soais acerca do conteúdo por ele (re)compartilhado. Esta divisão é composta por questões 

fechadas – ainda que passíveis de complemento por meio da opção “Outro” presente em 

quase todas as perguntas – abordando questões técnicas (como os dispositivos usados para 

acesso), de práticas (como a marcação ou não de contatos em conteúdos), e éticos (motivos 

para recompartilhar ou não imagens, etc.).

Mais crucial para o desenvolvimento deste estudo, a segunda divisão do questioná-

rio relaciona o corpus definitivo analisado ao longo da seção 1.5 Análise do Corpus Imagé-

tico às percepções e interpretaçãos dos usuários respondentes. Com isso, além de identificar 

a recompartilhabilidade das imagens no escopo do grupo participante (Apêndice 3 – Da-

dos de Recompartilhamento Obtidos no Questionário, por imagem, p. 95) foi possí-

vel também depreender, como visto no capítulo anterior, impressões dos respondentes sobre 
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a composição da performance realizada pelos usuários recompartilhadores das publicações 

analisadas. Essas impressões foram divididas em dois questionamentos distintos:

1) sabe-se que o usuário do Facebook é interagente de seus contatos e, portanto, 

partícipe da composição da performance do outro enquanto alteridade crítica 

e avaliadora. Tal posição é explorada no questionário a partir da indagação 

sobre a interpretação dada pelo respondente a cada imagem componente do 

corpus definitivo, em termos de “a imagem X diz algo sobre a pessoa que re-

compartilhou a publicação? O quê?”; 

2) por outro lado, o indivíduo ativo no SRS também compõe sua própria perfor-

mance, e lança mão dos mesmos artifícios e ferramentas disponíveis na plata-

forma para fazê-lo. Ainda que a discussão sobre este processo específico acon-

teça em outro momento (Capítulo 3, p. 28), o questionamento a respeito 

da percepção do usuário-recompartilhador sobre a interpretação feita por seus 

contatos quando da disseminação das imagens analisadas ofecere um pano-

rama mais aprofundado sobre possíveis variações contextuais na significação 

e na sinalização (CAMARGO, 2013) das imagens quando se encontram na 

linha do tempo. 

Com isso, tornou-se possível reconhecer padrões de julgamento a respeito da performance 

realizada por meio do recompartilhamento, ao mesmo tempo em que as respostas complementam 

as análises já apresentadas sobre os significados e temas dos conteúdos recompartilhados.

2.1 COLETA DE DADOS

A obtenção de informação acerca das práticas de recompartilhamento foi realiza-

da por meio de um questionário semi-estruturado em um padrão de perguntas fechadas 

e abertas padronizadas, construído por meio da ferramenta Formulário da plataforma de 

aplicativos em nuvem Google Drive82,83 (Apêndice 2) e é divido em quatro seções: 1) acei-

tação dos termos de privacidade e autorização de uso das respostas neste trabalho, 2) dados 

pessoais e demográficos, 3) utilização do Facebook e práticas de recompartilhamento, e 4) 

interpretação e opinião sobre imagens recompartilhadas.

82 O Google Drive é uma suíte de aplicativos de escritório semelhante em função ao Mi-
crosoft Office, contando com funções de editor de texto, planilha eletrônica, editor de apre-
sentações, prancheta de desenho vetorial, e a ferramenta de formulário que trabalha em con-
junto com a planilha eletrônica. O formulário utilizado para esta pesquisa está disponível em:  
<https://docs.google.com/forms/d/1j46qL5wWXkaGA85ykN7qkthO-rBv7m6alsFMJFmQZMY/viewform>
83 A totalidade das respostas – anonimizada – pode ser encontrada em: <https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1S9hN6S0lQAmUomrgUJkTVWbpOpYKCkMcRXz64mJOHs0/edit?usp=sharing>
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A divulgação e aplicação do questionário foi realizada por disseminação online, bus-

cando não apenas atingir a rede de contatos do autor, mas explicitamente recomendando aos 

respondentes voluntários que espalhassem o link para grupos diversos, com o intuito de di-

versificar as respostas e obter assim um panorama mais completo do processo de interesse. Ao 

todo, 171 pessoas responderam às questões no período entre 9 de fevereiro e 2 de março de 

2015, sendo que 112 indivíduos se declararam do gênero feminino, e 59 do gênero masculino.

Assume-se aqui que a amostra obtida não é tão heterogênea quanto desejado. Ainda 

que o contato direto com as Páginas que forneceram imagens para a composição do corpus 

inicial de pesquisa tenha sido realizado, visando aplicar o questionário ao mesmo público 

que de fato recompartilhou as imagens estudadas no capítulo anterior, infelizmente não 

houve retorno da parte de qualquer um dos administradores das Páginas. Por motivos práti-

cos, então, preferiu-se realizar esta análise com a amostra disponível, ainda que ressaltando 

a possibilidade de uma certa tendência nas respostas em virtude do alcance muito inferior 

ao planejado que o questionário demonstrou.

2.2 DEMOGRAFIA DOS RESPONDENTES

Ainda que a heterogeneidade entre os respondentes tenha sido menor que a espera-

da, algumas questões permitem entender que, dentro de espectros limitados, a representa-

tividade da amostra não é descartável, em virtude de disparidades significativas nas infor-

mações obtidas. Ressalta-se, por exemplo, a idade dos respondentes, que varia entre 15 e 69 

anos, com clara concentração de respondentes na faixa entre 15 e 45 anos de idade:

3) 15 a 25 anos: 47 respondentes;

4) 26 a 35 anos: 67 respondentes;

5) 36 a 45 anos: 40 respondentes;

6) 46 a 55 anos: 8 respondentes;

7) 56 a 65 anos: 8 respondentes; e

8) 66 ou mais anos de idade: 1 respondente.

Geograficamente, a distribuição dos respondentes é muito mais homogênea do que 

em termos de idade, com 124 respondentes declarando residência no estado do Paraná, 18 

do estado de São Paulo, 10 moradores de Santa Catarina, 9 respondentes do estado do Rio 

de Janeiro, 2 de Minas Gerais, 3 do Rio Grande do Sul, 1 do Espírito Santo. Causou certo 

espanto a resposta de participantes da França, Estados Unidos, Argentina e México, com 1 

participante cada.
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2.3 USO DO FACEBOOK

Com o objetivo de identificar práticas e posturas dos usuários perante as ferramen-

tas disponíveis no Facebook, bem como a relação dos participantes para com o conteúdo 

recebido via linha do tempo, questões abordando aspectos técnicos, de costume e éticos 

da atividade no SRS foram apresentadas em bloco, oferecendo principalmente alternativas 

múltiplas como forma de resposta.

Em relação ao tempo de utilização diária do Facebook, os respondentes se mostram 

presentes com frequência no SRS, com 60 participantes afirmando passar mais de 4 horas 

diárias conectados ao site. 20 participantes responderam estar conectados entre 3 e 4 horas 

diárias, enquanto 28 respondentes utilizam os serviços da plataforma entre 2 e 3 horas di-

árias. Entre os que passam menos tempo no Facebook, 40 pessoas disseram passar entre 1 

e 2 horas conectados, e 23 indivíduos passam menos de 1 hora no Facebook diariamente.

A grande maioria dos usuários utiliza dispositivos móveis (celulares, smartphones e 

tablets) para acessar ao site (151 respostas), enquanto computadores portáteis (notebooks, laptops 

e netbooks) são a segunda preferência com 119 respostas. Menos comum é o acesso por com-

putadores desktop, com 87 respondentes afirmando utilizar o aparelho como forma de acessar 

ao Facebook. Estes dados podem influenciar – pendendo pesquisas futuras – a questão do 

recompartilhamento em detrimento da publicação de conteúdo original (principalmente no 

caso de textos mais longos), uma vez que a digitação em dispositivos móveis é menos prática 

do que a mesma atividade quando desempenhada em computadores portáteis ou desktops.

Por fim, dentre as diversas ferramentas disponíveis no SRS, os respondentes afir-

mam utilizar com mais frequência:

1) Página de perfil: 97 respondentes;

2) Linha do tempo: 145 respondentes;

3) Mensagens: 143 respondentes;

4) Grupos: 104 respondentes;

5) Páginas: 74 respondentes;

6) Eventos: 35 respondentes;

7) Álbuns de fotos: 52 respondentes;

8) Busca: 40 respondentes;

9) Aplicativos: 21 respondentes; e

10) Anúncios (Facebook Ads): 2 respondentes.

Uma vez que a maior parte da interação no Facebook se distribui entre Linha do 
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tempo, Mensagens e Grupos, os resultados obtidos com as respostas se alinham com o espe-

rado dentro de estudos que utilizem o SRS como fonte de informação.

Em virtude do tamanho reduzido da amostra de respondentes, não é possível con-

siderar o uso do Facebook pelos participantes como evidência de um comportamento típico, 

embora, informalmente, este pareça ser o caso. 

2.3.1 Recompartilhamento de conteúdo no Facebook

Sobre as práticas de recompartilhamento propriamente ditas, o questionário abor-

dou uma característica técnica, o tipo do conteúdo recompartilhado, e algumas de foro 

pessoal, voltadas à compreensão de como cada respondente se comunica com seus contatos 

por meio desta prática, bem como as expectativas geradas a partir do recompartilhamento.

Em termos de conteúdo costumeiramente recompartilhado, os respondentes afir-

mam disseminar principalmente:

1) Imagens estáticas: 138 respondentes;

2) Vídeos: 98 respondentes;

3) Links: 176 respondentes;

4) Textos curtos: 68 respondentes; e

5) Textos longos: 50 respondentes.

Assim, pela natureza dos conteúdos mais recompartilhados (links, imagens está-

ticas, e vídeos) pode-se perceber que, dentro da limitação de amostra já mencionada, con-

teúdos imagéticos – uma vez que tanto links quanto vídeos costumam ser acompanhados 

de miniaturas ou imagens de exemplo, em virtude de características do funcionamento do 

Facebook – apresentam maior recompartilhabilidade entre os respondentes.

Quando perguntados se a prática de recompartilhar uma publicação é associada a 

algum contato específico, muitos respondentes (128) afirmam não relacionar a publicação 

recompartilhada com um usuário específico. Por outro lado, é bastante comum que certos 

recompartilhamentos sejam direcionados a algum(ns) contato(s) específico(s) no momento 

da ativação da ferramenta “Compartilhar”: 86 respondentes afirmam recompartilhar conte-

údo diretamente com o contato, seja por meio de marcação, ou por enviar o conteúdo espe-

cificamente para a linha do tempo do contato; enquanto apenas 35 respondentes admitem 

recompartilhar material como forma de impactar indiretamente alguém. 

A partir do momento que o conteúdo é recompartilhado, 78 respondentes afirma-

ram preferir que seus contatos curtam a publicação em detrimento das outras opções de 
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interação oferecidas pelo Facebook. Para 63 participantes, a expectativa principal é que seus 

contatos comentem a publicação, enquanto apenas 15 respondentes esperam novos recom-

partilhamentos. Para 8 respondentes, a interação dos contatos com o conteúdo recompar-

tilhado é indiferente, e 3 indivíduos condicionam suas expectativas ao tipo de publicação 

recompartilhado. Um dos participantes utiliza o recompartilhamento como forma de ar-

mazenar links e outros conteúdos que considera interessantes visando acesso posterior, outro 

espera apenas que seus contatos leiam o conteúdo que recompartilha, um terceiro prefere ser 

curtido ou receber comentários e um último espera receber todo tipo de interação disponível 

no material que dissemina no SRS. Percebe-se então uma clara tendência à interação, que 

aqui é entendida como uma necessidade de confirmação a respeito da performance compos-

ta, uma vez que qualquer atividade por parte do usuário-interagente dos recompartilha-

mentos é percebida – graças às ferramentas de notificação existentes no Facebook – pelo 

usuário-recompartilhador, e alinhando o recompartilhamento à definição interacional de 

Goffman (1959, p. 51) uma vez que “o performer pode confiar em sua audiência para aceitar 

dicas menores de algo importante sobre sua performance”. 

Ao indagar sobre as motivações para um recompartilhamento, o principal moti-

vador é o interesse pessoal, com 137 respondentes afirmando disseminar conteúdo abar-

cando suas preferências temáticas. O gosto individual também é influente na decisão do 

recompartilamento, com 132 respondentes afirmando que recompartilham conteúdo que 

lhes apetece, enquanto as preferências de gosto dos contatos são consideradas apenas com 

relativa frequência, somando 80 respostas. A divulgação de trabalhos, atividades e eventos 

conta como determinante para o recompartilhamento para apenas 6 respondentes. Infor-

mação de utilidade pública ou particular é costumeiramente recompartilhado por apenas 3 

respondentes, enquanto várias outras atividades são significativas apenas para 1 participante, 

incluindo aí ativismo político, críticas ao conteúdo recompartilhado e a utilização dessas 

publicações como tópico conversacional.

Assim como entender os motivos que levam uma publicação a ser recompartilhada, 

é importante compreender que elementos podem influenciar negativamente na recomparti-

lhabilidade de um conteúdo. A esse respeito, os respondentes afirmam que não recomparti-

lham conteúdos que:

1) Possam gerar discórdia entre seus contatos: 74 respondentes;

2) Possam atingir negativamente algum contato específico: 44 respondentes;
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3) Sejam ofensivas: 131 respondentes;

4) Careçam de pontos de interesse: 125 respondentes; e

5) Exponham a privacidade do recompartilhador: 50 respondentes.

Entre comentários na opção “Outros” desta questão, pode-se mencionar uma resposta 

que prefere evitar o gasto de tempo necessário para interagir com os contatos que porventura se 

manifestem sobre a publicação, outra que se preocupa com a veracidade do conteúdo veiculado 

e uma terceira que julga a recompartilhabilidade de uma publicação a partir do potencial de 

repercussão percebido no conteúdo. Destaca-se também um usuário que afirmou não recom-

partilhar conteúdo de qualquer espécie em virtude de um boicote auto-imposto à prática. 

No geral, entende-se – a partir das respostas obtidas – que os fatores impeditivos ao re-

compartilhamento concernem principalmente ao gerenciamento de impressões (GOFFMAN, 

1959) e à proteção da face (GOFFMAN, 2012), seja por evitar uma exposição exagerada de 

aspectos privados e particulares do indivíduo, seja por prevenir o surgimento de interações 

discordantes daquela composta pelo usuário-recompartilhador.

2.4 AUTORREFLEXIVIDADE E RECOMPARTILHAMENTO

Considerando a amostra disponível de respondentes, e longe de pretender gene-

ralizar essas interpretações para o público total de usuários do Facebook, percebe-se uma 

tendência autorreferencial importante– em especial quando se refere ao recompartilha-

mento de conteúdo (aqui falando não apenas de imagens estáticas, mas também de links e 

vídeos, principalmente). A prevalência de afirmações autorreferenciais (a preferência pelo 

“curtir” – aprovação pura e simples da publicação – em detrimento de interações mais 

profundas como comentários, por exemplo, e a preocupação com o próprio gosto na deci-

são de recompartilhamento, etc.) quando um indivíduo recompartilha conteúdo, pode ser 

considerada indicador de uma apresentação de si constituída dentro de um projeto refle-

xivo do eu que para Simone Pereira de Sá; Beatriz Polivanov (2012, p. 577) compreende 

3 características essenciais:

1) ele é continuamente reelaborado pelos sujeitos; 2) ele está ligado necessariamente 
a escolhas de estilos de vida, entendidos enquanto “planejamento de vida refle-
xivamente organizado” ou “decisões tomadas e cursos de ação seguidos” ([GID-
DENS,]84 2002, p. 13), até mesmo por aqueles com poucas condições materiais 
e 3) ele consiste em que os sujeitos mantenham “narrativas biográficas coerentes” 
(2002, p. 12) – ou o que chamamos anteriormente de “coerência expressiva”

84  No texto original, o autor encontrava-se subentendido na estrutura do texto, e seu nome foi adicio-
nado aqui para maior clareza das informações.
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Tomando por base este projeto de si mesmo, entende-se aqui que o recompartilha-

mento se configura, por meio da característica autorreferencial, em um dos processos com-

ponentes da metodologia de organização desse projeto, assim como a publicação de UGC. 

