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 RESUMO  

 

 

Este trabalho busca conceber as imagens fotográficas no ciberespaço como fomentadoras de 

sociabilidade, ou seja, ele pretende elucidar as relações de apropriação estabelecidas com a 

fotografia – não como objeto (imagem), mas como uma forma de expressão -, nas mídias 

sociais. Trata-se de uma análise das relações entre uma nova forma de cultura, a cibercultura, 

e o globalizar-se. Para isso foi construído uma argumentação com base no diálogo com 

autores que trabalham as temáticas como Canclini, Lemos e Martín-Barbero. A análise foi 

ampliada ou diversificada com opiniões de usuários e profissionais colhidas por um 

questionário e durante a elucidação do estudo foram utilizadas imagens, explicitando o que 

era argumentado. Assim, pretende-se analisar a utilização de fotografias nas mídias sociais 

como forma de expressão para estabelecer diálogo com um aspecto da sociedade que compõe 

e representa a formação identitária. 
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1. Introdução 

 

 

As inquietações que levam a pensar uma cultura contemporânea a luz da globalização 

são muitas, em especial foram destacados os aspectos antropológicos e sociais que 

configuram o consumo – produção, propagação e uso -, de fotografias nas mídias sociais.  

Isso não significa que este estudo não tenha importância mercadológica, pois as novas 

mídias são pouco exploradas, ainda, pelas empresas e isso tornar-se-á a cada dia mais 

necessário. A mídia social é um ambiente, sobretudo, que precisa ser ocupado. O que deve ser 

feito antes que outros como a concorrência ou clientes insatisfeitos o façam e prejudiquem a 

instituição, a ocupação e atuação proporcionam a capacidade de responder a essas situações. 

Entender como os atores se apropriam das representações nas mídias sociais é um grande 

passo e trunfo para todos, mercado ou academia – os pesquisadores da contemporaneidade 

encontram no ciberespaço um laboratório de sociabilidade.  

 Enfim, o que é consumo? Consumir? É comprar ou adquirir algo, relacionando a ação 

de adquirir ao uso do que foi adquirido, certo? Para analisar o consumo ou apropriação na 

contemporaneidade é preciso está ciente do processo de globalização. A globalização 

revoluciona totalmente a forma e a disponibilidade de consumir –“em todas as sociedades o 

consumo é um processo social e cultural” -, pois, ela transforma a forma de viver das 

sociedades e as torna multiculturais (LIMA: 2010, p.24).  

 Olharemos, assim, para o processo que proporciona e nos faz entender a lógica do 

consumo aliado ao que nos faz entender o consumir, ou seja, globalização e cultura terão 

destaque ao longo da análise. O projeto está estruturado de modo a proporcionar a reflexão 

sobre um aspecto da sociedade contemporânea - a apropriação de fotografias em mídias 

sociais - no seio de uma nova forma de cultura, a cibercultura, no contexto da globalização. 

Assim, o que dá sentido ao que consumimos e a forma que consumimos é a relação entre 

globalização e cultura, e os processos de mediação midiáticos que a envolvem.  

 Pois, a mídia desempenha papel fundamental nesse processo, incentivando o consumo, 

participando da determinação do que iremos consumir e ajudando a construir o sentido do que 

é consumido. Devemos atentar que tudo ao nosso redor é mídia e, de alguma forma, está 
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envolvido em algum tipo de mediação para atribuir um sentido ou reflexão a algo ou alguém. 

E tudo que envolve mediação, de onde vem à origem da palavra mídia, é cultura.    

 A humanidade dá sentido a sua forma de viver e a ritualiza de acordo com suas 

crenças culturais. No contexto da globalização, as sociedades passaram a ser resultado das 

relações entre o global e o local. Essas relações são produto de negociações que todos 

realizamos diariamente. Assim, as mídias sociais se configuram plataformas globais de 

socialização virtual em que pessoas de múltiplos espaços e múltiplas culturas expressão seu 

cotidiano e ampliam as possibilidades de interação e produção. 

A pesquisa não tem o viés fotográfico ou não entra nesse mérito da questão, no tocante 

a teoria e a metodologia de pesquisa, a fotografia é uma forma de expressão complexa em que 

busco analisar e evidenciar a relação das pessoas, usuário de mídias sociais, através ou a partir 

dela no contexto das mídias sociais. “Nossa argumentação estará centrada na análise da 

dinâmica entre as novas tecnologias e a sociedade contemporânea, e é através desta 

perspectiva que iremos analisar” a fotografia e as mídias sociais: a apropriação da 

representação digital (LEMOS: 2010, p.16). 

O estudo foi realizado através de pesquisa exploratória com bibliografia necessária 

para fundamentação de questões mais amplas e conceituais. E no segundo momento foi 

realizada uma pesquisa qualitativa para obter informações diretas dos usuários de mídias 

sociais, através de um formulário, em anexo, criado no Google Docs e colocado na rede social 

Facebook, os meus contatos na rede ajudaram a divulgá-lo no ciberespaço, assim, não tive 

controle ou influência sobre quem respondeu ou como foram respondidas as questões. Dessa 

forma não fiquei limitado ao um espaço geográfico específico e pude utilizar ferramentas 

digitais para realizar uma pesquisa que envolve o universo das mídias digitais, o que me 

motiva, ainda mais, a analisar como “a forma técnica da cultura contemporânea é produto de 

uma sinergia entre o tecnológico e o social” (LEMOS: 2010, p.15). Essa coleta de opiniões 

como o questionário tinha o objetivo de gerar e instigar possíveis falas que teriam tanta 

importância na construção do estudo quanto as referências bibliográficas. Assim elas não 

forneceriam um perfil da utilização das imagens ou de quem as utiliza, elas forneceriam 

informações pessoais da utilização de imagens e de quem as utiliza que poderiam enriquecer o 

diálogo com os demais elementos do estudo. Algumas respostas obtidas foram utilizadas ao 

longo do texto para proporcionar e ampliar as reflexões, também, a partir da perspectiva de 

usuários e profissionais do ciberespaço. 
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Proponho, assim, um olhar diferenciado da cibercultura – “pois compreender como os 

atores constroem esse espaço e que tipo de representações e percepções são colocadas é 

fundamental” –, olhemos para a sociedade contemporânea através do diálogo entre uma nova 

forma de cultura e o globalizar-se, enxergando as relações de apropriação estabelecidas com a 

fotografia – não como objeto (imagem), mas como uma forma de expressão -, no ciberespaço 

(RECUERO: 2009, p.29). 

O projeto foi estruturado para demonstrar em seu segundo capítulo os aspectos mais 

importantes, para este estudo, da globalização e seus processos, nele será apresentada uma 

conjuntura da globalização e a problemática cultural que a envolve. No terceiro capítulo, 

apresenta-se a cultura digital que é apresentada como uma nova forma de cultura, elucidando 

a cibercultura, as mídias digitais e abordando as transformações da apropriação da imagem. 

Em a apropriação da representação digital, o quarto capítulo, será trabalhada uma linha de 

raciocínio que instigou a construção deste estudo e direcionou as pesquisas, trabalhando os 

pensamentos produzidos, a busca do real no ciberespaço e a sociabilidade como um objetivo 

que se antecipa aos outros na utilização de imagens fotográficas no ciberespaço. 
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2. A globalização e seus processos 

 

 

2.1. A conjuntura da globalização  

 

 

 Antes de abordar ou tratar do recorte dado para o estudo - a fotografia e as mídias 

digitais, tratando de forma mais específica da apropriação da representação digital - é preciso 

entender como o mundo e o consumo estabelecem relação ou se configuram no contexto da 

globalização ou das reconfigurações estabelecidas por ela. Para isso é preciso deixar claro que 

não podemos falar em constatações absolutas ou características estáticas, vivenciamos um 

período de relações instantâneas, múltiplas e maleáveis. Essas características, também, se 

aplicam as relações em mídias sociais e as próprias mídias. Podemos perceber que essas ditas 

novas mídias refletem os processos globalizadores ao qual estão inseridas. É preciso ter 

cautela ao analisar as questões que envolvem o globalizar, pois, 

muito do que se diz sobre a globalização é falso. Por exemplo, que ela uniformiza 

todo o mundo. Ela nem sequer conseguiu estabelecer um consenso quanto ao que 

significa “globalizar-se”, nem quanto ao momento histórico em que seu processo 

começou, nem quanto a sua capacidade de reorganizar ou decompor a ordem social. 

(CANCLINI: 2007, p. 41) 

O desafio de lidar com questões flexíveis, mutáveis e dinâmicas denota a velocidade 

decorrente das novas tecnologias da informação, das influências das mídias e do poder 

decisório das questões econômicas. E ainda temos que levar em conta que “a globalização é 

um fenômeno emergente, um processo ainda em construção”. A facilidade com que a 

informação é materializada e, ou, distribuída reformula operações e as formas com que as 

pessoas relacionam-se com o conhecimento (ORTIZ: 1998, p.15).  

O acesso as novas tecnologias revoluciona o modo como a sociedade se comunica. 

Antes, por exemplo, as pessoas que gostariam de ter uma foto de alguém consigo teriam que 

pedir uma foto pequena ou conseguir uma maior e amassá-las em bolsas ou carteiras. Hoje, 

não é difícil encontrar uma pessoa que possua um celular que, também, são câmeras digitais. 

A imagem fica armazenada no cartão de memória ou são transferidas para computadores ou 
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mídias sociais. Esse é um exemplo de (re)configuração social que acontece no contexto do 

globalizar-se e suas conseqüências. 

De uma forma geral, podemos visualizar ou imprimir um extrato bancário, obter a 

confirmação de que seu cartão do banco possui crédito ou receber a autorização de que sua 

conta possui a quantia necessária para realizar alguma compra tem tanta importância quanto 

ter as cédulas equivalentes em mãos. Os jornalistas possuem, a cada dia, menos tempo para 

apurar suas pautas, matérias. Quanto maior é o tempo de apuração, maior é o risco de que o 

colega da empresa concorrente o faça primeiro.  

As mídias digitais1 e convencionais2 ditam tendências e regras sociais, através da 

massificação de conteúdo, assim mesmo aqueles que pensam consumir produtos alternativos 

estão consumindo aquilo que o “mercado” através da mídia disse ou supôs que seria 

alternativo, assim, fica claro que “as novas tecnologias tornam-se vetores de novas formas de 

agregação social” (LEMOS: 2010, p.16).  

Um bom exemplo de como as novas mídias tem potencial para fomentar novas formas 

de agregação social são as correntes no ciberespaço. Várias pessoas propagam expressões, 

textos e imagens, que refletem um objetivo em comum. Assim, podemos visualizar na 

campanha: Luciano Huck ajude o Sr. Rogério. 

 

Figura 1 – Montagem que mobiliza a campanha: Luciano Huck ajude o Sr. Rogério. 

Disponível em: < 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=185887268165046&set=o.180690255332871&typ

e=1&theater> Acesso em: 04 dez. 2011. 

                                                           
1 Podemos entender que “mídia digital é a mídia eletrônica, ou meios de veiculação/comunicação eletrônicos 

baseados em tecnologia digital. Não requer necessariamente produção de conteúdo de muitos para muitos, nem 

relações interpessoais. Abrange sim a mídias social, mas não se detém nela. Temos como exemplo de mídia 

digital a internet, o celular, a TV digital e outros” (FREITAS: 2010, disponível 

em<http://midiabuzz.com.br/midias-sociais/redes-sociais-midias-sociais-e-midias-digitais-qual-a-diferenca>). 

2 Como consta no Abcdário da Propaganda do Sindicato das Agências do Ceará, mídias convencionais são “o 

conjunto de meios de comunicação que operam fora da Internet e da web, como imprensa escrita, rádio, televisão 

e cinema”, ou seja, são os meios mais tradicionais. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=185887268165046&set=o.180690255332871&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=185887268165046&set=o.180690255332871&type=1&theater
http://midiabuzz.com.br/midias-sociais/redes-sociais-midias-sociais-e-midias-digitais-qual-a-diferenca
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Rogério é um morador de rua que vive numa carroça coberta com 10 cães. Para cuidar 

de todos os cães ele depende das doações de ração, remédio e comida. A montagem e as fotos 

– como podemos ver, por exemplo, no blog “A beleza de ser um eterno aprendiz” 

(http://belezaaprendiz.blogspot.com/2011/11/luciano-huck-ajude-o-sr-rogerio-pessoal.html) – 

são encontradas em diversas mídias do ciberespaço. Nas duas mídias, Facebook e Blogspot, a 

campanha é colocada como de autoria de Priscilla Travensoli. O objetivo é chamar a atenção 

da produção do Caldeirão do Huck e conseguir colocá-lo em um dos quadros “sociais” da 

atração. A página do Facebook já foi compartilhada 12.371 vezes e já recebeu 1.165 

comentários.  

Já as questões econômicas, verdadeiro pilar da globalização, ganham status de 

determinante de políticas públicas e relações internacionais. Órgãos supranacionais como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) determinam quanto países que precisam de seu apoio 

financeiro vão gastar em setores como educação e saúde, e os países aproximam-se ou 

afastam-se de acordo com os produtos que exportam e importam.  

Discorrer sobre o globalizar-se exige uma abordagem cautelosa. Alguns autores 

discordam de questões fundamentais como datas e conceitos. E as questões que envolvem a 

temática estão ganhando novas especificidades ao mesmo tempo em que as refletimos. Para 

entender ou analisar questões atuais devemos nos voltar para as questões históricas que 

envolvem o processo, analisando como e quais situações repercutem ou repercutiram em 

questões contemporâneas. Mas não se deve precipitar-se ao falar 

sobre a data em que a globalização teria começado, vários autores a localizam no 

século XVI, no início da expansão capitalista e da modernidade ocidental 

(Chesnaux, 1989; Wallerstein, 1989). Outros datam a origem em meados do século 

XX, quando as inovações tecnológicas e mercantis só ganha contornos globais 

quando se estabelecem mercados planetários nas comunicações e na circulação do 

dinheiro, e se consolida com o desaparecimento da URSS e o esgotamento da 

divisão bipolar do mundo (Albrow, 1997; Giddens, 1997; Ortiz, 1997). (...) essas 

discrepâncias na datação têm que ver com diferentes modos de definir a 

globalização. Aqueles que lhe atribuem uma origem mais remota privilegiam seu 

aspecto econômico, ao passo que quem justifica a aparição recente desse processo dá 

mais peso a suas dimensões políticas, culturais e comunicacionais. (CANCLINI: 

2007, p. 41) 

 

As questões políticas, econômicas, sociais e culturais que emergem com determinados 

momentos da história, como a expansão capitalista e da modernidade no século XVI e as 

inovações tecnológicas e mercantis do século XX, indicam e reforçam a globalização como a 

renovação e transformação de conceitos, teorias, proposições e idéias. As reformulações 

precisam refletir o processo a que estão atreladas, tornando-se mais flexíveis, mutáveis e 

http://belezaaprendiz.blogspot.com/2011/11/luciano-huck-ajude-o-sr-rogerio-pessoal.html
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dinâmicas. Assim que as questões atuais tem se apresentado a nós. Na tentativa de 

compreender ou ponderar de forma mais coerente sobre questões atuais devemos perceber que 

a possibilidade de situar a origem da globalização na segunda metade do século XX 

advém da diferença entre esta, a internacionalização e a transnacionalização. A 

internacionalização da economia e da cultura tem início com as navegações 

transoceânicas, a abertura comercial das sociedades européias para o Extremo 

Oriente e a América Latina e a conseguinte colonização. (...) Mas a maioria das 

mensagens e bens consumidos em cada país eram produzidos em seu interior, o 

tumulto de informações e objetos exteriores que enriquecia a vida cotidiana devia 

passar por alfândegas, submeter-se a leis e controles que protegiam a produção local. 

(...) A transnacionalização é um processo que se forma mediante a 

internacionalização da economia e da cultura, mas que dá alguns passos além a 

partir da primeira metade do século XX, ao gerar organismos, empresas e 

movimentos cuja sede não se encontra exclusiva nem predominantemente numa 

nação. (CANCLINI: 2007, p. 41 - 42) 

 

Através do que o Canclini diz, podemos perceber que existe uma clara distinção entre 

a internacionalização e transnacionalização da economia e a globalização. A 

internacionalização e a transnacionalização da economia fazem referência a abertura de 

fronteiras geográficas de sociedades para incorporar bens materiais e simbólicos das outras. E 

atuar pela incorporação de seus bens pelas outras culturas.  

Já a globalização supõe uma interação de atividades econômicas e culturais diversas. 

Um intercâmbio de bens e serviços oriundos de vários centros. Nesse processo é mais 

importante a possibilidade de interagir de forma eficiente, no âmbito financeiro e logístico, do 

que as posições geográficas a partir das quais se está agindo, assim,  

a globalização foi-se preparando nesses dois processos anteriores por meio de uma 

intensificação das dependências recíprocas (Beck, 1998), do crescimento e da 

aceleração de redes econômicas e culturais que operam em escala mundial e sobre 

uma base mundial. Mas foram necessários os satélites e o desenvolvimento de 

sistemas de informação, manufatura e processamento de bens com recursos 

eletrônicos, o transporte aéreo, os trens de alta velocidade e os serviços distribuídos 

em nível planetário para que se construísse um mercado mundial onde o dinheiro e a 

produção de bens e mensagens se desterritorializassem, as fronteiras geográficas se 

tornassem porosas e as alfândegas fossem muitas vezes inoperantes. (CANCLINI: 

2007, p. 42) 

 

É possível detectar que ampliação das questões políticas, econômicas, sociais e 

culturais em escala mundial criou as demandas de aparatos como os satélites, os sistemas de 

informação e o transporte aéreo que possibilitaram essa “conexão” mundial. A informação 

ganhou o caráter de pré-requisito aos negócios, pois, é impossível realizar transações sem ela. 

Assim,  

os novos fluxos comunicacionais informatizados geraram processos globais ao se 

associarem a grandes concentrações de capitais industriais e financeiros, com a 

flexibilização e eliminação de restrições e controles nacionais que limitavam as 

transações internacionais. Também foi preciso que os movimentos transfronteriços 

de tecnologias, bens e finanças fossem acompanhados por uma intensificação de 
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fluxos migratórios e turísticos que favorecem a aquisição de línguas e imaginários 

multiculturais. Nessas condições é possível, além de exportar filmes e programas 

televisivos de um país a outro, construir produtos simbólicos globais, sem 

ancoragens nacionais específicas, ou com várias ao mesmo tempo, como os filmes 

de Steven Spielberg, os videogames e a world music. (CANCLINI: 2007, p. 42 - 43) 

 

É prudente que antes de continuar a abordagem a questões globais conceituemos 

globalização. Assim, podemos perceber que 

o que se costuma chamar de “globalização” apresenta-se como um conjunto de 

processos de homogeneização e, ao mesmo tempo, de fragmentação articulada do 

mundo que reordenam as diferenças e as desigualdades sem suprimí-las. 

(CANCLINI: 2007, p. 44 - 45) 

 

Dentre esses processos é interessante analisar a comunicação de massa. Esses meios, 

também, transformam-se e ganham novos aspectos. Um caminho que parece consolidado é a 

criação de sites ou portais pelos canais de televisão. Com características homogenizadoras por 

conter uma informação unidirecional e padronizada. E ao mesmo tempo de fragmentação, 

pois, o conteúdo é dividido em nichos e, assim, é feito o seu consumo. Questões como essas 

denotam muito mais que as características da própria mídia. Podemos apreender delas 

configurações da sociedade contemporânea.  

Os processos de globalização exemplificados ou aplicados nos ajudam a evidenciar 

características da sociedade em que estão inseridos. Isso demonstra que não podemos ter um 

olhar obtuso em questões locais, pois, elas estão envolvidas em um processo de amplitude 

mundial. 

Portanto, ao abordar aspectos da realidade social, cultural e econômica contemporânea 

é necessário ter um pensamento global. Apesar da forte ligação da palavra globalização a 

questões econômicas, estando à mesma ligada ao desenvolvimento do capitalismo e do seu 

modo de produção, o globalizar-se está ligado a diversas outras questões do cotidiano das 

pessoas – questões políticas, culturais e sociais –, desde que, ligados ao processo de 

homogeneização e fragmentação apontado por Canclini. 

 Os aspectos sócio-culturais são fundamentais para compreender e analisar como 

questões globais, com caráter transnacional, têm interferência no cotidiano local. É 

fundamental deixar claro que a globalização não ficou restrita a questões econômicas, assim, 

para tratar dos processos globalizadores, deve-se falar, sobretudo, de gente que 

migra ou viaja, que não vive onde nasceu, que troca bens e mensagens com pessoas 

distantes, que assiste a cinema e televisão de outros países ou conta histórias em 

grupo sobre o país que deixou. Gente que se reúne para celebrar alguma coisa 

distante ou que se comunica por correio eletrônico com outras pessoas que não sabe 

quando irá rever. (CANCLINI: 2007, p. 46) 
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Essa troca de bens e mensagens por pessoas é um aspecto fundamental para pensar o 

“globalizar-se”. O estudo trata um pouco de tudo isso que o Canclini aborda com ênfase ao se 

tratar dos processos de globalização. Pois, as mídias sociais3 são compostas por pessoas que 

através de ferramentas se conectam com outras. Através da conexão, existe uma forte troca de 

mensagens, informações, dados e produções. Não existe limitações com a distância, desde que 

a rede esteja conectada. Assim, as possibilidades de trocas e relações são incalculáveis.  

O usuário inicia múltiplas possibilidades de interação ao enviar ou propagar uma 

imagem fotográfica na rede. Interações que, também, são processos globalizadores. Esses 

acontecem no âmbito do ciberespaço. Assim, é perceptível a forte ligação de questões ao 

processo de globalização e características do mundo da cibercultura. Podemos visualizar, 

especificamente, que 

muitos entre nós já participamos on-line de múltiplas trocas de idéias, de 

informações e de serviços. Nós estabelecemos conversações em comunidades 

virtuais de todo tipo ao longo das redes móveis em reconfiguração contínua. Em 

pouco tempo, teremos todos nosso site Web. Em alguns anos, imprimiremos nos 

coletivos humanos nossas memórias, nossos projetos e nossas visões sob a forma de 

avatares, ou de anjos numéricos que a dialogarão no ciberespaço. Cada indivíduo, 

cada grupo, cada forma de vida, cada objeto se tornará seu automédium, seu próprio 

emissor de dados e de interpretações em um espaço de comunicação onde a 

transparência e a riqueza se opõem e se estimulam. (LEMOS: 2010, p.12-13)  

Ao tratar de processos globais não se pode deixar de lados questões econômicas, 

mesmo em um espaço abstrato como o ciberespaço. É o caso das mídias sociais para negócios 

como a Linkedin4, das transações bancárias e da publicidade digital. Um espaço intangível, 

por essência, ganha atribuição de transportar informações e dados de questões tangíveis e 

intangíveis para estabelecer conexão entre transações financeiras, mensagens publicitárias e 

                                                           
3 O termo Social Media em inglês é traduzido para Mídia Social em português e significa o uso do meio 

eletrônico para interação entre pessoas. Os sistemas de relacionamentos digitais combinam textos, imagens, sons 

e vídeo para criar uma interação social de compartilhamento de experiências. O ser humano é antes de tudo um 

ser social, as ferramentas digitais estão potencializando essa tendência e alterando completamente a 

comunicação dessa nova economia. (DUBNER: disponível em 

<http://www.midiasocial.com.br/home/default.asp>). 