Assim, duas possibilidades complementares de utilização de um SRS como acessório ao pro-

jeto reflexivo do eu são explícitas: o lifestreaming, ou seja, a publicação de conteúdo original 

abordando aspectos do cotidiano individual (MULLEN, 2010); e o recompartilhamento de 

conteúdo que, por meios indiretos, também registra o cotidiano do usuário, ainda que em 

muitos casos as referências e significados encontrados neste tipo de conteúdo sejam bastante 

diversos daqueles presentes no lifestreaming. 

Sugere-se aqui, a partir da percepção da autorreferência presente nas respostas ao 

questionário, que se por um lado – como argumentam Jessica E. Mullen (2010) ao discutir 

o lifestreaming e Jill Walker Rettberg (2014) sobre o movimento Quantified Self85 – o UGC, 

uma foto ou o registro em GPS de uma caminhada, oferece um registro temporalmente re-

levante de práticas, costumes e demais opções feitas pelo indivíduo dentro do seu projeto re-

flexivo do eu, o conteúdo recompartilhado pelo usuário em SRSs, oriundo de fontes outras, 

é tão indicativo de questões importantes naquele momento do tempo interno da pessoa, 

em termos do projeto reflexivo do eu, quanto o material criado por ele. Essa importância se 

dá, principalmente, a partir da identificação do “si mesmo” com os diferentes significados 

compreendidos no conteúdo recomapartilhado. Como afirma Henry Jenkins, “não se pode 

identificar uma única causa para a razão das pessoas disseminarem conteúdo” (2013, p. 13), 

e supõe-se aqui que um dos fatores determinantes é justamente a relação entre a compreen-

são feita do conteúdo e o projeto reflexivo do eu.

85  “O movimento Quantified Self, com seus blogs, conferências e meetups é o equivalente pessoal do 
big data: coletar e analizar dados sobre si mesmo” (RETTBERG, 2014, seç. 985 – 986)
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3 COMPONENTES DISCURSIVOS DA PERFORMANCE  

NA APRESENTAÇÃO DE SI

[...] não é somente no cinema que o que nos acontece é 
determinado pelo que somos, como agimos e por que, 

mas também as histórias de nossas vidas, as escolhas que 
fazemos e os caminhos que trilhamos. 

Sasha Grey, “Juliette Society”

Por permitir que usuários acessem às diferentes conexões – humanas e não-hu-

manas –do indivíduo dentro do sistema, os SRSs podem ser considerados como ferra-

mentas destinadas à “publicização da rede social dos atores” (RECUERO, 2009). Em 

Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, trabalho seminal a respeito 

dos estudos realizados nestas plataformas danah boyd e Nicole Ellison (2007, p. 211) 

definem um SRS como:

Nós definimos Sites de Redes Sociais como serviços baseados na web que permi-
tem aos indivíduos (1) construir um perfil público ou semi-público dentro de um 
sistema delimitado, (2) articular uma lista de outros usuários com quem compar-
tilham conexões, e (3) ver e examinar sua lista de conexões e aquelas criadas por 
outros dentro do sistema.

Os SRSs, então, são plataformas que viabilizam e potencializam a formação 

e a manutenção das redes sociais do indivíduo – que podem se originar tanto nos di-

ferentes SRSs, quanto presencialmente –, articulando conteúdos de forma pública ou 

privada por meio de serviços disponíveis em cada SRS específico. Como afirmam Sá; 

Polivanov (2012, p. 575):

[...] os sites de redes sociais são suportes, ferramentas, sistemas, softwares que per-
mitem a interação social entre os atores, ao passo em que as redes seriam justa-
mente essas interações, que podem ocorrer on ou offline. (destaque no original)

Uma vez que os SRSs funcionam basicamente como suporte para a expressão do 

indivíduo em relação à sua rede social, os conceitos de apresentação de si e de performance 

(GOFFMAN, 1959) são frequentemente abordados como ferramental para a compreensão 

da forma com que o indivíduo se revela a seus interagentes através dos recursos oferecidos 

pelo sistema. Porém a natureza bi-temporal desses sites – síncronos e assíncronos, dependen-

do da ferramenta específica considerada (PRIMO, 2007) – permite que essa apresentação 

de si, de acordo com Bernie Hogan (2010), seja desenvolvida pelo usuário não apenas dentro 

da metáfora teatral utilizada por Goffman, como também por meio do espaço de exibição. 
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3.1 FACEBOOK ENQUANTO PLATAFORMA PARA A PERFORMANCE

As pessoas têm realmente se sentido confortáveis compar-
tilhando não apenas mais informações e de diferentes 

tipos, como também de forma mais aberta e com mais 
pessoas. Esta norma social é apenas algo que evoluiu 
ao longo do tempo... Nós vemos que o nosso papel no 

sistema é estar constantemente inovando e atualizando 
para refletir as normas sociais vigentes. 

Mark Zuckerberg, diretor da rede social Facebook

Por ser um dos principais SRSs disponíveis atualmente, o Facebook é objeto 

constante de estudos a respeito dos vários temas relacionados à sociabilidade e à intera-

ção. Hugh Miller (1995), Vincent Hevern (2000), e Joan Morris DiMicco & David R. 

Millen (2007) são alguns dos pesquisadores que se envolveram na pesquisa a respeito 

da performance no Facebook. 

Além da enorme quantidade de usuários86 frequentes, o Facebook oferece ferramen-

tas para o desenvolvimento de estudos em seus sistemas, seja por meio da página do Face-

book Data Science 87, ou pela Graph API 88 fazendo com que o ambiente do Facebok para o 

pesquisador seja fértil e propício à investigação científica.

3.1.1 Performance no Facebook... 

São duas as ferramentas primordiais para a performance de um indivíduo no Face-

book: o perfil pessoal e a linha do tempo. No primeiro as possibilidades de apresentação 

de si são limitadas pelo software do Facebook, que garante uma estrutura rígida tanto visu-

almente (distribuição dos elementos, tipografia, cores, etc.) quanto para os campos informa-

cionais preenchidos pelo usuário com seus dados. A consistência na apresentação de certos 

tipos de informação no perfil permite a comparação objetiva e controlada entre usuários da 

plataforma (MEHDIZADEH, 2010). Já a segunda possibilidade é mais fluida em termos 

de conteúdo, uma vez que recebe todo tipo de publicação possível no Facebook, ainda que 

estruturalmente seja tão rígida quanto o perfil pessoal. 

O acesso ao perfil e à linha do tempo de um usuário no Facebook pode ser restrin-

gido pelo usuário a partir de configurações de privacidade. Algumas informações da página 

86  Em janeiro de 2014, segundo o blog TheNextWeb com informações do Facebook para investidores, 
o SRS contava mais de 1,2 bilhão de usuários registrados e uma média de 757 milhões de usuários conect-
ados diariamente (PROTALINSKI, 2014).
87  <https://www.facebook.com/data>
88  Uma API (Application Programming Interface) é um conjunto de software que permite o acesso 
remoto a diversas funções e serviços existentes em um software. Como exemplo de uso da API no Facebook, 
o aplicativo Netvizz mencionado na seção [Número da seção] obtém seus dados por meio da Graph API.
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de perfil pessoal – como nome e avatar89, por exemplo – serão sempre visíveis, enquanto 

idade, local de residência, status de relacionamento, etc., podem ser omitidos ou escondidos 

de outros usuários que não fazem parte da rede social do indivíduo, ou mesmo de contatos, 

quando estes são classificados (melhores amigos, conhecidos, e as listas personalizadas, por 

exemplo). Na linha do tempo é possível limitar a visualização de determinadas publicações 

de acordo com a classificação do contato nas listas, além da capacidade de restringir o acesso 

a toda e qualquer publicação apenas para contatos (GYASI; TWUMASI, 2013).

3.1.1.1 ... pela página do perfil pessoal

Figura 39 – Página do Perfil Pessoal do Autor, como vista por seus contatos em 29/fev/2015.

A página do perfil pessoal (Figura 39) é a principal fonte de informações a respeito 

de um usuário no Facebook. É ali que dados como idade, ocupação, residência, entre outros, 

são revelados (ou escondidos) de outros usuários da plataforma, sejam eles contatos ou não. 

Tanto o layout quanto o rol de informações disponíveis para personalização são de-

finidos pelo sistema e podem ou não ser preenchidos pelo usuário de acordo com sua própria 

necessidade de visibilidade e exposição. 

89  O termo avatar é comumente atribuído à imagem principal do perfil de um usuário de SRS. Tal 
imagem, em miniatura, acompanha qualquer ação do usuário na rede social, sendo exibida em publicações, 
comentários e demais atividades possíveis em cada sistema.
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Visualmente, apenas o avatar e a imagem de capa podem ser alteradas pelo usuário, 

sendo que cores, tipografias, e outras opções de design se mantém constantes para todos os 

usuários da rede. Em termos de conteúdo verbal, a forma de preenchimento dos diferentes 

campos depende 1) do tipo de informação e 2) da visão de si que o usuário pretende em seu 

perfil, de maneira que estas informações se apresentam como principal elemento de perfor-

mance na página pessoal do usuário.

Estudos como os de Gross; Acquisti (2005) Mehdizadeh (2010), e Back et al. (2010) 

abordam detalhamentos da performance, da exibição e de outras práticas relacionadas quan-

do estas acontecem nas páginas de perfil pessoal.

3.1.1.2 ... pela linha do tempo

A linha do tempo (Figura 40) é, no Facebook, uma coleção das atividades desempe-

nhadas pelo usuário90. Nesta área do SRS, o usuário tem liberdade para incluir todo tipo de 

publicação aceita pelo sistema (i.e.: texto, imagens estáticas, vídeos e hyperlinks) que serão exibidas 

– de acordo com as configurações de privacidade – em ordem cronológica invertida, oferecendo 

assim um “ ‘retrato’ histórico da atividade de um usuário do Facebook” (STAL; FIEBERT, 2013, 

p.1).

A alteração do sistema do Facebook do Mural91 para a linha do tempo em 2011 teve 

como objetivo a padronização da forma de apresentação dos usuários, em parte com o intuito 

de facilitar a obtenção de dados individuais comercialmente interessantes (VAN DIJCK, 2013). 

A linha do tempo passa então a ser a principal, e atualmente a única possível no 

SRS, forma de publicação de conteúdo além daquele diretamente relacionado às informa-

ções pessoais do usuário. É nela que se apresenta ao usuário uma narrativização do uso do 

Facebook por ele realizado ainda que, em essência, cada evento (seja ele uma publicação, ou 

a ativação de outras ferramentas do serviço como o “curtir”) da linha do tempo se mantenha 

armazenado em formato de banco de dados no sistema.

A narrativa é construída ao enlaçar elementos deste banco de dados em uma ordem 
particular, ou seja, ao definir uma trajetória que leva de um elemento a outro. Em 
um nível material, uma narrativa é apenas um conjunto de enlaces; os elementos 
em si permanecem armazenados no banco de dados. Assim, a narrativa é virtual 
enquanto o banco de dados existe materialmente (MANOVICH, 2001, p. 231)

Questões econômicas e de vigilância (BRUNO, 2012; STUTZMAN; GROSS; AC-
90  Um detalhamento desta breve descrição pode ser encontrado em <https://www.facebook.com/
about/timeline>. Acesso em 02/09/2014.
91  “[...] um fórum público onde outros usuários do Facebook podem publicar mensagens no perfil de 
outro usuário” (ROSS et al., 2009, p. 580)
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QUISTI, 2013; VAN DIJCK, 2013) à parte, a narrativização da atividade de um usuário na 

apresentação oferecida pela linha do tempo vai ao encontro dos quatro elementos da perfor-

mance que Paul Zumthor (2000, pp. 31– 32) delimita a partir do trabalho de Hymes (1973):

1. [...] performance é reconhecimento. A performance realiza, concretiza, faz pas-
sar algo que eu reconheço, da virtualidade à atualidade. 
2. A performance se situa num contexto ao mesmo tempo cultural e situacional: 
nesse contexto ela aparece como uma “emergência”, um fenômeno que sai desse 
contexto ao mesmo tempo em que nele encontra lugar. Algo se criou, atingiu a 
plenitude e, assim, ultrapassa o curso comum dos acontecimentos. 
3. Para Hymes, pode-se classificar em três tipos a atividade de um homem, no bojo 
de seu grupo cultural: behavior, comportamento, tudo o que é produzido por uma 
ação qualquer; depois conduta, que é o comportamento relativo às normas sociocul-
turais, sejam elas aceitas ou rejeitadas; enfim, performance, que é uma conduta na 
qual o sujeito assume aberta e funcionalmente a responsabilidade. 
4· A performance e o conhecimento daquilo que se transmite estão ligados na-
quilo que a natureza da performance afeta o que é conhecido. A performance, de 
qualquer jeito, modifica o conhecimento. Ela não é simplesmente um meio de 
comunicação: comunicando, ela o marca. [destaques no original]

Figura 40 – Linha do Tempo do Autor, como vista por seus contatos em 29/fev/2015.
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Partindo então destas características da performance segundo Hymes e a própria 

inversão de perspectiva que Zumthor (2000, p. 32) aplica a essas características quando as 

envolve no hábito da leitura a partir da reiterabilidade dos comportamentos, pode-se afirmar 

que tais condições também se aplicam à linha do tempo, uma vez que o comportamento do 

usuário em relação ao conteúdo – ainda que assuma diversas formas práticas de execução – 

pode ser considerado como constantemente repetido. Nesse sentido, entende-se que:

1) As publicações – em especial quando UGC – atualizam a vivência cotidiana 

do indivíduo para seus contatos; 

2) O contexto cultural mencionado por Zumthor é o contexto em que o usuá-

rio se insere tanto fora do SRS quanto em seu perfil do Facebook. Para este 

último, informações como Páginas curtidas, listas de contatos e etc. oferecem 

subsídio para identificação contextual. Além disso, a possibilidade de limitar 

o acesso a determinadas publicações a grupos específicos de contatos por meio 

de configuração de privacidade garante a atualização da performance dentro 

do contexto apropriado dentro do ponto de vista do usuário; 

3) Enquanto atividade, qualquer publicação realizada no Facebook por um usu-

ário é automática e permanentemente relacionada a seu perfil;

4) Cada publicação de um usuário em sua linha do tempo – original ou recomparti-

lhada – estabelece um processo de retroalimentação de conteúdo que se assemelha 

ao fenômeno de agendamento92, e passa a pautar não só a discussão do usuário 

como também de seus contatos, dependendo da relevância contextual demons-

trada por tal publicação. 

De forma abreviada, pode-se seguir o raciocínio de André Brasil (2011, p. 6) de que 

“a performance se encontra exatamente na passagem entre as formas de vida e as formas da 

imagem, entre o vivido e o imaginado” [destaques no original]. 