4 Como podemos, ver no trecho do texto “Linkedin: a principal mídia social dos negócios”, “ o Linkedin é de 

longe a principal mídia social dos negócios. Com mais de 46 milhões de membros é a maior rede colaborativa 

focada em negócios. Só no Brasil tem mais de 1 milhão e cresce rapidamente como todas as mídias sociais do 

país. (...) Se você tem mais de 22 anos e precisa escolher apenas uma mídia social... essa é com certeza a sua 

melhor escolha! Através do Linkedin você pode ampliar seu campo de atuação profissional, conseguindo desde 

um emprego/trabalho até obter informações estratégicas. A rede de relacionamentos profissionais tem uma 

ferramenta que permite encontrar qualquer pessoa ou assunto através dos múltiplos filtros que o Linkedin gera. 

Você pode fazer um curso, realizar um trabalho, pedir ajuda e até contratar alguém de uma forma fácil e eficaz” 

(DUBNER: disponível em <http://www.midiasocial.com.br/home/linkedin.asp>). 

http://www.midiasocial.com.br/home/default.asp
http://www.midiasocial.com.br/home/linkedin.asp
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consumidores. E, assim, as questões econômicas ganham uma nova roupagem dentro da 

cultura digital que são incorporadas no dia a dia das pessoas. 

Para entender a relação da globalização com a economia precisamos visualizar como 

ela interfere diretamente na concepção de Estado. É visível essa interferência, pois 

declinam os Estados-nações, tanto os dependentes quanto os dominantes. As 

próprias metrópoles declinam em benefício de centros decisórios dispersos em 

empresas e conglomerados movendo-se por países e continentes, ao acaso dos 

negócios, movimentos do mercado, exigências da reprodução ampliada do capital. 

Os processos de concentração e centralização do capital adquiram maior força, 

envergadura, alcance. Invadem cidades, nações e continentes, formas de trabalho e 

vida, modos de ser e pensar, produções culturais e formas de imaginar. (IANNI: 

2005, p. 38 – 39)  

Mas não devemos pensar no estado como, somente, as metrópoles e seus grandes 

empreendimentos. Ao declinar os Estados-nações, o processo trata de interferir diretamente e 

indiretamente em questões locais e regionais. Interfere diretamente nas pessoas e nas suas 

vidas, independente delas morarem nos grandes centros ou trabalharem nos conglomerados. 

São essas interferências que formalizam e (re) significam as “invasões” de cidades, nações e 

continentes, formas de trabalho e vida, modos de ser e pensar, produções culturais e formas de 

imaginar apontadas por Ianni. O que nos leva a visualizar que a globalização tem como de 

suas características principais  

a “compressão espaço-tempo”, a aceleração dos processos globais, de forma que se 

sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, que os eventos em um 

determinado lugar têm um impacto imediato sobre as pessoas e lugares situados a 

uma grande distância. (HALL: 2003, p.69) 

Essa “compressão espaço-tempo” influencia diretamente as culturas contemporâneas 

que estão envolvidas ou que se desenvolvem no contexto da globalização. Devemos atentar 

que  

na modernidade, o tempo é linear (progresso e história) e o espaço é naturalizado e 

explorado enquanto lugar de coisas (direção, distância, forma, volume). Na 

modernidade, o tempo é um modo de esculpir o espaço, já que o progresso, a 

encarnação do tempo linear, implica a conquista do espaço físico. Na pós-

modernidade, o sentimento é de compressão do espaço e do tempo, onde o tempo 

real (imediato) e as redes telemáticas, desterritorializam (desespacializam) a cultura, 

tendo um forte impacto nas estruturas econômicas, sociais, políticas e culturais. O 

tempo é, assim, um modo de aniquilar o espaço. Esse é o ambiente comunicacional 

da cibercultura. (LEMOS: 2010, p.67-68) 

 Ao comprimir o espaço-tempo, os processos globais não só aceleram o ritmo do 

cotidiano como diminuem distâncias, assim, criam novos significados para questões culturais. 

Mas a compressão do espaço-tempo resulta em um mundo global e homogêneo, onde as 



21 

 

sociedades envolvidas apreendem e tem acesso ao globalizar-se da mesma forma? Quando 

falamos ou ouvimos sobre o processo temos a impressão de que estamos vivendo o mundo do 

acesso e dá inclusão, no sentido de que estamos todos ligados e conectados. 

Mas, assim como existem signos e símbolos que foram mundializados, existem 

pessoas e processos que estão fora da lógica da difusão do capitalismo. Por exemplo, as 

pessoas que não possuem poder aquisitivo para incluir-se na lógica de consumo da sociedade5 

que está inserida ou aquelas que possuem valores culturais diferenciados, possuindo mais 

resistência a mudanças. Ou as pessoas em que sua localização geográfica impõe dificuldades 

a uma maior troca de saberes. Essas pessoas estão à margem do que entendemos ou 

imaginamos de um mundo globalizado/global.   

 

 

2.1.1. Canclini e as bases de sua “globalização imaginada” 

 

 

Os membros da sociedade, os atores sociais, não se apropriam ou apreendem a 

globalização do mesmo modo, nem os espaços são globalizados da mesma forma. Isso denota 

que os processos globalizadores não serão tomados da mesma forma. Assim, a utilização de 

fotografias em mídias sociais está ligada as possibilidades globais e as relações pessoais com 

as mídias e a fotografia. 

Como podemos visualizar nas respostas de Chrissia Alves (Publicitária baiana, 27 

anos). Quando perguntada se costuma fotografar, ela afirma que: “Sim. Adoro fotografias. 

Fotografo paisagens, lugares, viagens, natureza, bichos. Fotografia é um registro de um 

momento”. E para pergunta se costuma colocar fotos em mídias sociais, responde que: “Sim. 

Para registrar um momento de alegria e compartilhar com os amigos”. Ela, assim, transporta a 

concepção pessoal de fotografia como forma de registrar um momento para as funções da 

mesma nas mídias sociais. O registro acaba sendo feito duas vezes, na concepção dela. Ela 

será feito ao fotografar e (re)feito ao ser compartilhado com os amigos. 

                                                           
5Consideremos que “uma sociedade é um conjunto de subgrupos cujos modos particulares se distinguem no 

interior de um modelo comum”. (ORTIZ: 1998, p.32) 
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E, também, podemos perceber nas respostas de Leonardo Leitão 

(Empresário/Consultor de Marketing cearense, 31 anos). Quando perguntado se costuma 

fotografar, ela afirma que: “Gosto de fotografar diversos momentos. Utilizo muito o App 

Instagram6. Logo que bato a foto, coloco alguma textura bacana e já distribui para minhas 

redes vinculadas, como o twitter, facebook e Flickr”. E para pergunta se costuma colocar 

fotos em mídias sociais, responde que: “Muito. Gosto de compartilhar momentos”. Em suas 

respostas já podemos observar outro aspecto do compartilhar, além do caráter do registro. Ao 

enfatizar a utilização de aplicativos de edição, App Instagram, e a edição em si, “coloco 

alguma textura bacana”, ele demonstra que a imagem não é ou está cristalizada. Ela, assim, 

caracteriza-se com uma possibilidade, poderíamos submetê-las a intervenções para melhor 

expressar o que desejamos. E, enfim, disponibilizá-la para que as pessoas compartilhem do 

“momento”, tornando-se muito mais uma representação do que queremos que seja 

compartilhado que da imagem, a priori.  

O contrário, também, acontece. Jade Giovannini (Estudante cearense, 19 anos) não 

costuma fotografar e não costuma colocar fotos em mídias sociais, pois, acha que é “muita 

exposição”. E Gabriela Bastos (Estudante/estagiária fluminense, 21 anos) que não costuma 

fotografar. Mas na pergunta se costuma colocar fotos em mídias sociais respondeu que: “Sim, 

por dois motivos. Um seria compartilhar os bons momentos, e o outro seria a divulgação da 

minha perspectiva”. A resposta trás mais um aspecto relevante da utilização das imagens, “a 

divulgação de uma perspectiva”. Pela proximidade da foto com o olhar do fotógrafo ou de 

quem a publica, ela pode ser tomada como a expressão da visão ou opinião. A fotografia 

ajudaria, assim, a propagar o pensamento por sua possibilidade de registrar algo que o 

“materializa” ou simboliza. As respostam demonstram a pluralidade com que as questões 

podem ser encaradas e apreendidas. 

A mudança e a diversidade, constantes do mundo “globalizado”, são a tônica das 

relações e reconstruções em suas possibilidades mais plurais. Assim, os elementos que 

caracterizam a globalização são diversos e oriundos da interação de valores materiais e 

simbólicos, por sua vez, são resultantes das possibilidades da relação do local com o global, 

não necessariamente nessa ordem. O que nos leva a questões como: 
                                                           
6 O Instagram é um aplicativo que permite ao usuário aplicar filtros e também compartilhar fotos. Ele 

possui formas simples com que os filtros e molduras podem ser aplicados as fotografias, transformando as 

imagens. 
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a que lugar eu pertenço? A globalização nos leva a reimaginar a nossa localização 

geográfica e geocultural. As cidades, e sobretudo as megacidades, são lugares onde 

essa questão se torna intrigante. Ou seja, espaços onde se apaga e se torna incerto o 

que antes se entendia por “lugar”. Não são áreas delimitadas e homogêneas, mas 

espaços de interação em que as identidades e os sentimentos de pertencimento são 

formados com recursos materiais e simbólicos de origem local, nacional e 

transnacional. (CANCLINI: 2007, p. 153) 

Podemos perceber que “a globalização da economia e das comunicações favorece um 

desenvolvimento mais cosmopolita das cidades. Mas ele não ocorre do mesmo modo em 

todas as áreas” (CANCLINI: 2007, p. 164), seja do conhecimento ou geográfica ou social. 

Assim, para entender e discutir globalização é preciso ir além de datas e histórico. É preciso 

perceber o imaginário construído do processo. 

Como foi abordado no início do capítulo, lidamos com questões flexíveis, mutáveis e 

dinâmicas. Isso significa que o processo ou o globalizar-se não pode ser considerado como 

algo homogêneo. Seja o perceber ou a participação no processo as duas situações são 

particulares a cada indivíduo e ao 

falar das pessoas que fazem, reproduzem e sofrem a globalização – e até das que são 

excluídas dela – permite encontrar responsáveis por esses processos. Por mais que os 

atores sociais pareçam evaporar-se nessa figura jurídico-econômica sintomática da 

globalização (embora a preceda) que são as sociedades anônimas, a teoria social não 

se pode desfazer tão facilmente dos sujeitos das ações. Necessita identificar os 

grupos responsáveis e os destinatários das mudanças: quem movimenta os capitais e 

os bens, emite, circula e recebe mensagens. (CANCLINI: 2007, p. 59) 

 

Os estudos mostram que instituições transnacionais ganharam muita força com o 

sistema capitalista. O que é falado no trecho acima no tocante a uma aparente evaporação dos 

atores sociais, mas isso diverge da constante complexificação de questões referentes à 

identidade7. A não identificação com estereótipos, o fortalecimento de ações da sociedade 

civil e a manutenção de atividades da cultura popular denotam a força dos atores sociais 

diante da figura jurídico-econômica da globalização. Essas pessoas, chamadas de atores 

sociais pelo Canclini, além dar sentido ao processo - pois são elas que tornam o processo 

possível -, criam significados particulares para a globalização e modificam aspectos do 

processo. Assim,  

 

                                                           
7 “Quando a circulação cada vez mais livre e frequentemente de pessoas, capitais e mensagens nos relaciona 

cotidianamente com muitas culturas, nossa identidade já não pode ser definida pela associação exclusiva a uma 

comunidade nacional. O objeto de estudo não deve ser, então, apenas a diferença, mas também a hibridização.” 

(CANCLINI: 2008, p. 131) 
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à medida que encontramos atores que escolhem, tomam decisões e provocam efeitos 

(que poderiam ter sido outros), a globalização deixa de ser um jogo anônimo de 

forças do mercado regidas apenas pela exigência de conseguir sempre o lucro 

máximo na concorrência supranacional. “As leis do mercado” é uma fórmula muito 

racional e teleológica em vista do ziguezague errático com que se deslocam, crescem 

ou se perdem os capitais e os bens nos últimos anos. Mas o argumento que mais 

interessa é que o ressurgimento das pessoas e dos grupos na teoria social permite 

conceber a globalização de outras maneiras. (CANCLINI: 2007, p. 59) 

 

A maneira das pessoas deixa de lado a idéia unidirecional de que são as instituições 

que globalizam o mundo. Mesmo que submetidas a uma lógica de consumo pensada por 

empresas ou dentro do contexto de metas globais empresarias, as pessoas transcorrem 

caminhos próprios nas mais diversas direções do globalizar-se. Relações unidirecionais são 

minoria da lógica de apropriação das novas mídias. O “lógico” nas mídias digitais é interagir. 

Isso nos leva a questionar se postar fotografias não rompe a interatividade. Ao se expressar 

nas mídias sociais, o usuário fomenta uma reação e constrói a composição do seu “eu” virtual. 

Com o uso de fotografias não é diferente. As características de interação, apenas, mudarão de 

acordo com as possibilidades da plataforma e a melhor forma que cada um tem de utilizá-las. 

Podemos exemplificar, mostrando que Caroline De Carvalho (Estudante baiana, 17 

anos) vê na fotografia digital a possibilidade de “interação entre o mundo real e virtual e 

propogação de mensagens visuais”. Assim, para ela o papel da fotografia em mídias sociais é 

“emitir mensagens”, possibilitando uma aproximação entre o mundo real e virtual.  

Já Arthur Nóbrega (Estudante cearense, 23 anos) responde a questão sobre o papel da 

fotografia nas mídias sociais dizendo que: “Acho que é interessante para aproximar pessoas 

(pessoas que não se vêem a muito tempo podem saber como estão seus amigos e parentes 

através dessas fotos...), divulgar trabalhos (como artes pessoais) e compartilhar momentos 

diversos. Mas acredito que deve haver um cuidado redobrado com o conteúdo que é postado”. 

A necessidade de cuidado é proveniente da utilização das imagens para outros fins. A 

imagem, por ser algo bem pessoal, merece um cuidado extra no ciberespaço. Pois, não existe 

muito controle da informação. Assim, novas preocupações e relações demandam das formas 

de conceber a globalização. 

A globalização em seu sentido mais primário é uma demanda das questões oriundas da 

internacionalização e da transnacionalização da economia e da cultura,   

 
mas esse realismo econômico, político e comunicacional não implica admitir com 

fatalismo o modo unidimensional em que economistas e empresários nos vêm 

globalizando, com a aprovação complacente ou contrariada de grande parte dos 

consumidores. Pensar a globalização como uma conseqüência lógica da 

convergência de mudanças econômicas, comunicacionais e migratórias não impede 
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concebê-la ao mesmo tempo como um processo aberto que pode se desenvolver em 

várias direções. (CANCLINI: 2007, p. 59) 

 

As mudanças econômicas, comunicacionais e migratórias, que o trecho acima refere-

se, proporcionaram, sobretudo, uma intensa troca de bens e mensagens pelas pessoas. Essa 

permutação é um aspecto fundamental para efetivar o “globalizar-se”. Assim, os 

propagandistas da globalização 

 
não seriam tão persuasivos se a precária integração mundial obtida na economia e 

nas comunicações não fosse acompanhada do imaginário de que todos os membros 

de todas as sociedades  podem chegar a conhecer, ver e ouvir os outros, mas também 

do esquecimento daqueles que nunca poderão integrar-se às redes globais. Por isso, 

o imaginário se impõe como um componente da globalização. A segregação é o 

reverso “necessário” das integrações, e a desigualdade limita as promessas da 

comunicação. (CANCLINI: 2007, p. 60) 

Os diversos imaginários sobre a globalização são produtos de um acesso desigual às 

questões econômicas e culturais do mundo. Até as pessoas com acesso a todo tipo de 

informação, terão um olhar da globalização condicionado pelos espaços que frequentam. 

Assim, a globalização é imaginada, pois ela não passa de uma representação no imaginário 

das pessoas do que acontece no mundo, já que nunca conhecerão ou terão contato de fato com 

o que realmente existe e acontece. Temos que perceber desse processo formado a partir da 

internacionalização e transnacionalização da economia e cultura que  

embora a globalização seja imaginada como co-presença e interação de todos os 

países, de todas as empresas e todos os consumidores, é um processo segmentado e 

desigual. Intensifica-se a dependência recíproca entre as sociedades centrais e as 

elites das periferias. Ambas têm um acesso mais diversificado a uma maior 

quantidade de bens e mensagens. Mas até nessas faixas privilegiadas convém 

distinguir a globalização dos movimentos de internacionalização e 

transnacionalização, ou a simples agregação regional. (CANCLINI: 2007, p. 167) 

 

Além do caráter simbólico da globalização, ela possui mais força no imaginário das 

pessoas devido à facilidade de contato informacional e dificuldade do contato físico, ela 

também influência a formação do imaginário das diversas questões e  

 
é evidente o papel-chave que o imaginário desempenha no cultural. Mas o 

imaginário intercultural, não como mero suplemento daquilo que cada cultura local 

representa do vivido na sociedade a que pertence. Em primeiro lugar, as imagens 

representam e instituem o social, como tantas vezes demonstrou ao examinar o papel 

dos imaginários urbanos e midiáticos. Em segundo lugar, hoje é evidente que 

representamos e instituímos em imagens aquilo que nossa sociedade experimenta em 

relação a outras, porque as relações territoriais com o próprio são habitadas pelos 

vínculos com aqueles que residem em outros territórios, falam conosco e enviam 

mensagens que deixam de ser alheias na medida em que muitos dos nossos vivem lá. 

Essas formas de organização do imaginário que são as metáforas e as narrativas 
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buscam ordenar o que há de dispersão de sentido no próprio imaginar, o que se 

acentua num mundo globalizado. (CANCLINI: 2007, p. 57) 

Em um processo que a troca de bens e mensagens é fundamental refletir como se 

configura o consumo, considerando ele como a relação do adquirir com o apropriar-se. Pois, 

“este consumo, ao se mundializar, configura um tipo de relação identitária específica” 

(ORTIZ: 1994, p. 118). É como se o consumo e a memória nacional, os elementos que a 

povoam, dialogassem para criar uma nova lógica de representação das identidades. Assim, “a 

identidade é, hoje, para milhões de pessoas, uma co-produção internacional. Dispomos de 

acordos econômicos transnacionais sem que se tenha institucionalizado um espaço público 

nessa escala com a presença dos atores sociais” (CANCLINI: 2007, p. 116). 

 Ao aceitarmos que o consumo de alguma forma influencia a identificação ou formação 

de identidades temos que concordar com as pessoas que acreditam em uma co-produção 

internacional, tendo em vista a dificuldade de que alguma sociedade inserida no contexto do 

capitalismo só disponibilize produtos, bens e mensagens nacionais. É preciso perceber que o 

processo de globalização altera as relações de espaço-tempo, relação responsável, em grande 

parte, pela formação do indivíduo em que  

a identidade está profudamente envolvida no processo de representação. Assim, a 

moldagem e a remoldagem de relações espaço-tempo no interior de diferentes 

sistemas de representação têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades 

são localizadas e representadas. (HALL: 2003, p.71) 

Como “todas as identidades estão localizadas no espaço e no tempo simbólico” 

(HALL: 2003, p. 71) as mudanças de relações espaço-tempo altera a percepção das pessoas 

em relação aos dois, ou seja, a forma de perceber o tempo e o espaço tem ligação direta com o 

modo de globalizar-se.  

E as identidades no ciberespaço? Os usuários de mídias sociais produzem, propagam e 

usam mensagens na rede. Todas essas ações e todas as expressões envolvidas nelas colaboram 

para formação de identidades. Daí a importância da fotografia nesse contexto. O aspecto do 

apelo visual excessivo de nossa sociedade é transplantado para a internet. Então, analisar a 

fotografia e as mídias sociais é dar evidências para um dos aspectos fundamentais da 

formação ou caracterização de uma identidade na rede. 

As questões relativas ao consumo estão diretamente ligadas ao produto dessas 

mudanças que se apresentam na moldagem e remodelagem das relações sociais que o 
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processo da globalização fomenta.  Mas, enfim, o que é consumo? E o ato de Consumir? 

Prefiro abordar os aspectos que vão além da compra, do adquirir bens, levando a 

possibilidades de lidar com o consumo de mensagens e abordar questões relativas ao uso.  

 

 

2.2. O consumo como motor da globalização  

 

 

Pensar a apropriação diante da globalização nos ajuda a entender a relação do 

consumo e cidadania. Um aspecto frequente na apropriação de fotografias nas mídias. O que 

pode ser visto sob a necessidade de consumir certas imagens e a de expressar cidadania. 

        

Figura 2 – Fotos de denúncia. A primeira é de um carro da Autarquia Municipal de Trânsito, 

Serviços Públicos e Cidadania (AMC) estacionado em uma vaga de táxi e a segunda da 

desocupação para construção da usina de Belo Monte. Disponível em: 

<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=325946314087672&set=p.325946314087672&ty

pe=1&theater>  e 

<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150396258447548&set=p.1015039625844754

8&type=1&theater> Acesso em: 28 e 30 nov. 2011. 

Por meio da produção, propagação e uso de imagens que se relacionem a questão 

cidadania, os atores sociais aproximam-se do sentimento de cidadãos ou de cumprir com seu 

dever enquanto cidadão. Assim, ações nas mídias sociais, também, ganham o caráter de 

prática da cidadania. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=325946314087672&set=p.325946314087672&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=325946314087672&set=p.325946314087672&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150396258447548&set=p.10150396258447548&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150396258447548&set=p.10150396258447548&type=1&theater
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O consumo não é um fenômeno que nasce com a globalização, não pelo enfoque que 

estamos dando a questão. Ao produzir mensagens ou atribui o sentimento de pertencimento a 

algo se estabelece o consumo, num sentido desprovido do caráter comercial, do produto em 

troca de seu valor. A globalização revoluciona totalmente a forma e a disponibilidade de 

consumir, pois  

entre o século XIX e o XX, uma alteração decisiva nas interações reside na 

existência de grandes facilidades para os capitais, as mercadorias e as mensagens da 

mídia passarem de um país a outro, muito maior que a oferecida às pessoas. É mais 

simples investir em um país estrangeiro do que tornar-se cidadão dele. (CANCLINI: 

2007, p. 75) 

 

As facilidades de circulação de bens e mensagens que o processo proporciona alteram 

as possibilidades do consumo. O mesmo não acontece com a circulação de pessoas. Assim, “a 

globalização é imaginada mais facilmente para os mercados que para os seres humanos. Outro 

modo de dizer isto é que transitamos da modernidade ilustrada para a modernidade 

neoliberal” (CANCLINI: 2007, p.75). 

Isso fica claro se olharmos para o consumo de fotografias nas mídias sociais. Elas 

podem ser usadas em funções tradicionais – fotos jornalísticas, publicitárias, artísticas, etc. –, 

assim, como podem ter versões híbridas. Elas podem ser pessoais, institucionais, de famosos 

ou anônimos. As fotos podem expressar ideais, crenças, preferências e tantos outros objetivos. 

Mas as pessoas que as fotografam ou propagam não conseguem circular como suas 

fotografias. Elas são enviadas com um clique e com mais alguns circulam vários lugares. 

Além, do aspecto financeiro, as pessoas encontram diversas barreiras nas leis dos países para 

entrada neles.  

Para ir além do senso comum ou de dados mercadológicos, buscaremos entender como 

o consumo ganha e atribui sentido no contexto da internacionalização e globalização. Elas 

iniciam a mundialização do acesso. Logo,  

o que diferencia a internacionalização da globalização é que no tempo da 

internacionalização das culturas nacionais era possível não se estar satisfeito com o 

que se possuía e procurá-lo em outro lugar. Mas a maioria das mensagens e dos bens 

que consumíamos era gerada na própria sociedade, e havia alfândegas estritas, leis 

que protegiam o que se produzia em cada país. Agora o que se produz no mundo 

todo está aqui e é difícil saber o que é próprio. A internacionalização foi uma 

abertura das fronteiras geográficas de cada sociedade para incorporar bens materiais 

e simbólicos das outras. A globalização supõe uma interação funcional de atividades 

econômicas e culturais dispersas, bens e serviços gerados por um sistema com 

muitos centros, no qual é mais importante a velocidade com que se percorre o 

mundo do que as posições geográficas a partir das quais se está agindo. 