3.1.2 Performance e a Metáfora Teatral
Todo o mundo é um palco, 

E todos os homens e mulheres apenas atores. 
Eles tem suas entradas e suas saídas, 

E um homem em seu tempo assume muitos papeis [...] 
William Shakespeare, “As You Like It”

92  Definido a partir da teoria do jornalismo, o fenômeno de agendamento indica a transferência de saliência 
de assuntos entre o interesse público e a agenda mediática por sua presença constante nos noticiários (MCCOMBS; 
SHAW, 1972). No âmbito dos SRSs, assume-se aqui que publicações constantes envolvendo um mesmo tema, por 
parte de um usuário, possuem características de agendamento em relação à rede social do usuário.
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Em The Presentation of Self in Everyday Life, o sociólogo canadense Erving Go-

ffman define performance como “[...] toda atividade de um dado participante em deter-

minada ocasião que serve para influenciar de qualquer maneira qualquer um dos outros 

participantes” (GOFFMAN, 1959, p. 15). Para ele, as referidas atividades compreendem 

duas possibilidades informacionais: 

a) as “expressões dadas” (given), que envolvem sinais linguísticos, 

b) e as “expressões sugeridas” (given off ), que compreendem ações e atitudes 

externas ao domínio verbal. 

Além disso, segundo Goffman, toda situação de interação pode ser melhor compre-

endida quando analisada em duas partes distintas: um cenário (setting) definido pelas di-

versas características do ambiente em que a interação ocorre – como o mobiliário, o projeto 

arquitetônico, acessórios (props), entre outros – e um front pessoal que acomoda:

[...] itens que nós mais intimamente identificamos com o representante em si e 
que nós naturalmente esperamos que sigam o representante onde quer que ele vá. 
Como parte do front pessoal podemos incluir: insígnias de ofício ou posto; vesti-
menta; sexo, idade, e características raciais; tamanho e aparência; postura; padrões 
de fala; expressões faciais; gestos corporais; e similares. (GOFFMAN, 1959, p. 24)

Percebe-se que o front pessoal envolve tanto impressões dadas quanto sugeridas, o 

que envolve uma questão levantada pelo próprio Goffman (1959, p. 2) de que essa divisão 

apresenta validade limitada, graças à capacidade do indivíduo em dar ou sugerir desinfor-

mação (misinformation) por meio da mentira e do fingimento, respectivamente.

Cada uma das características que compõem o front pessoal – tanto dadas quanto 

sugeridas – pode ser entendida como lados e aspectos (SOKOLOWSKI, 2000, p. 26) que 

o representante dá aos interagentes durante sua performance. Assim, o corte de cabelo pode 

compor um lado do indivíduo – enquanto o penteado específico é um aspecto deste corte 

– que é dado aos interagentes no desenrolar da situação, bem como suas vestimentas, seu 

sotaque, sua escolha de palavras, e uma infinidade de outras particularidades.

Cada um desses lados, ao longo da execução da performance, pode sofrer pequenas alte-

rações e adaptações, de acordo com a percepção – pelo indivíduo-representante (performer) – da 

necessidade de oferta de informação ou desinformação. Tais mudanças, devido à sua natureza 

instantânea, preenchem o conceito daquilo que Sokolowski define como perfil do aspecto que, 

em sua multiplicidade, apresenta a identidade do representante à percepção dos interagentes:

Eu posso ver um aspecto em particular em um determinado momento [...] O 
aspecto em si pode me ser dado em uma identidade por uma multiplicidade de 
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aparências temporalmente diferentes. Chamemos cada uma dessas visualizações 
momentâneas de perfil de um aspecto [...] Um perfil é uma apresentação tempo-
ralmente individualizada de um objeto. (SOKOLOWSKI, 2000, p. 19)

Na interação presencial – aquilo que Goffman chama de encontro (encounter) – o 

indivíduo se coloca em um cenário correspondente ao ambiente em que se localiza a intera-

ção, e portando seu front pessoal, em relação direta com outros participantes da situação. É 

neste momento, enquanto o indivíduo apresenta sua performance, que a sua face93 é julgada. 

Sendo a face “um constructo interacional, não pessoal: os sentimentos ligados às faces são 

determinados pelas regras do grupo e a definição atual da situação” (SMITH, 2006, p. 51), 

entende-se então que o julgamento, por parte dos interagentes, da performance do indivíduo 

são pautados principalmente em três pontos:

1) Na informação prévia a respeito do indivíduo que porventura esteja disponí-

vel aos participantes-espectadores da performance;

2) No contexto do encontro, inclusive com grande participação do cenário na 

definição deste contexto; e

3) Na disposição inicial dos participantes-espectadores em colaborar ou não 

com a performance.

Na duração da interação presencial, portanto, a assunção, por parte do interagente, 

de diferentes perfis para os aspectos relacionados a seus lados – em toda a multiplicidade 

inerente à interação – corresponde, grosso modo, ao “papel desempenhado nas atividades 

interdependentes de um sistema social contínuo” (GOFFMAN, 1959, p. 15) como método 

para o gerenciamento de impressões, processo pelo qual o indivíduo adapta sua performance 

de acordo com suas percepções acerca da expectativa de seus interagentes.

O processo de gerenciamento de impressões é uma das bases do modelo goffma-

niano de interatividade, e pressupõe que os participantes – tanto o indivíduo-representante 

quanto os interagentes-espectadores – participam ativamente de tudo que acontece na re-

gião frontal ( front region), a parte do cenário em que a interação de fato ocorre. 

Além da região frontal, Goffman também determina um espaço de construção da 

performance, o backstage, e o define como: 

um lugar relativo à performance apresentada, onde a impressão causada pela per-
formance é reconhecidamente contradita por definição. [...] É aqui que ilusões e 
impressões são abertamente construídas. [...] Aqui, figurinos e outras partes do 
front pessoal podem ser ajustadas ou verificadas em busca de falhas. Aqui o time 
pode realizar sua performance, observando por expressões ofensivas quando nin-

93  O conceito de face aqui utilizado corresponde ao “[...] valor social positivo que uma pessoa efeti-
vamente reivindica para si mesma através da linha que os outros pressupõem que ela assumiu durante um 
contato particular” (GOFFMAN, 2012, p. 14).
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guém está presente para ser afrontado por elas. [...] Aqui o representante pode 
relaxar; ele pode baixar seu front, deixar suas falas por dizer e sair do personagem. 
(GOFFMAN, 1959, p. 112)

Como ressalta Wittkower (2014, p. 8), entretanto:

Backstages, apesar de serem espaços dos quais uma performance da região fron-
tal é compreendida como performance, certamente não são espaços livres de 
suas próprias performances. 

Estes dois espaços do cenário interacional – front stage e backstage, cada um com 

suas particularidades em relação à apresentação de si realizada pelo indivíduo – influenciam 

fortemente a composição da performance e constituem, quando considerados juntos, o teatro 

em que a apresentação de si acontece.

3.1.2.1 Facebook enquanto palco goffmaniano

Uma vez que a metáfora teatral de Goffman foi concebida como uma explica-

ção para a interação face-a-face, utilizá-la em plataformas online exige uma certa adap-

tação. Aqui, tal adequação será realizada a partir das categorias inicialmente definidas 

por Hugh Miller (1995):

1) Apresentação pessoal individual – que se destina “puramente à apresentação 

de si” (MILLER, 1995, p. 5)

2) Apresentação pessoal como membro de um grupo – destinada a se pautar 

pelas regras e determinações daquele grupo ao qual se afirma pertencer, de 

certa forma alinhando-se com aquilo que Michel Maffesoli (2010) chama de 

socialidade eletiva;

3) Apresentação conjunta – que diz respeito aos grupos aos quais se pertence, 

apresentados como coletividades;

4) Gostos pessoais – exemplos e indicações de preferências e gostos, pouco vol-

tado ao si, que emerge apenas indiretamente, e que se relaciona, portanto, às 

expressões sugeridas de Goffman;

5) Propaganda de si – compreendendo tanto o currículo real do idivíduo quanto 

sua afimação de determinadas habilidades.

Uma vez que a exposição no Facebook é contínua – de fato, até mesmo quando um 

indivíduo não está conectado ao SRS seu perfil pessoal permanece acessível à sua rede social 

– e variada, entende-se que as proposições de Miller a respeito das páginas pessoais dos anos 

1990 se acumulam no perfil pessoal e na linha do tempo, caracterizando-os então como um 
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amálgama que compreende (praticamente) todas as categorias por ele levantadas, em maior 

ou menor grau dependendo do indivíduo em questão.

Além disso, tanto o perfil pessoal quanto a linha do tempo são – dentro de certos 

limites – mídias essencialmente textuais (sejam esses textos verbais ou não), o que leva Simo-

ne Pereira de Sá; Beatriz Polivanov (2012, p. 7) a afirmar que:

Dada a impossibilidade de os gestos dos indivíduos “aparecerem” em sites de 
redes sociais como o Orkut, argumentamos que as análises nesses lugares recaem 
sobre as afirmações verbais e ações feitas pelos mesmos, por um lado, e as afirma-
ções verbais e ações feitas pelos outros que compõem sua re-de de contatos

Assim, para as autoras, limita-se a possibilidade de performance nos SRS – especifica-

mente no Orkut no caso delas, mas com a possibilidade de interpretação paralela em relação ao 

Facebook abordado neste trabalho – à expressões dadas, intencionais e verbais, uma vez que o 

gestos não são encontrados nestes serviços. Ainda que se concorde que tais expressões given off 

como definidas por Goffman não são possíveis nas plataformas de sociabilidade online, discor-

da-se de que a performance sugerida não seja identificável também nos SRSs. Assim, o recom-

partilhamento de determinados conteúdos pode ser considerado como uma “versão digital” 

de expressões sugeridas, uma vez que pode ser considerado como um conteúdo assumido pelo 

usuário, ainda que não produzido por ele, como representativo da apresentação de si.

Percebe-se então que – até mesmo dentro da expectativa interacional de Goffman , 

e em especial quando considerada a performance em SRS – nos momentos de composição da 

apresentação de si destinada a um encontro específico pode haver, simultaneamente, a ne-

cessidade de representação para um outro contexto interacional. Esse destaque se faz impor-

tante na medida em que a relação entre backstage e região frontal pode oferecer a diferentes 

interagentes perfis bastante distintos do indivíduo-representante. 

3.2 SOBRE O ESPAÇO DE EXIBIÇÃO

Sendo o contexto um dos principais aspectos para a performance, é por este referen-

cial que se pautam os julgamentos a respeito da propriedade do desempenho do indivíduo 

representante. Assim, entender a relação entre a performance e o contexto dos SRSs se trans-

forma em um imperativo da compreensão possível da performance.

Para este entendimento recorre-se então ao conceito de Espaço de Exibição 

como uma forma a mais de se interpretar o jogo de interação nas plataformas de socia-

bilidade. Em termos de SRS, Bernie Hogan (2010, p. 381) caracteriza duas condições 

do espaço de exibição: 
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1. Informação significando um indivíduo é entregue à audiência, sob de-
manda por um terceiro.
2. Devido à reprodutibilidade do conteúdo e ao fato de que ele é enviado 
para um terceiro visando distribuição, o publicante não monitora continuamente 
estes dados enquanto uma audiência os recebe, e possivelmente nunca conhecerá 
totalmente sua audiência.

Devido à heterogeneidade dos contatos que um usuário mantém nos SRSs, perce-

be-se que o contexto interacional existente na linha do tempo, por exemplo, não é único. 

Para boyd (2007, p. 128) “pessoas buscam definir situações sociais ao usar dicas contextu-

ais do ambiente a seu redor” e, em um SRS como o Facebook, em que estas dicas existem 

principalmente na linha do tempo, a partir das publicações (originais ou recompartilhadas) 

dos contatos de um indivíduo, a definição do contexto é dificultada pela variedade de dicas 

dissonantes que cada indivíduo recebe. 

Dentro deste cenário heterogêneo, então, torna-se necessário que o indivíduo, ao 

realizar sua performance, não só apresente a si, mas também ofereça a seus contatos dicas 

da sua própria visão contextual da plataforma. Com isso, mesmo sem conhecer plenamente 

seus interagentes, torna-se possível ao usuário delimitar, com relativa proficiência, o contex-

to no qual sua performance será compreendida. É desta forma, por exemplo, que os respon-

dentes do questionário – em especial à terceira questão recorrente a respeito das imagens do 

corpus definitivo – interpretam a própria performance como percebida por seus interagentes, 

dentro do contexto por eles imaginado para os contatos que acreditam entrar no jogo óptico 

do recompartilhamento, em especial no caso da “conformidade” entre os modais.

Outra característica importante do espaço de exibição é a perpetuação do acesso 

ao conteúdo para além do momento de sua publicação/recompartilhamento (HOGAN, 

2010; ZHAO et al, 2013). A possibilidade de revisitar o passado normalmente se configu-

ra como uma atividade de gerenciamento de impressões e de adequação da performance, 

principalmente em virtude de contextos mutáveis encontrados na duração da presença do 

usuário no Facebook. Estes contextos e suas mutações acabam, então, por redefinir aquilo 

que o indivíduo considera uma performance aceitável de si mesmo e pode, lançando mão 

das ferramentas técnicas de software existentes no SRS, limitar o acesso, esconder, ou 

mesmo remover uma publicação de sua linha do tempo (ZHAO et al., 2013), adequan-

do assim o conteúdo acessível à da apresentação de si pretendida no contexto do usuário 

quando da ação sobre publicações passadas.
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A partir da interpretação dos dados das correlações entre as categorias realizada 

na seção 1.4.1 Dados Quantitativos da Amostra (p. 38), foi possível reconhecer uma 

correspondência intrínseca entre o recompartilhamento de imagens e as expressões sugeri-

das da performance, colocando o recompartilhador na linha do tempo do outro. Assim, o 

recompartilhamento de determinado conteúdo faz emergir o usuário para seus contatos, 

uma vez que é “a rede heterogênea e híbrida, caracterizada por atores humanos e inumanos 

que constrói, em conjunto, de maneira distribuída e relacional, a presentificação do ator na 

rede” (SÁ; POLIVANOV, 2012, p. 16) em situação interacional. 

Ao se presentificar, o usuário – remotamente – se coloca de fato em relação à sua rede 

social e, assim, se expõe para seus contatos por meio do conteúdo apropriado a partir das ferra-

mentas disponíveis no SRS. Essa presentificação não se configura necessariamente como uma 

presença atualizada, mas sim como a percepção de um encontro potencial manifesto nas trocas 

interacionais oferecidas pela plataforma por meio de “curtidas”, comentários e recompartilha-

mentos, espacialmente determinados e temporalmente fragmentados devido à natureza assíncro-

na da interação por recompartilhamento no Facebook, de forma que se sobressai a característica 

de fluxo (stream) da linha do tempo.

O mecanismo de fluxo pode ser pensado como uma temporalização do espaço, dando 
à espacialidade uma expressão temporalmente fragmentada (a expansão do tempo).
Como o tempo é visto de muitos lugares, e o espaço é visto de muitos tempos 
próximos, porém diferentes, o fluxo condensa visões contemporâneas de tempo e 
espaço em uma exibição paralela de múltiplas temporalidades em várias espacia-
lidades. (HOCHMAN, 2014, p. 4)

Assim, ao recompartilhar uma determinada publicação o indivíduo se presentifi-

ca – naquele instante e naquela plataforma (fatias de tempo e de espaço) – e apresenta um 

perfil (SOKOLOWSKI, 2000) a todos os seus contatos, oferecendo-lhes a possibilidade de 

interação, mesmo nos casos em que, como percebido nos respondentes do questionário do 

Apêndice 2, esta não seja desejada. Se esta interação acontecerá ou não no exato momento 

do recompartilhamento é irrelevante, neste momento da pesquisa, uma vez que diversos 

fatores inerentes à estrutura da linha do tempo – configurações de privacidade do usuário, 

o algoritmo de impressão das publicações, etc. – e também variáveis do lado dos potenciais 

interagentes, como as listas de contatos e a quantidade de conexões com outros usuários, 

influenciam a duração pela qual o recompartilhamento será visível. 