(CANCLINI: 2008, p. 32) 
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Além de aumentar as possibilidades e a oferta de bens e mensagens para o consumo a 

globalização inclina as sociedades a terem uma percepção equivocada do consumir,ou seja, 

na linguagem corriqueira, consumir costuma ser associado a gastos inúteis e 

compulsões irracionais. Essa desqualificação moral e intelectual se apóia em outros 

lugares-comuns sobre a onipotência dos meios de massa, que incitariam as massas a 

se lançarem irrefletidamente sobre os bens. (CANCLINI: 2008, p.59) 

 

Dessa forma, o ato de consumir ou o consumo em si é muito confundido com o 

consumismo8. O consumo é algo bem complexo. Essas possibilidades são produtos das 

relações entre o que é consumido, aquele que consome e a forma de consumir. Os acadêmicos 

apresentam um bom conhecimento sobre consumo, pois,  

sem muito esforço, sabem, por exemplo, que, embora a sociedade ocidental 

moderna, em particular, seja muitas vezes chamada de sociedade de consumo, em 

todas as sociedades e em todos os momentos da história os homens consomem e 

consumiram objetos. É verdade que no Ocidente, desde a era industrial, o consumo 

de bens cresceu para um volume muito grande. É igualmente verdade que as 

transformações ocorridas no consumo não dizem respeito apenas à quantidade do 

consumo, mas à diversidade nas maneiras de se consumir. (LIMA: 2010, p.7) 

No contexto da pesquisa, devemos encarar o consumo como “o conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos produtos” (CANCLINI: 2008, 

p.60). É necessário fugir de pré-conceitos e do censo comum, essas desqualificações só 

condicionam os olhares para aspectos bem questionáveis em relação a sua importância em 

uma análise com objetivos acadêmicos. Não devemos arbitrar níveis ou padrões de consumo 

que sejam aceitáveis ou o contrário. Mas em um pensamento divergente, 

como avaliar o que é demais? Como pensar em medidas (demais e de menos) 

quando sabemos que os valores e as medidas variam de uma cultura para outra e 

mesmo de um meio social para outro dentro de uma sociedade? A divisão entre o 

que é demais e o que é normal talvez seja aceitável no senso comum. Mas quando se 

trata de compreender uma cultura, uma sociedade ou um grupo específico, está claro 

hoje para a antropologia que não se ganha muito com esse tipo de classificação em 

mente. (LIMA: 2010, p.10) 

O senso comum fala em medidas porque o consumo, também, é uma manifestação 

cultural. Assim, dentro de cada sociedade se estabelece formas de consumir e medidas vão 

sendo estabelecidas, mas compreenderemos o consumo “como uma prática constitutiva da 

sociabilidade moderna” (LIMA: 2010, p. 14).  

                                                           
8 O consumismo é uma psicopatologia que está relacionada com o ato de consumir produtos ou serviços, muitas 

vezes, sem consciência em uma quantidade exagerada ou, também, pode está relacionada ao consumo de 

produtos desnecessários, não sendo caracterizada pela quantidade que é consumida. 
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Ao definir o consumo, atrelado ou não ao consumismo, surgem questões como: “O 

que significa consumir? Qual é a razão – para os produtores e para os consumidores – que faz 

o consumo se expandir e se renovar incessantemente?” (CANCLINI: 2008, p.60). A definição 

em si só direciona o nosso olhar e deixa mais claro a visão sobre essa determinada ação dentro 

do processo, mas a sua significação e entendimento exige uma análise mais complexa das 

atribuições e formas com que ele se apresenta. Pois 

há quem justifique a pobreza alegando que as pessoas compram televisores, 

videocassetes e carros enquanto lhes falta casa própria. Como se explica que 

famílias que não têm o que comer e vestir durante o ano, quando chega o Natal 

dissipem o pouco a mais que ganharam em festas e presentes? Será que os adeptos 

da comunicação de massa não se dão conta de que os noticiários mentem e as 

telenovelas distorcem a vida real? (CANCLINI: 2008, p.59) 

 

Ao justificar a pobreza devido a determinadas ações de consumo, questões mais 

importantes são deixadas de lado. Mais importante que atribuir à pobreza como uma 

conseqüência da ação de consumir é analisar e refletir o porquê de pessoas sem tanto poder 

aquisitivo se submeterem a situações de consumo que supostamente seriam de outras com um 

poder aquisitivo maior e o uso do que é adquirido. O que demonstra uma clara tentativa de 

colocar a culpa de questões sociais em determinados atores sociais,  

no entanto, quando se reconhece que ao consumir também se pensa, se escolhe e 

reelabora o sentido social, é preciso se analisar como esta área de apropriação de 

bens e signos intervém em formas mais ativas de participação do que aquelas que 

habitualmente recebem o rótulo de consumo. Em outros termos, devemos nos 

perguntar se ao consumir não estamos fazendo algo que sustenta, nutre e, até certo 

ponto, constitui uma nova maneira de ser cidadãos. (CANCLINI: 2008, p.42) 

 

Essas apropriações de bens e mensagens também é uma forma de expressão, como 

podemos apreender do trecho do texto do Canclini que fala que ao consumir se pensa, se 

escolhe e reelabora. Ao perceber o ato como uma manifestação podemos extrair dele mais do 

que números e estatísticas. O que denota que  

vamos afastando-nos da época em que as identidades se definiam por essências a-

históricas: atualmente configuram-se no consumo, dependem daquilo que se possui, 

ou daquilo que se pode chegar a possuir. As transformações constantes nas 

tecnologias de produção, no design de objetos, na comunicação mais extensiva ou 

intensiva entre sociedades - e o que isto gera em relação à ampliação de desejos e 

expectativas - tornam instáveis as identidades fixadas em repertórios de bens 

exclusivos de uma comunidade étnica ou nacional. (CANCLINI: 2008, p. 30 – 31) 

 

Não podemos mais, de forma categórica, sobre determinadas questões socioespaciais 

presumir que determinado indivíduo seja de determinada identidade. As identificações estão 

sendo construídas a partir dos mais diversos meios e mídias. Assim, também, acontece nas 

mídias sociais. O usuário acaba demonstrando essa construção de forma bem diversa. As 
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fotografias, assim, demonstram as identidades manifestadas pelos “perfis”. Canclini aponta 

que   

as identidades pós-modernas são transterritoriais e multilinguísticas. Estruturam-se 

menos pela lógica dos Estados do que pela dos mercados; em vez de se basearem 

nas comunicações orais e escritas que cobriam espaços personalizados e se 

efetuavam mediante interações próximas, operam por meio da produção industrial 

de cultura, de sua comunicação tecnológica e do consumo diferido e segmentado dos 

bens. A clássica definição socioespacial de identidade referida a um território 

particular precisa ser complementada com uma definição sociocomunicacional. Tal 

reformulação teórica deveria significar, no nível das políticas “identitárias” (ou 

culturais), que estas, além de se ocuparem do patrimônio histórico, desenvolvem 

estratégias relativas aos cenários informacionais e comunicacionais nas quais 

também se configuram e renovam as identidades. (CANCLINI: 2008, p.46) 

 

Muitos Estados foram construídos ou impostos sob lógicas arbitrárias. Assim, era feito 

pelos interesses de países colonizadores ou guerras étnicas por poder. Novas lógicas de 

identificação se manifestam com os bens e mensagens, operadas por meio da produção da 

indústria cultural, tecnologias da informação e comunicação e do consumo em si, por isso é 

equivocado e precipitado 

 
ver os comportamentos de consumo como se só servissem para dividir. Porém, se os 

membros de uma sociedade não compartilhassem os sentidos dos bens, se estes 

fossem compreensíveis à elite ou à maioria que os utiliza, não serviriam como 

instrumentos de diferenciação. Um carro importado ou um computador com novas 

funções distinguem os seus poucos proprietários visto que quem não pode possuí-los 

conhece o seu significado sociocultural. Inversamente, um artesanato ou uma festa 

indígena cujo sentido mítico é propriedade dos que pertencem à etnia que os gerou 

tornam-se elementos de distinção ou discriminação na medida em que outros setores 

da mesma sociedade se interessam por eles e entendem em algum nível seu 

significado. Logo, devemos admitir que o consumo se constrói parte da 

racionalidade integrativa e comunicativa de uma sociedade. (CANCLINI: 2008, p. 

63) 
 

O sentido dos bens, assim como o das mensagens, passa a integrar ou não a sociedade. 

É como se entender determinado código, no caso os bens e as mensagens, fosse a nova forma 

de fazer parte de um contexto, sociedade, ou está fora dele. Nas mídias sociais é o que você 

posta ou divulga que determina o seu contexto. Os códigos, assim, são trabalhados para 

construção identitária e sociabilidade. Podemos perceber que não é só a identidade, a 

cidadania também, que passa a ser guiada pela lógica do consumo como referencial, daí a 

importância de 

 
entender como as mudanças na maneira de consumir alteram as possibilidades e as 

formas de exercer a cidadania. Estas sempre estiveram associadas à capacidade de 

apropriação de bens de consumo e à maneira de usá-los, mas supunha-se que essas 

diferenças eram compensadas pela igualdade em direitos abstratos que se 

concretizava ao votar, ao sentir-se representado por um partido político ou um 

sindicato. Junto com a degradação da política e a descrença em suas instituições, 
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outros modos de participação se fortalecem. Homens e mulheres percebem que 

muitas das perguntas próprias dos cidadãos - a que lugar pertenço e que direitos isso 

me dá, como posso me informar, quem representa meus interesses - recebem sua 

resposta mais através do consumo privado de bens e dos meios de comunicação de 

massa do que pelas regras abstratas da democracia ou pela participação coletiva em 

espaços públicos. (CANCLINI: 2008, p.29) 

 

Com a globalização, tornando o acesso a bens e mensagens algo mundializado, o 

consumo passa a ser a forma de adquirir identidade e cidadania, dentro dos padrões 

construídos pela própria sociedade do que deve ser consumido, daí a razão de olhar para ele 

como o motor do globalizar-se já que ele identifica e gera cidadãos. Assim, 

para vincular o consumo com a cidadania, e vice-versa, é preciso desconstruir as 

concepções que julgam os comportamentos dos consumidores como 

predominantemente irracionais e as que somente vêem os cidadãos atuando em 

função da racionalidade dos princípios ideológicos. Com efeito constuma-se 

imaginar o consumo como o lugar do suntuoso e do supérfluo, no qual os impulsos 

primários dos indivíduos poderiam alinhar-se com estudos de mercado e táticas 

publicitárias. Além disso, reduz-se a cidadania a uma questão política, e se acredita 

que as pessoas votam e atuam em relação às questões públicas somente em razão de 

suas convicções individuais e pela maneira como raciocinam nos confrontos de 

idéias. (CANCLINI: 2008, p. 35) 

 

O consumo enquanto caminho para novas identidades e, de certa forma, uma nova 

cidadania torna-se um combustível pra o globalizar-se. Mas o que seria da globalização se 

todo o acesso e possibilidades dos espaços globalizados não fossem efetivados pelas pessoas? 

Os espaços podem até ganhar elementos que facilitem sua tradução e aproximação, mas são as 

pessoas que se globalizam, à medida que são elas que produzem e consomem a globalização 

em forma de meios e mídias. E as outras formas de se conseguir a cidadania, 

que outras perspectivas existem hoje? Há poucos anos pensava-se o olhar político 

como uma alternativa. O mercado desacreditou esta atividade de uma maneira 

curiosa não apenas lutando contra ela, exibindo-se como mais eficaz para organizar 

as sociedades, mas também devorando-a, submetendo a política às regras do 

comércio e da publicidade, do espetáculo e da corrupção. É necessário, então, 

dirirgir-se ao núcleo daquilo que na política é a relação social: o exercício da 

cidadania. E sem desvincular esta prática das atividades através das quais, nesta 

época globalizada, sentimos que pertencemos, que fazemos parte de redes sociais, 

ou seja, ocupando-nos do consumo. (CANCLINI: 2008, p. 34) 

 

O ato de consumir, ou melhor, dizendo a apropriação, move a globalização ao ser a 

ação que efetiva que os meios sejam utilizados. As pessoas criam e ficam disponíveis para os 

meios que foram criados para integrar e partilhar bens e mensagens, possibilitando que a 

mundialização de informações, de culturas e de mercados aconteça. Então, o que serve de 

motor para que as pessoas movimentem-se dentro do processo que elas fazem com que se 

mova? Devemos visualizar que 
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o homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de 

um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência 

adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e 

criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e a invenções. Estas não são, 

pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma 

comunidade. (LARAIA: 2009, p.45) 

 

Ao concordar com o trecho em que Laraia apresenta o homem como resultado do meio 

cultural de sua sociedade, percebemos que é fundamental abordar a influência da cultura na 

vida das pessoas. Já que a fotografia na rede serve para socializar no ciberespaço, o meio 

cultural é indispensável no entendimento das relações estabelecidas. Assim, como as relações 

estabelecidas pela produção, propagação e uso de fotos denotam o patrimônio cultural dos 

atores sociais. 

Chegamos ao ponto em que creio ser oportuno iniciar o questionamento de “como 

pensar esta realidade mundial a partir da problemática cultural” (ORTIZ:1998, p.20). Afinal, é 

fundamental entender como a cultura está presente no globalizar-se, já que são as pessoas ao 

consumirem o que disponibilizado pela globalização que mantêm a chama acessa do processo.  

 

 

2.3. A contemporaneidade a partir da problemática cultural 

 

 

As relações da humanidade com as imagens são construídas culturalmente. Por isso, é 

importante analisar a cultura, em si. O entendimento cultural nos aproxima da relação das 

pessoas com as formas de expressão. 

O homem, resultado do meio cultural em que foi socializado, é quem conjuga os 

verbos dos processos globalizadores. É ele que migra ou viaja ou troca bens e mensagens ou 

assiste aos produtos da indústria cultural ou se expressa de forma imagética no seu cotidiano. 

Por isso, para entender a forma como os verbos estão sendo conjugados é necessário explorar 

as relações dos indivíduos com suas culturas. De início, devemos evidenciar que 

a participação do indivíduo em sua cultura é sempre limitada; nenhuma pessoa é 

capaz de participar de todos os elementos de sua cultura. Este fato é tão verdadeiro 

nas sociedades complexas com um alto grau de especialização, quanto nas simples, 

onde a especialização refere-se apenas às determinadas pelas diferenças de sexo e de 

idade. (LARAIA: 2009, p.80) 
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Assim, acontece nas novas mídias. Nenhum usuário é capaz de interagir com tudo e 

com todos. Essa limitação apresentada não é um problema em si. Na verdade, denota o caráter 

dinâmico da cultura que, além de ter diferentes construções no íntimo de cada indivíduo, não 

pode ser absorvida em sua totalidade, proporcionando a necessidade de trocas dentro e fora 

das sociedades. Assim,  

 

o importante, porém, é que deve existir um mínimo de participação do indivíduo na 

pauta de conhecimento da cultura a fim de permitir a sua articulação com os demais 

membros da sociedade. Todos necessitam saber como agir em determinadas 

situações e, também, como prever o comportamento dos outros. Somente assim é 

possível o controle de determinadas ações. (LARAIA: 2009, p.82 – 83) 

 

São as interações realizadas que permitem a articulação com os outros. Sem esse 

mínimo de participação, o indivíduo não conseguirá efetuar “trocas” dentro de sua sociedade, 

ou mídias sociais, por desconhecer os códigos socioculturais necessários para efetivar a 

comunicação de forma satisfatória. Ou seja, se o emissor não conhece os códigos culturais, o 

receptor terá muitos problemas e talvez nem consiga entender a mensagem. Para ter uma 

melhor visualização, do que está sendo exposto, basta perceber que 

todos os membros de nossa sociedade sabem que uma forma cortês de solicitar 

algum tipo de favor é a de preceder o pedido com a expressão “por favor”. Sabem 

também da necessidade de agradecer formalmente o atendimento conseguido com as 

palavras “muito obrigado”, sob a pena de não mais conseguir nada de seu 

interlocutor se esquecerem de pronunciar estes simples vocábulos. Estas palavras, 

pois, fazem parte de nossos padrões de comportamento e ignorá-las significa o 

rompimento de uma regra e, consequentemente, a impossibilidade de prever a 

resposta. Assim, a solicitação de um favor em termos imperativos pode provocar, 

entre outras, as seguintes ações: o interlocutor atende ao pedido; finge não ouvir o 

pedido; nega em termos ríspidos atender ao pedido; ou retruca com um forte 

palavrão. Estas alternativas somente ocorrem porque foram rompidos padrões de 

comportamentos que asseguravam a possibilidade de uma previsão. (LARAIA: 

2009, p.83) 

 

Os atores sociais sabem como se expressar de acordo com os seus objetivos. A 

construção é codificada a partir do conhecimento sociocultural. As fotografias podem ser 

entendidas, assim, como a “materialização” dos códigos a serem expressos.  

É claro que “uma parte do que chamamos cultura é explicada como comportamentos – 

dos produtores, dos intermediários e dos consumidores – que se desenvolvem com certa 

regularidade” (CANCLINI: 2007, p. 78). Mas cultura e seus aspectos vão além das questões 

comportamentais, assim,  

o modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes 

comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma 

herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura. 

(LARAIA: 2009, p. 68) 
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A apreciação da imagem que foi propagada será de ordem sociocultural. Assim, 

percebemos que o legado cultural é fundamental na formação da sociedade e de seus atores 

sociais, ela tem influencia direta sobre todos que estão sob seu contexto, por isso, 

na segunda metade do século XX, a cultura tornou-se um objeto de estudo mais 

consistente dentro das ciências sociais. Foi definida com maior precisão (como 

conjunto de processos de produção, circulação e consumo das significações na vida 

social) e se estabeleceram campos específicos de pesquisa, protocolos de observação 

e regras para sistematizar os dados. (CANCLINI: 2007, p. 78) 

 

A globalização e a cultura, além de possuírem termos iguais em seu seio de 

significação como a produção, circulação e consumo de significações, se entrelaçam para 

compor a sociedade contemporânea. Ou seja, elementos de determinadas culturas são 

conhecidos e consumidos, graças a mundialização da cultura, em diversas sociedades em que 

não podemos encará-los como uma herança cultural, por isso 

há na idéia de globalização uma conotação que nos sugere uma certa unicidade. 

Quando falamos de uma economia global, nos referimos a uma estrutura única, 

subjacente a toda e qualquer economia. Os economistas podem inclusive mensurar a 

dinâmica desta ordem globalizada por meio de indicadores variados: as trocas e os 

investimentos internacionais. A esfera cultural não pode ser considerada da mesma 

maneira. Uma cultura mundializada não implica o aniquilamento das outras 

manifestações culturais, ela cohabita e se alimenta delas. Um exemplo: a língua. 

(ORTIZ: 1998, p. 26 – 27) 

De certa forma, a globalização, de uma forma mais específica a mundialização da 

cultura, tem produtos homogêneos que não representam ou traduzem a maioria dos espaços 

em que estão sendo difundidos, posso até citar como exemplo os best-sellers e as novas 

mídias – plataformas mundiais que são palco da diversidade social e cultural -, por isso, 

costuma-se afirmar que a industrialização da cultura é o que mais tem contribuído 

para sua homogeneização. Sem dúvida, a criação de formatos industriais até para 

algumas artes tradicionais e para literatura, a difusão maciça facilitada pelas novas 

tecnologias de reprodução e comunicação, o reordenamento dos campos simbólicos 

num mercado controlado por poucas redes de gestão, quase sempre transnacionais, 

tudo tende à formação de públicos-mundo com gostos semelhantes. (CANCLINI: 

2007, p. 133) 

Entretanto, devemos refletir sobre a responsabilidade posta sobre a indústria cultural e 

seus produtos de homogeneização. Será que questões específicas de cada sociedade, questões 

locais, regionais e nacionais, colocadas como fundamentais aos indivíduos simplesmente são 

esquecidas diante do consumo de elementos culturais transnacionais? A questão é bem mais 

complicada do que se costuma encontrar no senso comum, pois 
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se considerar as diversas maneiras pelas quais a globalização incorpora diferentes 

nações, e diferentes setores  dentro de cada nação, sua relação com as culturas locais 

e regionais não pode ser pensada como se aquela apenas procurasse homogeneizá-

las. Muitas diferenças nacionais persistem com a transnacionalização, e o modo 

como o mercado reorganiza a produção e o consumo para obter maiores lucros e 

concentrá-los converte essas diferenças em desigualdades. Surge, então, a pergunta: 

será o estilo neoliberal de nos globalizarmos o único ou o mais satisfatório para 

efetuar a reestruturação transnacional das sociedades? (CANCLINI: 2008, p. 34) 

A globalização cria uma sensação de homogeneização do mundo. A partilha de 

tecnologias, informações e disseminação da indústria cultural é a grande responsável por essa 

sensação. Mas devemos perceber que essa disseminação não é efetiva, pois, não é distribuída 

em igualdade de proporção e não é recebida da mesma forma pelas pessoas. Entretanto, “hoje 

existe a tentação de imaginar que a globalização nos unificará e tornará semelhantes. 

Pretende-se, assim, anular os desafios das discrepâncias culturais e das políticas que as 

administram” (CANCLINI: 2007, p. 100 - 101).  

São diversos os caminhos do globalizar-se. Cada ator, de acordo com sua cultura, toma 

um caminho e entendimento dos processos globalizadores. Por isso, “também é preciso 

examinar o que a globalização, o mercado e o consumo têm de cultural” (CANCLINI: 2008, 

p. 34). Pois, ao saber o quanto de cultural possui questões ligadas à globalização, ao mercado 

e ao consumo poderemos perceber o quanto da cultura e como ela consegue ter influências. 

Mas como podemos definir cultura? A globalização alterou a forma de ver e entender cultura, 

ou seja, 

as mudanças globalizadoras alteram a maneira de conceber a cultura. Entre os anos 

60 e 80 do século XX, os estudos sócio-semióticos, e com eles a antropologia, a 

sociologia e outras disciplinas, foram estabelecendo que a cultura designava os 

processos de produção, circulação e consumo da significação na vida social. Essa 

definição continua sendo útil para evitar as tentações de restaurar algum dualismo 

(entre material e espiritual, entre econômico e simbólico, ou individual e coletivo). 

Também tem a virtude de mostrar a cultura como um processo no qual os 

significados podem variar. (...) Contudo, essa definição – concebida para cada 

sociedade e com pretensões de validade universal – não inclui aquilo que cada 

cultura constitui por sua diferença com as demais. Chama a atenção o fato de, nos 

anos 90, vários autores terem proposto a reconceituação desse termo para poder falar 

da interculturalidade. (CANCLINI: 2007, p. 56 - 57) 

 

A cultura é dinâmica e precisa de um conceito que reflita isso. No trecho, ao se falar 

em processos relativos a produção, a circulação e o consumo a dinamicidade cultural é bem 

explorada, mas ele não reflete às relações ou trocas entre culturas que é mais uma 

característica de sua dinâmica. Pode-se alegar que a significação e amplitude do termo 
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circulação relacionado ao consumo contemple ao aspecto intercultural. Entretanto, a 

interculturalidade é a grande tônica cultural dentro do contexto da globalização. 

As trocas interculturais são evidenciadas facilmente na rede. Elas se manifestam em 

questões de diversas ordens, local e global. Muitas vezes as diferenças são utilizadas como 

apelo da interação pelas pessoas. Como o registro do contato com culturas diferentes. 