Uma vez que o recompartilhar de uma determinada publicação se configura como 

evidência de consumo daquele conteúdo, entende-se de certa forma que a relação individual 
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e social com a publicação disseminada recebe julgamentos à semelhança daquele abordado 

por Luís Mauro Sá Martino (2010, p. 76 – 76) ao investigar as relações de mídia, consumo 

e identidade entre escolares:

A presença do objeto é o símbolo do comportamento esperado. A percepção das 
benesses obtidas com a posse mostra um vago mas presente sentimento críti-
co. Quando se põe a pensar sobre a prática, o aluno percebe alguns padrões de 
comportamento esperados a partir da posse de certas mercadorias e a postura 
reflexiva do grupo. Há mesmo uma estrutura prévia de percepção e reconheci-
mento oriundo das práticas sociais do grupo. A aquisição de um produto leva em 
conta também o efeito sobre os outros. Há uma espécie de cálculo automático, 
um habitus do consumo proveniente dos resultados esperados pela posse desta ou 
daquela mercadoria. [destaque no original]

Torna-se então possível compreender de que maneira a interpretação dos significa-

dos de uma publicação passa a ser julgada pelo indivíduo recompartilhador enquanto conte-

údo apropriado – ou não – para um conjunto de especificações (plataforma, horário, tempo 

interior do indivíduo, etc.) característico. Tal avaliação é tão crítica em termos de recom-

partilhabilidade do conteúdo que, como visto nos resultados do questionário apresentados 

anteriormente, os principais motivos para não se disseminar certas publicações envolvem a 

aceitação por parte dos contatos: ocasionar discórdia/discussões entre contatos, conteúdo 

potencialmente ofensivo ou discriminatório – aqui acrescido também do valor ético para a 

recusa em recompartilhar –, e a tentativa de não atingir a algum contato específico, ainda 

que não seja uma menção (direta ou indireta) ao indivíduo em questão.

Após sofrer esse julgamento, a publicação considerada válida chega de fato à linha 

do tempo do usuário por recompartilhamento. Neste momento o conteúdo se torna uma 

prótese – o objeto presentificado – a que Martino se refere, e oferece aos contatos do recom-

partilhador a oportunidade de comparar a mensagem carreada pela publicação ao compor-

tamento esperado do indivíduo.

É nesse instante que se recorre novamente ao questionário para a compreensão de 

tal processo. A última parte do instrumento, composta especificamente para entender os 

julgamentos realizados pelos respondentes e, ao mesmo tempo, entender o contexto em que 

eles acreditam se inserir ao questionar sobre uma possível avaliação que seria realizada por 

seus contatos quando de um hipotético recompartilhamento das imagens componentes do 

corpus definitivo, oferece-nos reflexões mais profundas sobre a questão.

Em vários casos, por exemplo, quando questionados sobre como acreditam que seus 

contatos interpretariam o recompartilhamento hipotético das imagens do corpus definitivo, 
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os respondentes declararam que seus contatos pensariam que alguém que não o respondente 

estaria atualizando sua conta do SRS, caracterizando o hacking94 da conta, tamanha a in-

congruência percebida entre o conteúdo da publicação e o referencial comportamental do 

grupo em que se inserem. Ressalta-se aqui que a invasão indevida de uma conta de Facebook 

não é comum – salvo casos omissos do titular da conta, deixando-a aberta em computado-

res compartilhados, por exemplo – uma vez que a segurança dos acessos é frequentemente 

atualizada pelo site. Ainda assim, em caso de necessidade, a plataforma oferece maneiras de 

se ocultar, ou mesmo remover, publicações que sejam consideradas indevidas – ou incom-

patíveis com sua performance – de forma a preservar sua face e seu ethos na linha do tempo.

Seguindo a analogia de Martino, as publicações assim consideradas seriam com-

paráveis ao “tênis feio” calçado por uma das garotas na escola e que, excetuando-se a cor 

chamativa, não era significativamente diferente dos tênis usados por outros estudantes, que 

ainda assim a “zoavam” (MARTINO, 2010, p. 76). Da mesma forma, aparte características 

específicas de cada publicação, tanto o respondente quanto (provavelmente) seus contatos 

recompartilham material imagético, sendo a prática comum à expectativa de comportamen-

to da plataforma, ainda que o conteúdo possa ser bastante diverso.

Ressalta-se que não é possível determinar se, de fato, a resposta dada no questio-

nário seria a reação dos contatos dos respondentes frente à publicação, e que a afirmativa 

de hack é a percepção dos respondentes em questão sobre como eles acreditam que seriam 

interpretados. A mesma ressalva é válida para outras respostas acerca da mesma questão, 

fato importante quando se destaca um segundo padrão interessante a respeito das respostas 

à essa etapa do questionário: a “dicotomia perceptiva entre o “eu julgando” e o “eu julgado” 

que ocasionou, em alguns casos, interpretações diferentes da mensagem carregada pelas 

publicações pesquisadas quando compartilhadas por alguém ou pelo próprio respondente.

Como exemplo dessa situação, pode-se mencionar a Figura 20 – Imagem #01302 

(p. 76) que, quando recompartilhada para a linha do tempo da respondente #122, seria 

considerada como vindo de alguém “provocativo”, enquanto o indivíduo, ao recomparti-

lhar a mesma imagem para a linha do tempo de seus contatos, acredita que a publicação 

seria considerada como um pedido para que seus contatos “se libertassem dos grilhões que 

os forçam a permanecer dóceis em busca de respeito”. A mesma imagem, julgada como se 

recompartilhada por um contato, por outro respondente (#140) foi interpretada como evi-
94  Por hacking, aqui, entende-se o acesso não autorizado a uma conta de SRS por um indivíduo que 
não o titular da conta. 



140
dência de que a pessoa que a tivesse disseminado “[...] acha que é bem legal, mas não pise no 

seu calo”, enquanto acredita que, caso recompartilhasse a publicação, esta seria vista como 

mensagem exclusivamente sexual. 

De forma semelhante, a respeito da Figura 33 – Imagem #05496 (p. 96) afir-

mou-se em resposta que, caso recompartilhada por outro, seria entendida como se “A pessoa 

está criticando o exibicionismo e o consumismo”, enquanto o mesmo respondente (#171) 

afirma que, em sua linha do tempo, a imagem seria considerada como um ataque a algum 

contato específico pelos seus interagentes. 

Em alguns momentos, essa dicotomia inclusive chega a revelar preconceitos e pré-

-concepções dos respondentes, como no caso da imagem #05496 (mencionada acima) que, 

ao ser considerada como recompartilhada pelo respondente #2, seria – na opinião do par-

ticipante – entendida como “idiotice”. Em vários outros momentos, diferentes responden-

tes afirmam que, caso recompartilhassem determinada imagem ( a Figura 25 – Imagem 

#05018 (p. 84) e a Figura 36 – Imagem #06241 (p. 102), por exemplo) seriam 

considerados por seus contatos como “estúpidos”, “burros”, “loucos” ou “sem noção”.

Situações semelhantes a essas acima – da dicotomia entre o “eu julgado” e o “eu jul-

gando”, bem como da caracterização de quem dissemina a publicação – em especial quando 

o respondente se coloca como recompartilhador a ser julgado por seus contatos – se repetem 

para outras imagens do corpus definitivo, ainda que seja mais frequente a repetição do senti-

do interpretado da imagem em ambas as questões apresentadas. 

Essa dupla posição dos indivíduos, simultaneamente enunciadores e enunciatários 

do recompartilhamento, sugere que o entendimento dos processos envolvidos no reconhe-

cimento da performance do outro, bem como na composição da própria apresentação de si, 

perpassa a identificação dos diferentes papeis cuja assunção – dentro de cada posição – são 

possíveis em virtude principalmente da natureza da relação mantida com seus contatos no 

SRS. Estabelece-se assim um jogo em que o indivíduo, ao recompartilhar sua performance, 

tenta não só corresponder às expectativas e julgamentos de seus interagentes como, ao mes-

mo tempo, espera e julga as publicações de seus contatos na mesma medida, ainda que por 

parâmetros próprios. Este jogo será abordado em maior profundida na próxima seção.

3.3 REGIMES DE VISIBILIDADE E EXPOSIÇÃO NO FACEBOOK

 A análise do pluriposicionamento interacional de cada indivíduo no cenário da 

linha do tempo do Facebook foi realizada a partir dos regimes de visibilidade, conforme 
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propostos por Eric Landowski (1992, pp. 85–101), ao explorar as relações entre ocultação e 

revelação dos espaços individuais e coletivos, ou seja, do público e do privado nos âmbitos do 

indivíduo e do social95. Para tanto, a primeira questão ressaltada pelo pesquisador francês é 

justamente da existência – distante de um senso comum – de que há de fato a existência de 

um “privado coletivo”, em que o segredo, ou mais precisamente a reserva (nas palavras do autor 

deste trabalho), existe mesmo quando compartilhada em um grupo. Landowski – apoiado em 

Émile Benveniste – chega mesmo a colocar o trajeto rumo a uma consciência de individuali-

dade como resultado posterior de uma existência coletiva (familiar, étnica, comunitária, etc.) 

que predetermina a orientação da formação do indivíduo, permitindo-lhe encontrar seu “si” a 

partir de um “entre-si” (BENVENISTE, 1969 apud LANDOWSKI, 1992, p. 87). 

Ao considerar este “entre-si” mencionado pelos autores como um artefato cultural, 

alinhando este pensamento ao de T. S. Eliott (1988, p. 33) de que “a cultura do indivíduo 

depende da cultura de um grupo ou classe, e que a cultura do grupo ou classe depende da 

cultura da sociedade a que pertence este grupo ou classe”, e que tal cultura é a composição 

de elementos que vão “da habilidade rudimentar e do conhecimento à interpretação do uni-

verso e do homem pela qual vive a comunidade...” (ELIOTT, 1988, p. 121), entende-se aqui 

que determinados grupos – em seu “privado coletivo” antes mencionado – estabelecem pa-

drões culturais próprios não completamente alheios à cultura global da sociedade em que se 

inserem. O indivíduo, então, partícipe de grupos e inserido também em sociedade, tem para 

si elementos culturais discordantes e consonantes simultâneos que delimitam parcialmente 

seu repertório e, portanto, seu projeto reflexivo do eu. 

Para cada indivíduo, se “nenhum produto da cultura me é estranho; com nenhum 

deles me identifico cem por cento, totalmente, e decerto não em troca de me negar outros 

prazeres” (BAUMAN, 2013, p. 8), a composição da delimitação do repertório por parte 

da cultura coletiva – determinada no privado coletivo – com particularidades individuais 

– próprias, de natureza transitória e volátil (SIMMEL, 2006) – torna-se efetivamente um 

aspecto complexo da representação do mundo da vida, e coloca a relação social na etapa de 

internalização (BERGER; LUCKMANN, 1991, p. 149) por meio dos significados subjeti-

vamente relevantes para o indivíduo.

95 Para Landowski público/coletivo e individual/coletivo não são sinônimos, e sim condições de ar-
ticulação que resultam na combinatórias público-coletivo, público-individual, privado-coletivo, e privado-
-individual (LANDOWSKI, 1992, p. 86–87). No âmbito desta pesquisa, entende-se que a combinatória 
privado-individual não chega a participar da atividade do usuário no SRS, ainda que as outras três sejam 
pertinentes às diferentes possibilidades de performance do indivíduo.
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Esse processo de aceitação, composição e admissão dos significados é representativo da 

dinâmica social que, quando aplicada à performance, permite explorar tanto as posturas especí-

ficas dos atores dentro dos jogos ópticos landowskianos exemplificados a seguir, como a questão 

referencial da dinâmica identitária (LANDOWSKI, 2002) analisada no próximo capítulo.

3.3.1 O Jogo Óptico do Recompartilhamento

Em um capítulo de A Sociedade Refletida (1992), encontra-se a apresentação, por Lan-

dowski, de um ferramental de análise de interação com base nas contradições entre os modais 

de ver/ser visto que pode facilmente ser articulado com o ambiente conectado do SRS, inclu-

sive integrando questões técnicas da plataforma, como as configurações de privacidade, que 

delimitam a presença do indivíduo na rede dentro de parâmetros bastante precisos.

Para Landowski (1992, p. 91 – 92), a relação dos indivíduos com o ver e com o ser 

visto envolve questões de competência modal tanto de um sujeito S1 – actante “em estado 

de ser visto” – quanto de um S2 “observador” em equilíbrio dinâmico (vendo e sendo vistos, 

mutua ou alternadamente, na duração). Os esquemas apresentados na Figura 41 estabele-

cem as relações do ver e do ser visto dentro do modelo proposto por Landowski

Figura 41 – Relações “Ser Visto/Ver” de Acordo com Landowski.

querer ser visto

não querer não ser visto

querer não ser visto

não querer ser visto

S1

querer ver

não querer não ver

querer não ver

não querer ver

S2

onte:F Landowski (1992, p. 91).

Uma vez que tanto S1 quanto S2 podem, em determinados momentos, apresentar-se 

como indivíduos singulares ou como coletivos, entende-se que a dinâmica interacional presen-

te neste jogo óptico pode ser utilizada, enquanto modelo, à forma interacional disponível no 



143
Facebook por meio de perfis fakes, lurkers96, stalkers97, e usuários ativos e reais da plataforma 

do SRS. A Figura 42 estabelece as relações adaptadas entre essas categorias de usuários do Fa-

cebook com os modais (querer, querer não, não querer, e não querer não) apresentados por 

Landowski, considerando S1 como o enunciador da publicação e S2 como seu enunciatário:

Figura 42 – Jogos Ópticos Entre Categorias de Usuários do Facebook

querer ser visto
publicador de UGC

não querer não ser visto
recompartilhador

querer não ser visto
fake

não querer ser visto
lurker

S1

querer ver
stalker

não querer não ver
seguidor não-contato

querer não ver
contato não-seguidor

não querer ver
usuário bloqueado

S2

onte:F Adaptado de Landowski (1992, p. 91).

Com o modelo aplicado, questões técnicas da plataforma e do ethos individual do usu-

ário no Facebook se tornam formas de expressão em si mesmas, uma vez que o usuário – na 

posição S1 (enunciador) ou na posição S2 (enunciatária), independentemente – tem a seu alcance 

tanto práticas de uso (curtir, compartilhar, acesso ao perfil público, etc.) quanto ferramentas de 

software disponíveis para controlar a exibição/visualização de conteúdo (seguir usuários que não 

são contatos, esconder ou bloquear contatos, classificacão de contatos em listas, etc.). Assim, 

dentro deste universo de opções, entende-se que o caso específico do conteúdo recompartilhado 

supre uma das modalidades: a de não querer não ser visto, uma vez que o usuário está se mani-

festando de fato na plataforma, ainda que indiretamente a partir do conteúdo alheio. 