 

Figura 3 – Foto do coletivo Catarse da cobertura colaborativa do X Encontro de Comunidades 

Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Disponível em: < 

http://coletivocatarse.blogspot.com/2010_07_01_archive.html> Acesso em: 30 nov. 2011. 

 

Essas trocas são fundamentais para efetivar aspectos importantes da globalização 

como a diversificação, a massificação e o consumo. A pluralidade de bens e serviços ajuda a 

massificar as mensagens, à medida que, desperta a curiosidade e o interesse pelo novo e pelo 

diferente. Assim, novos padrões culturais criam a necessidade de consumo para participação 

ou resposta ao novo padrão que foi estabelecido. Para perceber essas e outras questões 

devemos observar o cotidiano, pois “a mundialização da cultura se revela através do 

cotidiano” (ORTIZ: 1998, p.8). E as 

interconexões e cumplicidades entre o local e o global, o tradicional e o 

hipermoderno, o popular e os superinformados, não podem ser interpretadas como 

um harmonioso e maquiavélico plano mundial. Basta recordar tudo o que a 

globalização não é nem sequer capaz de incluir nas suas políticas nem nos seus 

esquemas conceituais. A aceleração dos intercâmbios e a aproximação do distante 

aumentam a informação sobre os outros, raras vezes a compreensão das suas 

diferenças. Frequentemente, torna-se insuportáveis: a xenofobia e o racismo também 

crescem com a globalização. (CANCLINI: 2007, p. 190) 

http://coletivocatarse.blogspot.com/2010_07_01_archive.html
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Enfim, temos que ter em mente que “uma cultura mundializada corresponde a uma 

civilização cuja territorialidade se globalizou. Isto não significa, porém, que o traço comum 

seja sinônimo de homogeneidade” (ORTIZ: 1998, p.31). Um olhar mais atento para o próprio 

cotidiano denota que a mundialização da cultura revela como questões locais e regionais não 

são suprimidas e merecem destaque ao se analisar a contemporaneidade.  

 

 

2.3.1. Hibridismos culturais: diálogos entre o global e o local 

 

 

Geralmente, “a cultura é associada a identidades locais e, portanto, imaginada como 

oposta à globalização. Assim, a opção que se instala é, como já vimos, entre globalizar-se e 

defender a identidade”, mas a questão não é radical, de uma forma em que só exista espaço 

para uma das questões ou onde uma estabelece a outra não consiga entrar, e não é simplória, 

pois cada relação estabelecida tem suas especificidades (CANCLINI: 2007, p. 77). Devemos 

atentar para o fato de que 

a história da globalização mal começou. Sua generalização da interatividade é 

atrapalhada não apenas pelo “atraso” das culturas pouco integradas mas também 

pelas novas fronteiras e pela segmentação de circuitos e públicos inventadas 

justamente por aqueles que dizem colocar o mundo em estado de telepresença. 

(CANCLINI:2007, p.188) 

 

Estamos longe de conseguir visualizar um mundo global, onde efetive-se a 

globalização além das transnacionalização de processos. As análises são feitas à medida que 

as ações são tomadas e o processo ganha contornos dos novos vôos alçados. Assim, como 

outrora os ventos guiavam as velas do processo a fim de descobrir terras e conseguir novos 

produtos, os cliques incessantes do nosso tempo denotam a potencialidade globalizadora que 

o mundo virtual possui. Além de dificultar a análise, a contemporaneidade da globalização, 

proporciona um caráter efêmero ao se tratar de um processo construído sobre a efemeridade, o 

transitório. 

Mas está claro que, no contexto atual, questões de ordem local, o regional ou o 

nacional, passam por intensas mudanças em suas significações e cotidianos no seio de suas 

sociedades e mantêm-se instauradas, persistindo em meio o globalizar, ou seja, 
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apesar da retórica unificadora, as diferenças históricas e locais persistem sobretudo 

porque os poderes globalizadores são insuficientes para abranger a todos, mas 

também porque seu modo de reprodução e expansão exige que o centro não esteja 

em toda a parte, que existam diferenças entre a circulação mundial das mercadorias 

e a distribuição desigual da capacidade política de utilizá-las. Além disso, porque a 

lógica da desigualdade leva os excluídos do trabalho, do comércio e do consumo 

unificados a revitalizar produções artesanais ou pré-globalizadas. As criações 

artísticas, lentas e divergentes, às vezes representam em seus discursos e 

procedimentos as contradições não-resolvidas das políticas globais, as peripécias da 

desigualdade e a necessidade dos marginalizados de interromper os fluxos 

totalizadores, totalitários, com afirmações do próprio, com invenções 

desglobalizantes. (CANCLINI:2007, p.188) 

 

As questões levantadas sobre a telepresença, da retórica unificadora e a lógica da 

desigualdade, devem ser analisadas no seio de cada sociedade. Por mais que a tônica da 

globalização esteja na troca, em relação à cultura devemos falar na interculturalidade e na 

indústria cultural. As relações obtidas do consumo são resolvidas, seja ela de um produto 

global ou local, na proximidade do cotidiano de cada indivíduo. Assim, 

fala-se de um world-cinema, de uma world-music e de um “estilo internacional em 

literatura”. Nos três casos, as grandes corporações realizam uma reconstrução 

globalizada dos repertórios simbólicos locais, descontextualizando-os para torná-los 

mais compreensíveis nas áreas culturais de vários continentes. Ao mesmo tempo, 

instalam filiais regionais ou fazem acordos com empresas locais para “indigenizar” 

sua produção. (CANCLINI: 2007, p. 150) 

 

Os produtos da indústria cultural contribuem, muito, para o pensamento da colocação 

do repertório simbólico global em detrimento do local. Mas devemos refletir um pouco mais o 

papel do “público” na questão. A reconstrução dos repertórios simbólicos, supostamente 

descontextualizando, também pode ser encarada como recolocação ou reposicionamento dos 

símbolos dentro da relação espaço-tempo.  

Qualquer mudança na sociedade implica em um (re)significação, ou seja, o contexto 

atual dificilmente nos permitir pensar em um símbolo cristalizado e intacto. Não desejo 

defender a reconstrução a que o trecho do livro do Canclini aborda, só creio que a questão 

possui outros ângulos a serem explorados. Enfim, toda a reflexão nos leva a questionar: como 

o global9 e o local se relacionam nos espaços e no cotidiano das pessoas? Devemos visualizar 

que 

                                                           
9 Ao ter pretensões de evidenciar as relações do global e local, “creio ser interessante neste ponto distinguir entre 

os termos “global” e “mundial”. Empregarei o primeiro quando me referir a processos econômicos e 

tecnológicos, mas reservarei a idéia de mundialização ao domínio específico da cultura. A categoria “mundo” 

encontra-se assim articulada a duas dimensões. Ela vincula-se primeiro ao movimento de globalização das 

sociedades, mas significa também uma “visão de mundo”, um universo simbólico específico à civilização atual. 

Nesse sentido ele convive com outras visões de mundo, estabelecendo entre elas hierarquias, conflitos e 

acomodações. Por isso, prefiro dizer que o inglês é uma “língua mundial”. Sua transversalidade revela e exprime 
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o cultural abrange o conjunto de processos mediante os quais representamos e 

instituímos imaginariamente o social, concebemos e administramos as relações com 

os outros, ou seja, as diferenças, ordenamos sua dispersão e sua incomensurabilidade 

por meio de uma delimitação que flutua entre a ordem que possibilita o 

funcionamento da sociedade (local e global) e os atores que a abrem ao possível. 

(CANCLINI: 2007, p. 57-58)  

 

A sociedade, assim como as novas mídias, é um grande palco onde os atores sociais 

desempenham papéis e transitam entre processos de ordem local, global e glocal - as relações 

de continuidade, ruptura e hibridização entre sistemas locais e globais. O transitar pelos 

processos não é feito de uma forma delimitada e homogênea. As ordens de significação, 

muitas vezes, dialogam e dividem espaços com “à produção, distribuição e consumo de bens e 

de serviços, organizados a partir de uma estratégia mundial, e voltada para um mercado 

mundial” (ORTIZ: 1998, p.16). A produção, distribuição e consumo devem se relacionar com 

questões do dia a dia de diversas sociedades que podem ou não se enquadrar no imaginário 

vendido pela globalização das diversas sociabilidades Devemos atentar que 

vivemos um tempo de fraturas e heterogeneidade, de segmentações dentro de cada 

nação e de comunicações fluidas com as ordens transnacionais da informação, da 

moda e do saber. Em meio a esta heterogeneidade encontramos códigos 

compartilhados são cada vez menos os da etnia, da classe ou da nação em que 

nascemos. Essas velhas unidades, quando subsistem, parecem se reformular como 

pactos móveis de leitura dos bens e das mensagens. Uma nação, por exemplo, a esta 

altura é pouco definida pelos limites territoriais ou por sua história política. 

Sobrevive melhor como uma comunidade hermêutica de consumidores, cujos 

hábitos tradicionais levam-nos a se relacionar de um modo peculiar com os objetos e 

a informação circulante nas redes internacionais. Ao mesmo tempo encontramos 

comunidades internacionais de consumidores – já mencionamos as de jovens e de 

telespectadores – que dão sentido de pertencimento quando se diluem as lealdades 

nacionais. (CANCLINI: 2008, p.67) 

 

 Assim, podemos visualizar de uma forma mais clara e concreta essas fraturas e essa 

heterogeneidade quando olhamos para  

as grandes cidade, dilaceradas pelo crescimento errático e por um multiculturalismo 

conflitante, são o cenário em que melhor se manisfesta o declínio das metanarrativas 

históricas, das utopias que imaginaram um desenvolvimento humano ascendente e 

coeso através do tempo. (...) o encolhimento do presente e a perplexidade diante do 

devir incontrolável reduzem as experiências temporais e privilegiam as conexões 

simultâneas no espaço. (CANCLINI: 2008, p.121-122) 

 

A cidade é um lugar privilegiado para visualizar a relação local e global se manifestar. 

Na cidade pode-se vivenciar o agora que, por sua vez, se apresenta “como um videoclipe: 

montagem efervescente de imagens descontínuas” (CANCLINI: 2008, p.122). Ou seja, a 

                                                                                                                                                                          
a globalização da vida moderna; sua mundialidade preserva os outros idiomas no interior deste espaço 

transglóssico”. (ORTIZ: 1998, p.29) 
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cidade não possui mais uma narração metalinguística. Assim, a própria cidade, através de seus 

espaços e cultura tradicionais, não pode mais contar sua história e mostrar suas tradições. 

Agora, 

como nos videoclipes, andar pela cidade é misturar músicas e relatos diversos na 

intimidade do carro com os ruídos externos. Seguir a alternância de igrejas do século 

XVII com edifícios do XIX e de todas as décadas do XX, interrompida por 

gigantescas placas de publicidade onde se aglomeram os corpos esguios das 

modelos, os novos tipos de carros e os computadores recém-importados. Tudo é 

denso e fragmentário. Como nos vídeos, a cidade se fez de imagens saqueadas de 

todas as partes, em qualquer ordem. Para ser um bom leitor da vida urbana, há que 

se dobrar ao ritmo e gozar as visões efêmeras. (CANCLINI: 2008, p.123) 

 

Para uma boa leitura das imagens deve-se perceber que a decomposição do que as 

sequências apresentam é fundamental. É como pensar um período em que uma fotografia 

poderia nos apresentar a cidade. Através de um simples enquadramento, a foto conseguiria 

nos revelar a cidade. Hoje, temos que adicionar diversas fotografias, frames10, porque o 

cotidiano está envolvido em uma movimentação frenética e, além disso, é necessário importar 

elementos dos mais diversos possíveis para completar a imagem que já não traduz o olhar do 

fotógrafo, ou produtores de cultura. 

Em um mundo de possibilidades, o globalizar-se nos leva a ter contato com elementos 

culturais que transcendem o “ambiente” cultural regional e nacional. A produção mundial 

transforma-se em encaixes da diversidade com que contamos, “nesta perspectiva, as nações se 

convertem em cenários multideterminados, onde diversos sistemas culturais se interpenetram 

e se cruzam” (CANCLINI: 2008, p. 131).  