Landowski (1992, p. 91) indica que, em seu modelo, o modal não querer não ser visto 

corresponde a uma atitude de “sem constrangimento”, também por ele relacionado a “modos 

96  Usuários do SRS “[...] que preferem habitar às margens do debate, raramente, ou nunca, contri-
buindo em público” (CRAWFORD, 2009, p. 527). Aqui, entende-se também que o lurker não é necessaria-
mente um mero leitor do que chega à sua linha do tempo, interagindo de forma discreta (por meio, princi-
palmente, da ação “curtir”) com o conteúdo de seus contatos, e dificilmente publicando UGC, comentando 
em, ou recompartilhando, publicações.
97  O termo é comumente aplicado a um tipo especial de lurker que, além de raramente se manifestar, 
acompanha, de forma quase obsessiva, publicações de usuários específicos, mesmo quando estes não são 
contatos (WESTLAKE, 2008).
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de ‘apresentação de si’”, indo assim ao encontro da proposta deste trabalho também no sentido 

de que o recompartilhamento de imagens no Facebook tem sim participação na performance 

do indivíduo para com seus interagentes. A identificação entre modalidades e recompartilha-

mento é embasada principalmente na questão da exposição de si (processo diferente da apre-

sentação de si) que remete ao contexto hiperespetacular contemporâneo, em que 

O homem que existe significativamente narra a sua existência numa esfera am-
pla, ao alcance de pessoas que não reagirão ou interagirão necessariamente, mas 
valerão como público. A lei dessa obrigação de expressão é a lei do público: cada 
vez mais cada pessoa quer ter, em algum momento, um público numa relação 
comunicacional mediada tecnologicamente. (SILVA, 2013, p. 146)

Tal exposição, da ordem do querer ser visto, é característica do usuário que ro-

tineiramente publica UGC, enquanto que, acredita-se aqui, que o recompartilhador de 

conteúdo prefere manter-se ativo de forma indireta, apresentando-se por meio de conteú-

do alheio que lhe é aceitável em detrimento da exposição de si mesmo em suas imagens, 

atualizações de status, e vídeos.98

3.3.1.1 Confrontações modais do recompartilhamento

Dentro do modelo apresentado, as diferentes interrelações do ver e do ser visto ge-

ram dinâmicas específicas de acordo com as intenções modais de S1 (recompartilhador) e S2 

(contato recebedor do recompartilhamento em sua linha do tempo). Tais dinâmicas podem 

ser classificadas como complementaridades, conformidades, contraditórias, e contrariedades 

(LANDOWSKI, 1992, p. 95 – 98) e, ainda que existam pares S1/S2 para cada uma das po-

sições existentes no modelo, aqui serão abordadas apenas questões relativas à modalidade não 

querer não ser visto, explicitamente entrelaçada com o recompartilhamento de imagens.

Assim, em termos de complementaridade – a relação em “dêixis”, as verticais do 

quadrado semiótico que agrupa “dois a dois os termos logicamente complementares” (LAN-

DOWSKI, 1992, p. 97) e que pressupõe um alinhamento natural dos objetivos de ambos 

os sujeitos – encontra-se a situação de “disponibilidade recíproca”99 em que S1 não quer não 

98  Tal afirmação não significa, de forma alguma, que o indivíduo publicador principalmente de UGC 
não se mostre, ocasionalmente, como recompartilhador, ou vice-versa, mas sim que a natureza dos modais 
é diversa justamente na questão da exposição/apresentação ali definida.
99  A nomenclatura atribuída a cada situação é oriunda de Landowski (1992, p. 95–98). Coloca-se 
esta chamada aqui no intuito de aumentar a fluência e evitar repetições frequentes da citação em distâncias 
reduzidas dentro do texto principal. Da mesma forma, reconhece-se a limitação das denominações utiliza-
das que “em vez de designar, para sermos exatos, a própria relação intersubjetiva, cada uma delas (‘discrição’, 
‘insistência’ etc.) remete, de fato, mais particularmente à posição modal específica seja de um, seja do outro 
dos dois sujeitos...” (LANDOWSKI, 1992, p. 95).
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ser visto, enquanto S2 não quer não ver. Tal situação oferece uma condição tal em que a 

publicação recompartilhada por S1, caso chegue à linha do tempo de S2, será tratada apenas 

como “mais uma publicação”, sem receber atenção especial ou consideração devido à sua 

origem secundária (no que concerne a S1). Acredita-se aqui que tal relação é a condição mais 

frequente quando se trata de recompartilhamento. Esta impressão é oriunda, principalmen-

te, da ausência de menções específicas explícitas a contatos quando do recompartilhamento, 

assim como do desejo do recompartilhador por interações discretas (curtir, principalmente) 

no conteúdo disseminado.

Quando S1 não quer não ser visto e S2 quer ver, a relação de “conformidade” 

(quando o objetivo de ambos os sujeitos se alinha pela participação ativa de S2) estabelecida 

pressupõe um ato deliberado de S2 em busca do conteúdo recompartilhado por S1. Nessas 

condições, a interação entre os dois usuários do SRS se dá de forma menos discreta, uma 

vez que – ressalvas à predisposição de S2 em ser visto – entende-se uma ação específica que 

demonstra (seja discretamente em um “curtir” ou explícita em comentários ou recomparti-

lhamentos subsequentes) a S1 a interação de S2 sobre seu conteúdo.

Em termos de “contradições”13 (Quando S1 não quer não ser visto e S2 não quer 

ver), entende-se aqui que o objetivo do usuário S1 de se apresentar é uma negação do obje-

tivo de S2 de não receber conteúdo compartilhado por S1. Assim, graças às ferramentas de 

bloqueio e cancelamento de visualização disponíveis no Facebook, a performance de S1 se 

encontra impossibilitada de chegar à linha do tempo de S2, e a interação não acontecerá.  

De forma semelhante, quando são estabelecidas “contrariedades”13 (S1 não quer não ser 

visto e S2 quer não ver) a chegada de uma publicação (re)compartilhada por S1 à linha do 

tempo de S2 (enquanto contato não-seguidor) depende de intervenção ativa – por meio de 

menções e marcações, relativas a S2 – de S1 quando da disseminação do conteúdo.

Ressalta-se, por último, que mesmo o papel do recompartilhador sendo intimamente 

ligado ao modal não querer não ser visto, o indivíduo recompartilhador pode também assu-

mir, em relação contatos específicos, posições diversas. Assim, S1 enquanto recompartilhador 

(que não quer não ser visto) pode, em relação a um S2 (individual ou coletivo) específico, não 

querer ser visto e lançar mão de artifícios técnicos – como a publicação em grupos ou listas 

de amigos – para garantir sua permanência enquanto invisível para aquele(s) contato(s). 

A decisão por permitir ou não o acesso a determinada publicação – ou mesmo a todo 

o conteúdo veiculado (UGC ou recompartilhado) pelo usuário – no Facebook é um processo 
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complexo em si mesmo , e envolve não só características da interação mediada pelo SRS mas, 

também, os desejos e objetivos do indivíduo em relação à utilização da plataforma e à compo-

sição da sua performance em relação àquilo que ele considera apropriado para o si-mesmo a ser 

apresentado pelo conteúdo disponibilizado na linha do tempo de seus interagentes.

3.4 DINÂMICA IDENTITÁRIA NO FACEBOOK
É como se todo mundo contasse uma história  

sobre si mesmos dentro da própria cabeça.  
Sempre. O tempo todo. 

Essa história faz de você o que você é. 
Nós nos construímos por essa história. 

Patrick Rothfuss, “O Nome do Vento”

Ao se falar de identidade, em qualquer contexto, emerge a necessidade de se enten-

der a que exatamente este termo se refere. O questionamento em si é espinhoso, uma vez que 

“a questão sobre identidade é, ao mesmo tempo, reflexiva e autorreflexiva” (MARTINO, 

2010, p. 33) e congrega percepções individuais e coletivas da relação entre o si-mesmo e o 

outro dentro de contextos e ocasiões diversificadas. 

[...] a identidade não é o que permanece necessariamente “idêntico”, mas o resul-
tado de uma “identificação” contingente. É o resultado de uma dupla operação 
linguageira: diferenciação e generalização. A primeira é aquela que visa definir a 
diferença, o que constitui a singularidade de alguma coisa ou de alguém relativa-
mente a alguém ou a alguma coisa diferente: a identidade é a diferença. A segunda é 
a que procura definir o ponto comum a uma classe de elementos todos diferentes de 
um mesmo outro: a identidade é o pertencimento comum (DUBAR, 2009, p. 12)

Esse jogo paradoxal entre diferença e semelhança, pertencimento e exclusão que Claude 

Dubar utiliza para definir identidade é, segundo ele mesmo, solucionado à luz de uma perspecti-

va que aceite como referência principal para o estabelecimento da identidade o outro. Para Dubar 

(2009), assim como para Landowski (2002) e Martino (2010), é pela relação com a alteridade 

que o indivíduo – singular ou coletivo – forma o sentido de sua própria identidade. Ainda assim, 

deve-se levar em consideração a questão da mutabilidade desse constructo, devido principalmen-

te à natureza contextual em que as relações entre indivíduo e outro se estabelecem.

A identidade se configura como uma estrutura dinâmica, relacionando-se diale-
ticamente com o cotidiano no sentido paradoxal de se mantê-la em plena trans-
formação. Parte de nossa natureza, a identidade se apresenta como perfeitamente 
óbvia e exata – a ilusão de identidade, de que somos alguma coisa estática, se 
dissipa quando confrontada com situações onde essa identidade é desestruturada 
por algum elemento externo que a transforma (MARTINO, 2010, p. 37–38).

Portanto, entende-se aqui que a identidade de um indivíduo é “formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados e interpelados” (HALL, 
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2005, p. 13) de forma constante e contínua. A identificação – e portanto o pertencimento – esta-

belecido pelo indivíduo em relação a determinada forma identitária100 é uma característica tem-

porária do indivíduo, e permite-lhe a produção de identidades “para outrem”, bem como identi-

dades “para si”101, e é esta dicotomia que, no âmbito desta pesquisa, se faz significativa quando se 

pretende explorar a dinâmica identitária em relação à performance no Facebook. 

3.4.1 Abordagem Sociossemiótica da Dinâmica Identitária 

Ao se assumir que a identidade – individual ou coletiva – é mutável e fluida, urge 

entender os movimentos realizados pelo indivíduo durante o processo de mutação do per-

tencimento e da percepção de si mesmo de acordo com os múltiplos contextos em que o 

indivíduo participa. Como chave de leitura para esta questão, utiliza-se aqui a proposta – 

ironicamente nomeada de zoosociosemiótica – de Landowski (2002, p. 36), que para seu 

modelo privilegia “Os discursos e práticas da mundanidade, desde que se dê a este termo um 

sentido suficientemente amplo” na identificação de movimentos e trajetórias dos indivíduos 

em relação à formação e estabelecimento de identidades.

3.4.1.1 O homem do mundo como posição de referência

Na dinâmica identitária landowskiana o indivíduo, em diferentes situações, apre-

senta trajetórias determinadas em relação a um “ponto de referência ao qual relacionar as 

unidades cuja mobilidade queremos apreciar” que, no contexto francês e parisiense utiliza-

do como base para a formulação do modelo, é chamado de “perfeito homem do mundo” 

(LANDOWSKI, 2002, p. 37).

Ao descrever este homme du monde, Landowski atribui a ele qualidades que, em 

geral, se referem ao perfeito alinhamento entre sua apresentação de si e as expectativas do 

contexto em que ele se insere. Pode-se mesmo afirmar que, enquanto contextualizado, o 

homem do mundo é a descrição da chave de leitura da identidade externa perfeita, ou seja, 

o indivíduo que internalizou de tal maneira as formas identitárias societárias102 da situação 

em que se insere e que “sabe oferecer a todo instante as marcas de uma perfeita adesão às 

normas do grupo ao qual pertence” (LANDOWSKI, 2002, p. 37).

100  Para Claude Dubar, as formas identitárias são combinações de duas dimensões: 1) as relacionais, 
que tratam da espacialidade das relações sociais, e 2) as biográficas, que abordam a temporalidade destas 
relações. (DUBAR, 2009, p. 17)
101  Ainda de acordo com Dubar, as identidades são externas (para outrem) ou internas (para si) (DU-
BAR, 2009, p. 16)
102  As formas societárias – categoria de formas identitárias propostas por Dubar, “supõem a existência 
de coletivos múltiplos, variáveis, efêmeros, aos quais os indivíduos aderem por períodos limitados e lhes 
fornecem recursos de identificação” (DUBAR, 2009, p. 15)



148
Ressalva-se aqui a questão contextual relacionada ao homem do mundo, com-

plementando a descrição do conceito com a afirmação de que as características que o 

compõem – ou o parâmetro pelo qual um indivíduo será comparado e julgado em uma 

situação interacional – são uma declaração explícita daquilo que foi anteriormente men-

cionado como identidade externa, ou seja, o conjunto de definições, normas, comporta-

mentos e expectativas de apresentação que se formam no contexto coletivo. Pode-se dizer 

que o homem do mundo é, de certa maneira, a apresentação de si ideal para determinado 

encontro (GOFFMAN, 1959).

3.4.1.2 Performance nas trajetórias e movimentos individuais

Quando Hugh Miller (1995, p. 1) – ecoando Goffman – afirma que o indivíduo, du-

rante um encontro, sente a necessidade de “apresentar-se como uma pessoa aceitável: alguém 

que merece certo tipo de consideração, que tem determinada expertise, [...] e assim por dian-

te”, são percebidos, então, desdobramentos negativos da metáfora teatral: o comportamento 

de trolls – indivíduos cuja participação em interações online é essencialmente disruptiva – e 

haters – aqueles cujas participações são normalmente expressões de desdém ou desagrado –, 

por exemplo, que ativamente buscam causar a discórdia, ou ao menos tensão, em relação a 

determinado contexto103 (AMARAL; MONTEIRO, 2013), como forma de crítica ou repúdio 

à forma societária apresentada, fogem à essa aceitabilidade.

Ainda que possam ser considerados como realizando sua performance em relação a 

outros trolls e haters, o fazem em um contexto que, via de regra, é determinado por membros 

de grupos ou núcleos cujos objetivos são justamente o alvo da cizânia desses indivíduos. As-

sim, apenas a expectativa de aceitação delimitada por Miller é considerada insuficiente para 

retratar a multiplicidade de composições possíveis de performance em SRSs.

Como forma de complexificar e adequar o conceito de performance para o contexto 

das interações online, toma-se por base o conceito do homem do mundo – perfeitamente 

adaptado ao seu contexto – como referência em relação a qual Landowski identifica quatro 

movimentos, ou trajetórias, possíveis para o indivíduo na composição de sua performance:

E já que é próprio dessas figuras mover-se em relação a esse centro tomado como 
ponto de referência, nosso objetivo será precisamente compreender os princípios 
que presidem suas respectivas evoluções, consideradas as propriedades do espaço 
interior do qual cada uma delas segue, e, se for o caso, calcula sua própria traje-
tória. (LANDOWSKI, 2002, p. 38)

103  Não se pressupõe aqui que tal situação de busca pela controvérsia ocorra penas em situações de 
interação online, apenas destaca-se a questão de trolls e haters como um exemplo específico desse tipo de 
comportamento encontrado na sociabilidade em SRSs.
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A saber, os estilos identitários definidos por Landowski (2002, p. 38) são:
1) O esnobe: indivíduo que busca, em seu movimento, integrar-se à forma socie-

tária do contexto situacional, e que pretende a conjunção da sua identidade in-
terna (para si) com a identidade externa representada pelo homem do mundo; 

2) o dândi: aquele que se esforça para se diferenciar da posição de referência, em 
uma disjunção exagerada entre as identidades interna e externa;

3) o camaleão: que dissimula sua identidade interna, adaptando-se temporariamen-
te à referência do homem do mundo em uma não-disjunção dos conteúdos; e

4) o urso: cuja negação ativa da propriedade da posição de referência estabelece 
uma não-conjunção das posições identitárias ocupadas pelo indivíduo e pelo 

homem do mundo.

O esquema da Figura 43 a seguir apresenta a configuração dos estilos identitários 

no quadrado semiótico:

Figura 43 – Quadrado Semiótico dos Estilos Identitários
Estilo esnobe

conjunção

Estilo camaleão
não-disjunção

Estilo dândi
disjunção

Estilo urso
não-conjunção

onte:F LANDOWSKI, 2002, p. 50.

Complementando o esquema acima, a Figura 44 apresenta a representação gráfica 

das trajetórias da dinâmica identitária como concebidas por Landowski, em relação à posi-

ção central de referência.

Figura 44 – Trajetórias da Dinâmica Identitária

dândi

urso

esnobe

camaleão

homem 
do

mundo

onte:F LANDOWSKI, 2002, p. 39.
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Salienta-se que o estilo adotado por um indivíduo ao longo de um encontro inte-

racional não é um imperativo individual, ou seja, que alguém que, em uma determinada 

situação, assume um papel de camaleão não necessariamente irá buscar a não-disjunção em 

todas as suas interações. Pode-se, então, assumir que a opção por um estilo ou outro é, em 

si mesma, um ato complexo e significativo do indivíduo em si, enquanto estratégia para o 

gerenciamento de impressões, e que tal escolha é feita sempre frente ao contexto interacional, 

i.e.: à posição central de referência. A partir da combinação dessas duas percepções, torna-se 

necessário investigar também os contextos que influenciam a determinação do estilo apro-

priado a cada situação interacional – levando em conta as preferências pessoais do indivíduo 

– e seus efeitos sobre a performance.

3.4.2 Dramautenticidade e Performance Simultânea

Em entrevista dada por Mark Zuckerberg a David Kirkpatrick em O Efeito Facebook 

(2012, seç. 471), o fundador e CEO do Facebook afirma que a apresentação de múltiplas iden-

tidades não é mais aceitável, graças ao SRS, pois agora todos – colegas de trabalho, de estudo, 

familiares e amigos de outros grupos – se encontram no mesmo lugar. Porém, assim como 

acredita D. E. Wittkower (2014), para esta pesquisa opta-se por interpretar que a apresentação 

de diferentes aspectos da personalidade permite ao usuário a “exploração e expressões de si 

mesmo mais autênticas” em virtude de aceitar os diferentes “entre-si” (BENVENISTE, 1969 

apud LANDOWSKI, 1992, p. 87) que pautaram a formação da sua cultura individual.

Em virtude da característica interacional diversificada dos SRSs, da multiplicidade 

contextual neles presente, e da permanência das publicações enviadas pelo usuário (sejam 

UGC ou recompartilhamentos) o conceito goffmaniano de performance torna-se insuficien-

te enquanto definição da apresentação de si para plataformas de sociabilidade online. Ainda 

que, de modo geral, a interpretação das apresentações de si disponíveis seja possível em es-

copo limitado, vale ressaltar que, como afirma Wittkower (2014, s.p.):

[...] as dificuldades de gerenciar selves contextuais nativos da identidade dra-
matúrgica, combinado com as pressões adicionais de apresentar a si mesmo de 
maneira unificada, como se cada apresentação fosse clara e imediatamente uma 
apresentação de um único self verdadeiro, dão origem a uma variedade distinti-
va de selfhood necessária à era do Facebook. Nós chamamos isso de identidade 
dramautêntica104.

104  [itálicos nossos, outros destaques no original]. Optou-se por manter os termos originais em inglês 
self/selves/selfhood como forma de evitar a confusão que provavelmente surgiria da tradução de todos eles 
como “si-mesmo(s)”, uma vez que selfhood especificamente se refere à qualidade que faz com que algo seja 
distinto de outra coisa de mesma espécie (MERRIAM-WEBSTER, [s.d.])
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De maneira complementar à performance dramatúrgica proposta por Goffman 

– essencialmente voltada ao presencial e, portanto, a situações específicas raramente co- 

ocorrentes – o conceito apresentado por Wittkower se adequa às exigências da performance 

simultânea presente em SRSs devido aos diferentes grupos sociais aos quais o indivíduo per-

tence, e que tem acesso concomitante ao conteúdo por ele (re)publicado. De certa forma, a 

identidade dramautêntica no Facebook é entendida como a ocorrência de diversas situações 

de performance dramatúrgica, simultâneas e co-locadas na linha do tempo, atendendo às 

expectativas do indivíduo em relação a seus múltiplos referenciais interacionais. Assim que 

um conteúdo (re)compartilhado chega à linha do tempo dos contatos do usuário-(re)com-

partilhador, em especial quando as configurações de privacidade determinadas pelo usuário 

não limitam o acesso, o julgamento do conteúdo em relação aos diferentes grupos sociais é 

simultâneo, e para estes casos, de fato o conceito de dramautenticidade se faz mais pertinen-

te que o dramatúrgico goffmaniano. 

[...] uma necessidade constante de performar dentro de múltiplos contextos como 
se alguém tivesse apenas um self singular, unitário, por todas as comunidades 
constitutivas – necessidade que, entretanto, pode ser encontrada tanto por meio 
de tentativas de reconciliar apresentações de si em uma mais-ou-menos autêntica 
performance de si-mesmo, ou por uma tentativa nova, mais autoconsciente, de 
gerenciamento contextual das performances de si-mesmo que terão uma intenção 
nova, mais autoconsciente, de categorização e selecionar relacionamentos para 
acesso diferenciado a uma identidade além e, de alguma forma, inclusiva daque-
las performances. (WITTKOWER, 2014, s.p.)[grifo no original]

Para atender às necessidades do indivíduo de realizar sua performance de maneira 

eficaz – ou seja, oferecer por meio da apresentação de si uma quantidade tal de informação 

a seu respeito para seus interagentes de forma que lhes seja possível “saber como melhor agir 

no intuito de obter dele uma resposta desejada (GOFFMAN, 1959, p. 1) – a proposta da 

performance dramautêntica prevê a necessidade de um novo parâmetro pelo qual pautar a 

composição da apresentação de si propriamente dita. Enquanto na performance dramatúr-

gica de Goffman apenas um perfil – enquanto recorte temporal dos diferentes aspectos da 

identidade (SOKOLOWSKI, 2000) – de si-mesmo precisa ser apresentado em determinado 

contexto, e outros perfis são compostos para apresentação em contextos diferentes, ancoran-

do assim a performance em situações variáveis (WITTKOWER, 2014); na performance 

dramautêntica torna-se necessária a apresentação simultânea de diversos aspectos da apre-

sentação de si-mesmo, em contextos co-ocorrentes, de forma que esta performance é conside-

rada como ancorada multiplamente (WITTKOWER, 2014). 
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3.5 TRAJETÓRIAS IDENTITÁRIAS E  

DRAMAUTENTICIDADE NO FACEBOOK

Dada a mutabilidade da interação no Facebook, em que até mesmo a consciência de 

“com quem” se compartilha informação é limitada105, pode-se interpretar a questão das iden-

tidades, levantada anteriormente, como um ponto de investigação especialmente interessante, 

não só em relação à sua influência na composição da performance, mas também em como os 

resultados dessa composição afetam a percepção do indivíduo em relação a si mesmo.

Na prática, o homem do mundo no Facebook sofre de múltiplas personalidades – ou 

seja, não se define exclusivamente em relação a um encontro específico – fazendo com que 

a posição central de referência seja reconhecida pelo usuário – no fluxo temporal – a partir 

de vários contextos diferentes. Assim, a apresentação de si exposta na linha do tempo sofre o 

julgamento não só dos interagentes a quem de fato se destina, mas também de outros sujeitos 

(coletivos ou individuais) que porventura tenham acesso à publicação. Essa característica múl-

tipla, pública e – via de regra – coletiva da performance na linha do tempo oferece ao indivíduo 

uma situação em que o gerenciamento de impressões se torna muito mais complexo e, portan-

to, muito mais difícil de realizar de forma satisfatória. 

Tentando estabelecer um pertencimento (ou seja, uma identidade externa, para ou-

trem) multicontextual, o indivíduo corre o risco de não atender às expectativas de cada po-

sição de referência que faz parte de sua rede social no SRS, encontrando-se em uma posição 

tal em que cada mensagem oferece risco à face perante um ou mais interagentes, sejam eles 

individuais ou coletivos. Wittkower (2014) propõe então uma abordagem dramautêntica 

para a compreensão das estratégias adotadas pelos indivíduos em que, ao contrário do que 

acontece na interação presencial, a identidade individual (para si) se apresenta simultane-

amente a diferentes contextos (entendidos aqui como equivalentes às posições centrais de 

referência da dinâmica identitária landowskiana). Em termos estratégicos de apresentação, 

Wittkower (2014, s.p.) propõe que:

Em apresentações de si-mesmo multiplamente ancoradas, múltiplos aspectos de 
si devem ser ou implícitos a uma comunidade sem representação clara para ou-
tras, reconciliados ao apresentar alguns aspectos de identidade para uma comu-
nidade para a qual poderíamos preferir escondê-los, ou reduzidos em amplitude 

105  Uma vez que “[...] algoritmos, como quantificações codificadas da sociabilidade, são implementa-
dos para disparar quantas conexões sejam possíveis, mesmo que usuários continuem frequentemente incons-
cientes dos efeitos que têm sobre eles” (VAN DIJCK, 2013, p. 202) entende-se que o fator software é – na 
maioria dos casos – um determinante maior do que a existência de um contato voluntário entre usuários na 
determinação do acesso a certas publicações. (Cf. seção 4.1.1.2)
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e profundidade, limitando a exposição de aspectos de identidade que não combi-
nam com a apresentação preferida dentro de múltiplos contextos.

Assim, partindo das intenções de cada uma das trajetórias identificadas na seção 

3.4.1.2 Performance nas trajetórias e movimentos individuais, torna-se possível corres-

ponder diferentes composições de performance com movimentos específicos em relação à 

posição de referência, de forma que a análise do comportamento de publicação do indivíduo 

em relação a seus interagentes possa ser identificada dentro das estratégias que Wittkower 

(2014, s.p.) delimita para a performance dramautêntica:

1) a exposição mista é uma estratégia de “difícil manutenção e que ocorre sob 

constante risco de colapso”, que envolve principalmente o resguardo de in-

formações entre as diversas comunidades e demais grupos sociais aos quais o 

indivíduo pertence;

2) a exposição agonística, em que o usuário unifica sua dramautenticidade em 

um ponto específico e passa a se identificar – dentro do SRS – exclusivamente 

por meio daquela identidade externa selecionada; e

3) a exposição pelo menor denominador comum compreende a redução tanto 

da amplitude quanto da profundidade da performance dramautêntica realiza-

da pelo indivíduo dentro do SRS

O Quadro 4 a seguir sistematiza a relação entre as opções estratégicas da dramau-

tenticidade e aspectos da dinâmica identitária, no intuito de facilitar a compreensão da 

abordagem pretendida da investigação a respeito da performance aqui desenvolvida.

Quadro 4 – Estratégias Dramautênticas da Performance em SRS

Estratégia Dramautêntica Movimento Correlato Estilo Identitário
Exposição Mista Não-disjunção Camaleão

Exposição Agonística Conjunção ou Disjunção Esnobe ou Dândi
Exposição pelo Mínimo 
Denominador Comum Não-conjunção Urso

Ao se relacionar a estratégia de exposição mista à trajetória do camaleão, torna-se 

possível entender que a apresentação constante de diferentes identidades externas oferece 

riscos à dramautenticidade do usuário. Ao não-disjuntar a performance da multiplicidade de 

contextos em que o indivíduo se insere, o usuário-(re)compartilhador não estabelece limites 

claros para que membros de grupos não-intencionalmente enunciatários da publicação inte-
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rajam consigo, e assim evidencia a ausência de um referencial pelo qual estes contatos alheios 

à performance composta possam compreender os códigos e condutas do grupo a que publica-

ção se destina. Essa falta de um guia pelo qual interagir tende, no fluxo da linha do tempo, 

a ocasionar disrupções da performance – chamadas por Goffman (1959, p.209) de faux pas 

ou gaffes – que paulatinamente minam o reconhecimento (ou seja, a identidade para ou-

trem do indivíduo) em relação aos grupos excluídos de cada publicação. Essas disrupções 

em comentários, recompartilhamentos e outras formas de interação presentes no Facebook 

expõem – por meio da ação de um terceiro – aspectos do usuário que normalmente seriam 

mantidos ocultos de determinados contatos, e uma vez que a não-disjunção utilizada por 

essa estratégia pressupõe a tentativa contínua de manutenção da interação com todos os 

grupos da rede social do usuário, entende-se que, em certos momentos, a performance com-

posta se apresentará inadmissivelmente discordante do contexto referencial de algum dos 

grupos de contatos, efetivamente excluindo o pertencimento do usuário daquele contexto. 

Acredita-se aqui que as estratégias de cunho agonístico oferecem ao usuário a op-

ção de – principalmente – se conjuntar a um contexto específico, efetivamente limitando 

o seu contexto interacional a uma situação mais próxima daquela encontrada na interação 

presencial, e assemelhando-se – dentro do contexto multiplamente ancorado característico 

dos SRSs – à performance goffmaniana clássica. Dessa forma, ao compor sua performance 

o usuário, tal qual o esnobe, aponta sua apresentação de si em direção à posição central de 

referência, conjuntando as identidades interna e externa para atender às expectativas do con-

texto em que preferiu se inserir. Esta postura impõe ao usuário – de acordo com Wittkower 

(2004, s.p.) – um custo pago em “potencial alienação ou abandono”, especialmente quando 

a posição de referência preferida é marcada por polêmica – casos extremos como religião, 

política, etc., podem, por exemplo, suscitar desentendimentos graves entre contatos, levan-

do à interrupção das trocas entre eles –, ainda que a defesa da posição por parte do usuário 

ofereça oportunidades de aprofundamento e reforço de relações que, de outra forma, man-

ter-se-iam como vínculos fracos.

Destaca-se aqui também que, de maneira análoga ao estilo do esnobe, a estratégia 

agonística permite ao indivíduo apresentar-se de forma a disjuntar-se do contexto referen-

cial, característica do estilo dândi “disposto a tudo, ao contrário [do esnobe], para se dife-

renciar e se desligar” (LANDOWSKI, 2002, p. 38), ao exagerar e/ou desdenhar do homem 

do mundo encontrado no cenário interacional da sua linha do tempo. 
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Por fim, é possível correlacionar a trajetória não-conjuntiva do urso à estratégia do 

mínimo denominador comum, uma vez que a opção por publicações de menor impacto 

– resultando em uma performance superficial – diminui não só a exposição do usuário, mas 

também sua participação efetiva em interações na linha do tempo, tornando as relações na 

plataforma de sociabilidade online mais fracas e superficiais. Assumir essa estratégia não 

significa, entetanto, assumir um papel exclusivamente lurker no Facebook, uma vez que 

ferramentas da plataforma – como os grupos, as mensagens diretas, e as listas de amigos – 

ainda permitem a interação no SRS, mas em contextos controlados e claramente divididos. 

Em alguns casos, entretanto, pode-se identificar indivíduos que se recusam a desempenhar 

práticas consideradas comuns dentro do SRS, como o caso do respondente #31 que observa 

um boicote a todo tipo de recompartilhamento possível no Facebook por questões pessoais.

3.5.1 Estilos, Estratégias e Recompartilhamento

Retorna-se, neste momento, à afirmação de Sá; Polivanov (2012, p. 7) de que seria 

impossível aos “gestos dos indivíduos ‘aparecerem’ em sites de redes sociais”, com o intuito de 

oferecer uma abordagem dramautêntica-sociossemiótica do que seria um “gesto” no âmbito 

das plataformas de sociabilidade online. Considerando a articulação entre estratégias dra-

mautênticas e estilos da dinâmica identitária, e assumindo que “o gesto nada mais é que o ato 

considerado na totalidade do seu desenrolar, percebido enquanto tal, observado, captado” 

(GALARD, 2008, p. 27), torna-se viável então considerar o ato do recompartilhamento – e 

talvez também a publicação de UGC – no fluxo temporal da linha do tempo como o equi-

valente, no SRS, de um gesto propriamente dito. Assim, o conteúdo recompartilhado tem 

seu desenrolar tornando-se primeiramente enunciado indireto do usuário-recompartilha-

dor, estabelecendo na sequência (dentro de uma temporalidade fragmentada espacialmente 

de fluxo) a comunicação e a interação com os usuários-enunciatários daquela mensagem na 

linha do tempo e por fim, de acordo com a estratégia adotada pelo enunciador, a performance 

é composta a partir de uma expressão que aqui se considera sugerida (given off ) em virtude 

da “expectativa de que a ação foi desempenhada por razões outras que não a informação 

carreada dessa forma” (GOFFMAN, 1959, p. 2). É assim, então, que se interpreta um desejo 

de “bom dia, e que sejamos pessoas melhores” (Figura 23 – Imagem #00729, p. 80) 

como “filosofia barata” (respondente #144) ou “o sentido da vida” (Respondente #170), de 

acordo com o contexto interacional de cada um.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se que o propósito maior desta pesquisa – abordar o ato de recomparti-

lhamento de imagens, tão frequente no cenário do Facebook atual – como componente da 

performance foi alcançado em dois eixos de investigação principais pautados principalmente 

na análise do conteúdo recompartilhado a partir de Páginas, e nas respostas ao questionário 

apresentado a usuários do SRS:

1) a possibilidade de interpretar o recompartilhamento de imagem enquanto 

forma de expressão sugerida da performance, utilizando, para tanto, ferramen-

tas da semiótica visual e da sociossemiótica; e

2) a proposição de uma expansão do conceito de performance em Sites de Redes 

Sociais, ao articular o arcabouço landowskiano da dinâmica identitária com 

o cenário dramautêntico e, com isso, oferecer um ponto de vista mais compa-

tível com a característica expressiva da imagem recompartilhada.

Partindo de um objeto de estudo pouco explorado na literatura tanto da performan-

ce quanto da cultura digital, este trabalho pretende, como ponto principal, levantar questões 

de âmbito teórico e metodológico a respeito da pesquisa sobre o conteúdo publicado em 

SRSs em geral, e em particular o material recompartilhado no Facebook originalmente 

publicado por Páginas. Acredita-se que ainda há muito o que se desenvolver nesse tipo de 

investigação, e espera-se ter apresentado aqui ao menos uma forma viável para o estudo deste 

tema. Incluem-se entre as sugestões de investigação sobre o objeto as questões da cultura 

material e da expressão artística, por exemplo. 

A complexidade de se entender todos os aspectos envolvidos no estudo, entretanto, 

forçou a tomada de trilhas amplas no decorrer desta pesquisa. Ainda assim, acredita-se que 

contribuições importantes sobre diversas questões foram alcançadas em ambos os pontos de 

interesse primordial do estudo. 

Em primeiro plano, na construção do corpus principal de pesquisa, a utilização de 

teorias e metodologias já estabelecidas na investigação de SRSs, ainda que em âmbitos bastan-

te distintos – como os trabalhos de Fabio Malini e sua equipe no LABIC/UFES (GOVEIA; 

CARREIRA, 2013a, 2013b; MALINI, 2012), semelhantes em propósito ou em técnica, ainda 

que lançando mão de ferramentas diferentes – em especial a análise de redes, ofereceu um arse-

nal diferenciado de possibilidades investigativas para a análise e recorte de grandes volumes de 

imagens. A abordagem descrita anteriormente para a seleção do corpus, ainda que não necessa-
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riamente inédita106, permitiu que se chegasse não só a um conjunto relevante de imagens, como 

também forneceu subsídios para interpretações valiosas a respeito do conteúdo que cerca os 

usuários do Facebook. É interessante notar, por exemplo, que ainda que não se tenha mencio-

nado tal fato explicitamente no texto, imagens encontradas na coleta inicial a partir dos dados 

recuperados via Netvizz, mas que não compuseram o corpus definitivo da pesquisa, retornaram 

às linhas do tempo dos usuários quase um ano mais tarde.

De um ponto de vista prático, espera-se que os procedimentos detalhados neste traba-

lho – desde a utilização da análise de redes para o recorte do corpus de pesquisa, até o esquema 

dramautêntico-sociossemiótico como forma de interpretação das expressões de performance em 

SRS – sirvam se não como guia, ao menos como sugestão ou inspiração para outros pesqui-

sadores que enveredem pela busca do entendimento no que tange à comunicação por meio de 

textos verbovisuais, sejam eles recompartilhamentos de imagens, interações entre fotografias 

e hashtags, selfies, ou qualquer outro fenômeno que se enquadre nessa classificação ainda por 

surgir no ambiente altamente mutável das plataformas de sociabilidade online.

A partir da compreensão mais profunda das mensagens e sinais encontrados nas 

imagens, foi possível recuperar – a partir de dados quantitativos – informações valiosas a res-

peito do panorama geral oferecido pelas Páginas estudadas em termos de material recompar-

tilhado, e também das interações entre as diferentes características das imagens coletadas, de 

forma que aspectos formais e simbólicos das publicações, em conjunto, permitam entender 

não só a que tipo de conteúdo os indivíduos são submentidos cotidianamente no Facebook, 

mas também como as diferentes configurações destes aspectos influenciam na recomparti-

lhabilidade (JENKINS, 2013) das imagens. Acredita-se, após a conclusão do presente estu-

do, que estas percepções podem servir – se não como pauta, ao menos como uma bússola a 

nortear a produção de conteúdo de qualidade – como recurso para as equipes de criação de 

agências, organizações da sociedade civil, e demais entidades (incluídas as diversas Páginas 

mantidas por usuários) na produção de material com maior recompartilhabilidade, aten-

dendo tanto ao seu público (seguidores) quanto aos interesses da organização, qualquer que 

seja, de maneira mais eficiente. Para tanto, acredita-se que a análise quantitativa realizada na 

seção 1.4.1 Dados Quantitativos da Amostra (p. 38) oferece parâmetros, por exemplo, 

na combinação de elementos visuais e linguísticos de forma a se obter uma mensagem igual-

106  Procedimentos semelhantes foram utilizados, por exemplo, pela equipe liderada por Lev Manovich 
no projeto Selfiecity <http://selfiecity.net/>, com quantidade de imagens muito superior à utilizada na com-
posição do corpus do presente trabalho.
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mente clara, agradável e apropriada ao público-alvo determinado. Como se pôde interpretar 

a partir do questionário, a questão da segmentação de público tem impacto considerável 

na recompartilhabilidade, percepção corroborada pela prevalência significativa de respostas 

“Não” às perguntas do tipo “você recompartilharia a imagem?” dentro de uma amostra já 

assumidamente restrita e até certo ponto bastante homogênea. Também baseado na análise 

quantitativa, pôde-se estabelecer a primeira relação entre o conteúdo recompartilhado e as 

expressões sugeridas da performance, uma vez que as categorias de análise que receberam 

maior presença na coleta são aquelas que se referem, principalmente, à exposição do gosto 

pessoal e às particularidades individuais: Moda, Estilo de Vida, Entretenimento, expres-

sões da Personalidade e da Religião, etc. Nesse sentido, também, entende-se que o recom-

partilhamento de conteúdos de fato constitui uma faceta da cultura material encontrada no 

Facebook, e uma investigação mais aprofundada em relação a este tema é um dos desdobra-

mentos sugeridos para o aprofundamento do que se levanta neste trabalho.

Após a delimitação do corpus definitivo, duas novas vertentes de análise se torna-

ram possíveis: por um lado a análise das imagens recompartilhadas componentes do corpus 

oferece um vislumbre sobre as mensagens cotidianas circulantes no Facebook. Em alguns 

casos, tais mensagens são significativas de um contexto interacional bastante específico, 

como acontece com a Imagem #01302 (p. 76) e com a Imagem #06218 (p. 92), 

cujas análises perceberam a presença ainda muito forte do machismo arraigado e camuflado 

em elementos aparentemente valorizadores da mulher (liberdade sexual, reconhecimento e 

aceitação da diversidade de corpos, etc.). O segundo momento baseado no corpus definitivo 

emerge das respostas obtidas com o questionário apresentado aos usuários do Facebook. 

Reforça-se aqui a consciência da limitação da amostra disponível, mas ainda assim acredita-

-se que o teor das respostas, em especial às questões relacionadas ao compartilhamento e à 

percepção da performance por meio das imagens, oferece um panorama válido a respeito do 

recompartilhamento enquanto composição da performance. Reconheceu-se – nas questões 

fechadas sobre a utilização das ferramentas do Facebook e sobre os motivos para recompar-

tilhar ou não determinada publicação – que a questão do gerenciamento de impressões é 

ingrediente essencial na definição do recompartilhamento, uma vez que o alinhamento do 

conteúdo da publicação com interesses pessoais dos usuários foi considerado pelos respon-

dentes como a principal motivação para o recompartilhamento de uma publicação. Tam-

bém aqui as expressões sugeridas da performance – em especial nas questões do gosto – se 
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destacou como influente na decisão por disseminar um conteúdo. Um segundo processo 

crucial para o entendimento da performance em SRS, a defesa da face se mostrou igualmente 

importante como parâmetro, com a preservação de relações (exclusão de ofensas, preconcei-

tos, posssíveis gatilhos de discórdia, e outros impactos negativos) sendo menciona diversas 

vezes pelos respondentes como influente na hora de optar por recompartilhar ou não uma 

publicação. Ainda assim, também questões de foro individual – como o interesse pessoal 

por um determinado tema, característica também correlata às expressões sugeridas da per-

formance – se apresentam como relevantes para tal processo decisório.

Sobre a apresentação de si e sua composição espera-se ter alcançado, ao longo dos 

capítulos anteriores, uma dilatação do reconhecimento das possibilidades existentes nas pla-

taformas de sociabilidade online para a realização da performance. Além dos destaques já 

mencionados acerca da presença e, consequentemente, da viabilidade de análise das expres-

sões sugeridas em plataformas de sociabilidade online, também por meio do questionário 

apresentado foi possível reconhecer a questão dos múltiplos contextos interacionais presentes 

no Facebook. Ainda que grande parte das respostas às perguntas “A imagem X, na sua opi-

nião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a publicação? O quê?” e “Caso você 

recompartilhasse a Imagem X, que mensagem acredita que chegaria a seus contatos 

por meio dela?” tenham sido estáveis, com interpretações semelhantes em ambos os casos, 

a existência de respostas discordantes, em que o respondente julga seu interlocutor de formas 

diferentes dependendo da posição assumida no jogo óptico do recompartilhamento – enun-

ciador ou enunciatário – informa que a postura do indivíduo em relação ao conteúdo pode 

sim ser influenciada pelo contexto da publicação. Também por meio do quadrado semiótico 

dos jogos ópticos, tomando por base a posição do indivíduo em relação às modalidades do 

ver e do ser visto, pôde-se tocar nos perfis de utilização da linha do tempo, identificando 

assim comportamentos para os lurkers, os stalkers e para usuários em diferentes relações 

possíveis dentro do Facebook.

Construindo sobre essas interpretações, o presente trabalho articula a proposta so-

ciossemiótica da dinâmica identitária de Eric Landowski (2002) e seus diferentes estilos – o 

esnobe, o dândi, o camaleão, e o urso – com as estratégias dramautênticas de exposição 

propostas por Wittkower (2014) – mista, agonística, e pelo mínimo denominador co-

mum – como alternativa à interpretação Goffmaniana da performance em SRSs. A inte-

gração de ambas as linhas teóricas, aqui, permite uma interpretação mais direta a respeito 
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das práticas envolvidas no recompartilhamento e do tipo de atitude possível – por parte do 

indivíduo-recompartilhador – na composição de sua performance visando objetivos claros 

de manutenção ou disrupção de determinado contexto interacional presente em sua lista 

de contatos. Também se examina brevemente a influência que a opção por ferramentas 

disponíveis na plataforma que não a linha do tempo – grupos, listas de amigos, mensagens 

privadas, etc. – como espaços de exibição alternativos para a performance dentro da proposta 

dramautêntica-sociossemiótica, auxiliando, acredita-se, na compreensão desses fenômenos.

Por fim, acredita-se que a principal contribuição deste estudo reside nos desdobra-

mentos possíveis para a continuação e aprofundamento da pesquisa da apresentação de si em 

Sites de Redes Sociais, especialmente no que tange às expressões sugeridas da performance, 

não só por meio do recompartilhamento de conteúdo, mas também quando o usuário se 

apresenta utilizando publicações originais produzidas por ele próprio. Outro viés de estudo 

levantado e passível de expansão concerne à dimensão estética do recompartilhamento, abor-

dada brevemente e considerada como acessória às análises aqui desenvolvidas e, acredita-se, 

merece estudos focados na questão. Também a aplicação – já mencionada – de alguns dos 

achados da pesquisa em áreas como a publicidade e a propaganda, o ativismo sociopolítico, 

e até mesmo o entretenimento podem se configurar como resultados obtidos neste trabalho.
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APÊNDICE 1 – LISTA DE PÁGINAS DA COLETA

Página Endereço Situação em 
15/03/2015

Ursinho chapadão https://www.facebook.com/235278413265480/ Inexistente
Véi, na boa https://www.facebook.com/324935010894519/ Inexistente

O que não mata nos 
fortalece https://www.facebook.com/300907456667858/ Ativa

Menina mulher https://www.facebook.com/394821043905257/ Alterada para 
`̀ Academia''

Meninas de salto alto https://www.facebook.com/330408497016758/ Inexistente
Mulher de atitude https://www.facebook.com/203646796403018/ Ativa

Cinderela ao contrário https://www.facebook.com/299013900158770/ Inexistente
Além dos meus sonhos https://www.facebook.com/367627513264126/ Inexistente

Empreendedorismo  
Social Brasil https://www.facebook.com/389821757789960/

Redução 
significativa de 

seguidores
Garota bipolar https://www.facebook.com/340642842627469/ Inexistente
Deus, amor,  

verdade e amizade https://www.facebook.com/314745525220618/ Ativa

Minha amiga irmã https://www.facebook.com/315303111859239/ Inexistente
Garota ciúmes https://www.facebook.com/202202429899929/ Inexistente

YouRindo https://www.facebook.com/239976362724972/ Ativa
Rei dos Trolls https://www.facebook.com/303512103020632/ Ativa

Tô com tempo de sobra https://www.facebook.com/238886172835589/ Ativa
Pânico delivery https://www.facebook.com/171725129591186/ Inexistente

Politicamente incorret0 https://www.facebook.com/254038201318019/ Ativa
Kibenet https://www.facebook.com/347251125338686/ Inexistente
Frases -' https://www.facebook.com/324185394262183/ Ativa

Sempre em frente https://www.facebook.com/498558366826669/ Inexistente
Palavra,  

pensamento e atitude https://www.facebook.com/275070509211501/ Ativa

Meus pensamentos https://www.facebook.com/234426063314628/ Inexistente
Me apaixonei https://www.facebook.com/242550129142283/ Ativa

Saudades https://www.facebook.com/145946988810589/ Ativa
Mamãe passou talquinho 

em mim https://www.facebook.com/114303412044747/ Inexistente

Apenas Signos https://www.facebook.com/261472137202144/ Inexistente
Nem todos os homens  

são iguais https://www.facebook.com/111844525605099/ Ativa

Frases 合 https://www.facebook.com/129881620449446/ Ativa
Frases realistas https://www.facebook.com/295705543798016/ Inexistente

Se eu quero, eu posso e 
consigo https://www.facebook.com/463155853782874/ Inexistente

Relaxa, o mundo 
 dá voltas https://www.facebook.com/255799007823349/ Ativa
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Página Endereço Situação em 
15/03/2015

Ah manolo! https://www.facebook.com/181186551982444/ Ativa

Me odeia? Entra na fila! https://www.facebook.com/357252477635087/
https://www.

facebook.com/
meodeiaoficial

Pra sempre te amo https://www.facebook.com/186157678139797/ Inexistente
Hoje um sonho, amanhã 

nossa realidade https://www.facebook.com/274457135925254/ Inexistente

Insista, persista e não 
desista https://www.facebook.com/169330456462047/ Ativa

Trechos de músicas https://www.facebook.com/125641710850941/ Ativa
Frases incríveis https://www.facebook.com/152012388227200/ Ativa

Sentimentos inversos https://www.facebook.com/218834004852287/ Ativa

Grifei num livro https://www.facebook.com/139472146111949/
Redução  

significativa de 
seguidores

Não salvo https://www.facebook.com/204520732988/ Ativa
Deixando o  

melhor de mim https://www.facebook.com/121808131224160/ Ativa

Vasto mundo https://www.facebook.com/169339589820963/ Ativa
Orkut já era https://www.facebook.com/180704028637331/ Ativa

Cômico https://www.facebook.com/381815328496392/ Inexistente
Altas risadas https://www.facebook.com/209334765812803/ Ativa
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO APLICADO A USUÁRIOS DO FACEBOOK

Recompartilhamento de Imagens e Performance
no Facebook
Este questionário é parte de uma pesquisa para a conclusão de curso de Mestrado em 
Comunicação e Linguagens na Universidade Tuiuti do Paraná, e pretende investigar as 
práticas de compartilhamento de imagens no Facebook e como essas imagens ajudam a 
retratar o usuário que as encaminha para sua linha do tempo.

Os dados que você submeter nas respostas deste questionário serão mantidos em 
confidencialidade pelo pesquisador, sendo que a aparição de qualquer informação na 
dissertação resultante será apresentada em forma agregada (dados gerais, não 
individualizados).Se e quando necessário utilizar alguma passagem específica de uma 
resposta, esta será anonimizada, mantendo assim a completa privacidade dos 
respondentes.
Apenas as pessoas diretamente envolvidas com a pesquisa – ou seja, o pesquisador e sua 
profª. orientadora – terão acesso aos dados completos das respostas.

Ao responder a este questionário você concorda em permitir ao pesquisador a utilização dos 
dados derivados de suas respostas em sua pesquisa.

:: O tempo de resposta médio das questões é de 15 minutos. Pedimos encarecidamente 
que não pare no meio do preenchimento, para que nossa pesquisa seja o mais válida 
possível.  ::

*Obrigatório

1. Eu aceito os termos acima e concordo com a utilização de minhas respostas na
pesquisa em questão. *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não Pare de preencher este formulário.

Informações básicas

2. Qual a sua idade? *

3. Gênero *
Marcar apenas uma oval.

 Masculino.

 Feminino.

 Outro: 

4. Onde você mora? *
Cidade, Estado

Utilização do Facebook
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5. Você acessa o Facebook por meio de: *
marque tantos quanto necessários
Marque todas que se aplicam.

 Computador Desktop.

 Notebook / Laptop / Netbook.

 Smartphone / Tablet.

 Outro: 

6. Quantas horas por dia você utiliza o Facebook? *
Marcar apenas uma oval.

 Menos de 1 hora diária.

 Entre 1 e 2 horas diárias.

 Entre 2 e 3 horas diárias.

 Entre 3 e 4 horas diárias.

 Mais de 4 horas diárias.

7. Quais as ferramentas do Facebook que você mais utiliza? *
marque tantos quanto necessários
Marque todas que se aplicam.

 Página de Perfil (sua ou de contatos).

 Linha do tempo (para comentar, curtir ou compartilhar publicações).

 Mensagens (inbox ou messenger).

 Grupos.

 Páginas (fanpages).

 Eventos.

 Álbuns de Fotos (seus ou de contatos).

 Busca/pesquisa.

 Aplicativos (jogos, testes, etc).

 Outro: 

Recompartilhamento de publicações no Facebook

8. Que tipo de publicação você costuma recompartilhar? *
marque tantos quanto forem necessários
Marque todas que se aplicam.

 Imagens estáticas (fotos, ilustrações, montagens, etc).

 Vídeos.

 Links.

 Textos curtos (até 2 parágrafos).

 Textos longos (2 ou mais prágrafos).
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9. Ao recompartilhar uma publicação, é frequente você: *
marque tantos quanto forem necessários
Marque todas que se aplicam.

 Relacionar o assunto a um ou mais contatos, mas não se referir diretamente a eles
("indireta").

 Relacionar o assunto a um ou mais contatos, e referirse a eles diretamente
(publicação na página do contato, marcação do nome, etc).

 Não relacionar o assunto a nenhum de seus contatos.

10. Quando você recompartilha uma publicação, você prefere que seus contatos: *
Marcar apenas uma oval.

 Curtam a publicação.

 Comentem na publicação.

 Recompartilhem a publicação.

 Outro: 

11. Entre as razões para recompartilhar um conteúdo, quais se aplicam a você? *
marque tantos quanto forem necessários
Marque todas que se aplicam.

 Acredito que algum contato irá gostar da publicação.

 O assunto me interessa (ou me diverte).

 Gostei do que foi publicado, ou concordo com a mensagem da publicação.

 Outro: 

12. Entre as razões para NÃO recompartilhar uma publicação, quais se aplicam a
você? *
marque tantos quanto forem necessários
Marque todas que se aplicam.

 Acho que vai gerar discussão/briga na linha do tempo, e não sou obrigado(a).

 Alguém de quem eu gosto vai ficar bravo, chateado ou algo assim, e não quero
ofender, ainda que concorde com a mensagem.

 Achei a publicação ofensiva, e me recuso a disseminar tal conteúdo.

 O tema não interessa a mim ou a meus contatos.

 Recompartilhar a publicação exporia particularidades minhas que prefiro manter
privadas.

 Outro: 

Recompartilhamento de Imagens
A seguir serão exibidas, separadamente, 16 imagens retiradas de Páginas no Facebook, com 
algumas perguntas a respeito da sua opinião sobre as publicações.

Imagem 1
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13. A imagem 1, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

14. Você recompartilharia a Imagem 1? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 

15. Caso você recompartilhasse a Imagem 1, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 2
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16. A imagem 2, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

17. Você recompartilharia a Imagem 2? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 

18. Caso você recompartilhasse a Imagem 2, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 3
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19. A imagem 3, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

20. Você recompartilharia a Imagem 3? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 
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21. Caso você recompartilhasse a Imagem 3, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 4



178

22. A imagem 4, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

23. Você recompartilharia a Imagem 4? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 

24. Caso você recompartilhasse a Imagem 4, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 5
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25. A imagem 5, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

26. Você recompartilharia a Imagem 5? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 
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27. Caso você recompartilhasse a Imagem 5, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 6

28. A imagem 6, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

29. Você recompartilharia a Imagem 6? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 
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30. Caso você recompartilhasse a Imagem 6, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 7

31. A imagem 7, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

32. Você recompartilharia a Imagem 7? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 
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33. Caso você recompartilhasse a Imagem 7, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 8

34. A imagem 8, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

35. Você recompartilharia a Imagem 8? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 
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36. Caso você recompartilhasse a Imagem 8, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 9

37. A imagem 9, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
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38. Você recompartilharia a Imagem 9? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 

39. Caso você recompartilhasse a Imagem 9, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 10
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40. A imagem 10, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

41. Você recompartilharia a Imagem 10? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 

42. Caso você recompartilhasse a Imagem 10, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 11
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43. A imagem 11, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

44. Você recompartilharia a Imagem 11? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 

45. Caso você recompartilhasse a Imagem 11, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 12
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46. A imagem 12, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

47. Você recompartilharia a Imagem 12? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 

48. Caso você recompartilhasse a Imagem 12, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
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Imagem 13

49. A imagem 13, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

50. Você recompartilharia a Imagem 13? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 
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51. Caso você recompartilhasse a Imagem 13, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 14

52. A imagem 14, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

53. Você recompartilharia a Imagem 14? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 
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54. Caso você recompartilhasse a Imagem 14, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 15

55. A imagem 15, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
 

 

 

 

 

56. Você recompartilharia a Imagem 15? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 
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57. Caso você recompartilhasse a Imagem 15, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Imagem 16

58. A imagem 16, na sua opinião, diz algo sobre a pessoa que recompartilhou a
publicação? O quê? *
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Powered by

59. Você recompartilharia a Imagem 16? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim.

 Não.

 Outro: 

60. Caso você recompartilhasse a Imagem 16, que mensagem acredita que chegaria a
seus contatos por meio dela? *
 

 

 

 

 

Obrigado!
Ufa! Agradecemos a sua resposta a este questionário.

61. Caso deseje receber a dissertação de
mestrado que utilizou as informações
deste questionário quando ela estiver
pronta e aprovada, coloque aqui seu
endereço de email:
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APÊNDICE 3 – DADOS DE RECOMPARTILHAMENTO OBTIDOS NO 

QUESTIONÁRIO, POR IMAGEM

Imagem #01175 Faixas etárias
Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total

Feminino 31 42 26 5 7 1 112
Não 31 41 20 4 6 1 103
Sim 5 1 1 7

Talvez 1 1 2
Masculino 16 25 14 3 1 59

Não 16 24 13 3 1 57
Sim 1 1

Talvez 1 1
Total 47 67 40 8 8 1 171

Imagem #01206 Faixas etárias
Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total

Feminino 31 42 26 5 7 1 112
Não 31 41 24 5 5 1 107
Sim 2 1 3

Talvez 1 1 2
Masculino 16 25 14 3 1 59

Não 16 25 14 3 1 59
Total 47 67 40 8 8 1 171

Imagem #00140 Faixas etárias
Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total

Feminino 31 42 26 5 7 1 112
Não 25 26 13 2 4 70
Sim 4 12 9 3 3 1 32

Talvez 2 4 4 10
Masculino 16 25 14 3 1 59

Não 14 21 10 2 1 48
Sim 1 2 2 5

Talvez 1 2 2 1 6
Total 47 67 40 8 8 1 171
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Imagem #00427 Faixas etárias

Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total
Feminino 31 42 26 5 7 1 112

NA 1 1
Não 22 19 9 2 3 55
Sim 8 17 16 3 4 1 49

Similar 1 1
Talvez 1 5 6

Masculino 16 25 14 3 1 59
Não 11 18 8 1 1 39
Sim 3 7 5 2 17

Similar 1 1
Talvez 1 1 2
Total 47 67 40 8 8 1 171

Imagem #00495 Faixas etárias
Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total

Feminino 31 42 26 5 7 1 112
Não 28 35 20 2 5 90
Sim 3 5 5 2 2 1 18

Talvez 2 1 1 4
Masculino 16 25 14 3 1 59

Não 14 24 12 3 1 54
Sim 1 2 3

Talvez 1 1 2
Total 47 67 40 8 8 1 171

Imagem #00450 Faixas 
etárias

Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total
Feminino 31 42 26 5 7 1 112

Não 29 37 21 3 7 97
Sim 1 3 3 2 1 10

Similar 1 1 1 3
Talvez 1 1 2

Masculino 16 25 14 3 1 59
NA 1 1
Não 16 22 13 3 1 55
Sim 1 1

Talvez 1 1
Zoeira 1 1
Total 47 67 40 8 8 1 171



195
Imagem #01302 Faixas etárias

Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total
Feminino 31 42 26 5 7 1 112

Não 31 39 20 5 6 1 102
Sim 3 5 8

Talvez 1 1 2
Masculino 16 25 14 3 1 59

Não 16 24 14 3 1 58
Sim 1 1

Total 47 67 40 8 8 1 171

Imagem #00729 Faixas etárias
Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total

Feminino 31 42 26 5 7 1 112
Não 27 35 16 2 4 84
Sim 3 6 7 3 3 1 23

Similar 1 1 2
Talvez 1 2 3

Masculino 16 25 14 3 1 59
NA 1 1
Não 14 23 11 2 1 51
Sim 1 1 2 1 5

Talvez 1 1 2
Total 47 67 40 8 8 1 171

Imagem #05018 Faixas etárias
Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total

Feminino 31 42 26 5 7 1 112
Não 29 41 25 3 6 1 105
Sim 1 1 1 3

Similar 1 1
Talvez 1 1 1 3

Masculino 16 25 14 3 1 59
Não 15 23 14 2 1 55
Sim 1 1 2

Talvez 1 1 2
Total 47 67 40 8 8 1 171



196
Imagem #04942 Faixas etárias

Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total
Feminino 31 42 26 5 7 1 112

NA 1 1
Não 26 35 24 3 5 93
Sim 4 4 1 1 2 1 13

Similar 1 1
Talvez 1 2 1 4

Masculino 16 25 14 3 1 59
NA 1 1
Não 15 21 12 2 1 51
Sim 3 1 1 5

Similar 1 1
Talvez 1 1
Total 47 67 40 8 8 1 171

Imagem #05024 Faixas etárias
Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total Geral

Feminino 31 42 26 5 7 1 112
Não 30 38 20 3 6 1 98
Sim 1 3 5 2 1 12

Similar 1 1
Talvez 1 1

Masculino 16 25 14 3 1 59
Não 15 23 12 3 1 54
Sim 1 2 3

Talvez 1 1 2
Total Geral 47 67 40 8 8 1 171

Imagem #06218 Faixas etárias
Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total

Feminino 31 42 26 5 7 1 112
Crítica 1 1

Não 30 33 21 4 7 1 96
Sim 4 4 1 9

Talvez 5 1 6
Masculino 16 25 14 3 1 59

NA 1 1
Não 16 22 13 3 1 55
Sim 2 2

Talvez 1 1
Total Geral 47 67 40 8 8 1 171



197
Imagem #05496 Faixas etárias

Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total
Feminino 31 42 26 5 7 1 112

Não 28 36 26 4 7 1 102
Sim 1 4 1 6

Talvez 2 2
Zoeira 2 2

Masculino 16 25 14 3 1 59
Não 14 21 14 3 1 53
Sim 3 3

Similar 1 1
Talvez 1 1
Zoeira 1 1
Total 47 67 40 8 8 1 171

Imagem #05901 Faixas etárias
Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total

Feminino 31 42 26 5 7 1 112
Não 30 33 20 4 5 1 93
Sim 1 6 3 1 2 13

Talvez 3 3 6
Masculino 16 25 14 3 1 59

NA 1 1
Não 15 23 12 3 1 54
Sim 1 1 1 3

Talvez 1 1
Total 47 67 40 8 8 1 171

Imagem #06241 Faixas etárias
Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total

Feminino 31 42 26 5 7 1 112
Não 29 38 24 5 7 1 104
Sim 3 1 4

Talvez 1 1 2
Zoeira 2 2

Masculino 16 25 14 3 1 59
NA 1 1
Não 16 21 14 3 1 55
Sim 1 1

Talvez 1 1
Zoeira 1 1
Total 47 67 40 8 8 1 171



198
Imagem #05094 Faixas etárias

Respostas (por gênero) 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 Total
Feminino 31 42 26 5 7 1 112

Não 30 38 23 4 6 1 102
Sim 1 3 1 1 1 0 7

Similar 0 0 1 0 0 0 1
Talvez 0 1 1 0 0 0 2

Masculino 16 25 14 3 1 0 59
NA 0 1 0 0 0 0 1
Não 14 22 13 2 1 0 52
Sim 2 1 0 1 0 0 4

Talvez 0 1 1 0 0 0 2
Total 47 67 40 8 8 1 171