Todas essas possibilidades, de certa forma, produzem uma polifonia, onde muitos sons 

internos e externos aos indivíduos rivalizam pela sua atenção e identificação. Como se a 

conexão tivesse como tônica desconectar, à medida que, ninguém consegue está inteiramente 

conectado a todas as ferramentas, mídias, informações e usuários do sistema. E a tentativa de 

conexão a “altos custos” leva os usuários do sistema a ir deixando pelo caminho outras 

conexões mais antigas, como se a nova mídia fosse aquela boneca linda na vitrine que a 

menina já escreveu para o Papai Noel e tem certeza que a ganhará, e quando assim acontece 

algum brinquedo será deixado mais de lado ou aquele jovem que passa horas e horas 

navegando na rede em busca de novas redes sociais e quando uma começa a fazer sucesso 

                                                           
10 Frames per second ou quadros por segundo, é a unidade usada para mensurar o número de imagens ou 

quadros de um produto audiovisual, a medida refere-se a cadência do mesmo. O termo foi utilizado para inserir a 

argumentação no “universo” da produção audiovisual, fazendo alusão ao videoclipe, supracitado. 
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entre usuários como foi o caso do Facebook, ele não pensa muito antes de migrar para nova 

rede e deixar de lado a antiga, subutilizá-la, o Orkut. 

Essas relações necessitam um intenso diálogo, ou negociação, dos atores sociais e suas 

culturas para que as construções formem novas significações e sejam aceitas, entendidas pela 

sociedade, ou seja, aquela mídia que media a relação entre conteúdo e receptor precisa ter 

uma mensagem inteligível. 

 

 

2.4. Processos Culturais de Mediação e Negociação 

  

 

A globalização proporciona desafios. Mensagens, ou suportes, de conteúdos globais, 

ou construídas com elementos com significações difundidas em uma escala mundial, 

necessitam ser direcionadas para uma apropriação no âmbito local e elementos regionais ou 

nacionais precisam ser exportados. Assim, a globalização proporciona e fomenta “a existência 

de processos globais que transcendem os grupos, as classes sociais e as nações” (ORTIZ: 

1998, p.7). Isso nos remete, mais uma vez, a utilização de fotos nas mídias sociais. Esse tipo 

de expressão, também, transcende os grupos, as classes sociais e as nações. O que não 

significa que essas questões não são expressas. As imagens contém um pouco de tudo que 

envolve o universo dos atores. Por isso é comum atores sociais que  

ao mesmo tempo em que afirmam nos espaços e em rituais específicos sua 

identidade originária, reformulam seu patrimônio cultural assimilando saberes e 

costumes que lhes permitem reposicionar-se em novas relações socioculturais, 

políticas e de trabalho. (CANCLINI: 2008, p.203-204) 

 

Isso nos leva a entender porque “hoje a identidade, mesmo em amplos setores 

populares, é poliglota, multiétnica, migrante, feita com elementos mesclados de várias 

culturas” (CANCLINI: 2008, p.131). Ao conceber essa reformulação que cada indivíduo 

realiza do seu patrimônio cultural como essencial podemos olhá-la como uma necessidade 

contemporânea, assim,   

quando a circulação cada vez mais livre e frequente de pessoas, capitais e 

mensagens nos relaciona cotidianamente com muitas culturas, nossa identidade já 

não pode ser definida pela associação exclusiva a uma comunidade nacional. O 
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objeto de estudo não deve ser, então, apenas a diferença, mas também a 

hibridização. (CANCLINI: 2008, p.131) 

 

As diferenças e hibridizações resultam do reposicionamento cultural, ou negociações 

contínuas de atores sociais e suas questões cotidianas. É fundamental o ato de negociar com 

as diversas questões que compõem o dia a dia do indivíduo, proporcionando uma interação do 

seu saberes com o de outros, ou seja, sua cultura com outras. Essa 

negociação está instalada na subjetividade coletiva, na cultura cotidiana e política 

mais inconsciente. Seu caráter híbrido, que na América Latina decorre de sua 

história de mestiçagens e sincretismos, se acentua nas sociedades contemporâneas 

pelas complexas interações entre o tradicional e o moderno, o popular e o culto, o 

subalterno e o hegemônico. (CANCLINI: 2008, p. 207) 

 

Negociamos, todos os dias, com as possibilidades de interação de aspectos próximos e 

distantes do nosso cotidiano. As formas de expressão são ótimas para evidenciar e traduzir a 

negociação. Essas negociações tornam-se, cada vez mais, complexas e freqüentes. O ritmo 

com que busca-se e gera-se “conhecimento” é, de certa forma, incansável, gerando uma eterna 

necessidade do buscar, já que todo conhecimento novo já é aprendido e apreendido com certa 

defasagem.  A hibridização dificulta e torna, cada vez mais, complexo o processo de 

negociação, à medida que, 

 

quando se perde a distinção entre o real e o simbólico, quando a pergunta sobre a 

legitimidade das representações se extravia e tudo é simulacro, não sobra lugar para 

a confrontação racional de posições, nem para a troca, nem, é obvio, para a 

negociação. (CANCLINI: 2008, p.210) 

 

Os meios de comunicação são alimentados por representações e as propagam. Pois, as 

mensagens que os compõem são “imagens” do real, mesmo que a intenção seja reproduzir a 

realidade, ou seja, só proporcionam o contato com recortes do que representam. Assim, 

atualmente, os conflitos não se dão apenas entre classes ou grupos, mas também 

entre duas tendências culturais: a negociação racional e crítica, de um lado, e o 

simulacro de um consenso induzido pela mera devoção aos simulacros, do outro. 

Não é uma opção absoluta, visto sabermos que os simulacros fazem parte das 

relações de significação em toda cultura. Porém, estabelecer de que maneira iremos 

negociar o compromisso entre ambas as tendências é decisivo para que na sociedade 

futura predomine ou a participação democrática ou a mediatização autoritária. 

(CANCLINI: 2008, p.210) 

 

A internet poderia, então, ser um espaço ou possibilidade para participação 

democrática da negociação racional e crítica, em oposição a mediação autoritária? No texto 

“Uma perspectiva vitalista sobre a cibercultura” presente no livro de André Lemos, Pierre 

Lévy, diz que 
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a internet é um espaço de comunicação propriamente surrealista, do qual “nada é 

excluído”, nem o bem, nem o mal, nem suas múltiplas definições, nem a discussão 

que tende a separá-los sem jamais conseguir. A internet encarna a presença da 

humanidade a ela própria, já que todas as culturas, todas as disciplinas, todas as 

paixões aí se entrelaçam. Já que tudo é possível, ela manifesta a conexão do homem 

com a sua própria essência, que é a aspiração à liberdade. (LEMOS: 2010, p.11) 

A aspiração da liberdade ao encontrar um espaço onde “nada é excluído” proporciona 

certa pluralidade ou “massificação” de produtores, tornando os meios acessíveis a todos que 

desejam produzir e possuem a tecnologia necessária para isso. O que não quer dizer que os 

simulacros reduzem e torna-se mais fácil ter uma negociação racional e crítica. 

A massificação de simulacros, simulações que pouco se assemelham ao real criam 

sombras e dificultam todo o processo de lidar coma mediação. O que dificulta a realização de 

uma negociação mais próxima de uma relação consciente, afetando “a verdadeira mediação, a 

função de meio, que cumpre dia a dia a cultura de massa: a comunicação do real com o 

imaginário” (MARTÍN-BARBERO: 2009, p.91). Para facilitar a reflexão, gostaria de destacar 

um questionamento de um trecho do livro do Barbero:   

Como assumir, então, a complexidade social e perceptiva que hoje reveste as 

tecnologias comunicacionais, seus modos transversais de presença na cotidianidade, 

desde o trabalho até o jogo, suas intricadas formas de mediação tanto do 

conhecimento como da política, sem ceder ao realismo do inevitável produzido pela 

fascinação tecnológica, e sem deixar-se apanhar na cumplicidade discursiva da 

modernização neoliberal – racionalizadora do mercado como único princípio 

organizador da sociedade em seu conjunto – com o saber tecnológico, segundo o 

qual, esgotado o motor da luta de classes, a história teria encontrado seu substituto 

nos avatares da informação e comunicação? (MARTÍN-BARBERO: 2009, p.12) 

Podemos visualizar o ato e a necessidade de negociação facilmente no nosso 

cotidiano, basta atentar para alguns exemplos comuns da sociedade brasileira. Por exemplo, as 

avós e bisavós com idade superior aos sessenta anos que cresceram em cidades do interior 

nordestino e provavelmente casaram com o primeiro namorado ou tiveram um casamento 

arranjado e, hoje, convivem com suas netas e bisnetas em um contexto de relacionamentos 

mais liberais, muitas vezes, iniciados com o que ficou conhecido popularmente como ficar – 

relações instantâneas baseadas no momento em que estão acontecendo, geralmente, o 

envolvimento costuma ser mínimo ou ele é utilizado para conhecer alguém que por quem se 

tem atração, mas, ainda, não se pretende criar um compromisso -, criando uma enorme 

distância de significados e significações entre gerações. Ou seja, 

em toda parte, estão emergindo identidades culturais que não são fixas, mas que 

estão suspensas, em transição, entre diferentes posições; que retiram seus recursos, 
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ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais; e que são o produto desses 

complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada vez mais comuns num 

mundo globalizado. Pode ser tentador pensar na identidade, na era da globalização, 

como estando destinada a acabar num lugar ou noutro: ou retornando as suas 

“raízes” ou desaparecendo através da assimilação e da homogeneização. Mas esse 

pode ser um falso dilema. (HALL: 2003, p.88) 

Essas transições em diferentes posições podem até ser vistas como naturais a 

globalização. E elas estão ligadas a fortes trocas de mensagens, informações, dados e 

produções, sem limitações com a distância que passam a está, muito mais, ligadas as 

possibilidades de conexão física e virtual, do que a medida entre dois pontos. Mas, como 

podemos concluir do texto, a questão mais relevante não é avaliar se uma ou outra identidade, 

posição, ocupará o lugar da outra ou quando uma irá anular a outra. Devemos direcionar a 

análise para como as várias identidades culturais se relacionam no indivíduo e na sociedade, 

pois há uma outra possibilidade: a da Tradução. Este conceito descreve aquelas 

formações de identidade que atravessam e intersectam as fronteiras naturais, 

compostas por pessoas que foram dispersadas para sempre de sua terra natal. Essas 

pessoas retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem 

ilusão de um retorno ao passado. Elas são obrigadas a negociar com as novas 

culturas em que vivem, sem simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder 

completamente suas identidades. Elas carregam os traços das culturas, das tradições, 

das linguagens e das histórias particulares pelas quais foram marcadas. A diferença é 

que elas não são e nunca serão unificadas no velho sentido, porque elas são, 

irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas interconectadas, 

pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias “casas” (e não a uma “casa” 

particular). (HALL: 2003, p.88-89) 

A tradução é muito forte nos imigrantes. Um bom exemplo que podemos observar é a 

forma como eles utilizam elementos comuns as duas culturas ou elementos da sua cultura 

presentes na outra para sentir-se mais próximo de sua terra natal ou tornar a sua nova “casa” 

mais aconchegante, permitindo com que a pessoa sinta-se mais a vontade com as mudanças.  

Em seu blog, Meu Japão, a brasileira Karina Almeida publicou o texto “Tem romã no 

Japão!” em que ela conta como se sentiu ao encontrar um pé de romã em Tóquio. 

Para quem mora aqui não deve ser novidade, mas eu fiquei feliz de ver um pé de 

romã hoje. Nem me lembro da última vez que havia visto um, só sei que foi no 

Brasil. (...) Se colhi? Não. Aqui não dá para pegar uma fruta da árvore dos outros, 

mesmo quando os galhos estão para fora do muro. Ninguém faz isso e eu não 

seria mal educada de fazer. (...) A foto já me deixou satisfeita (^_^) (...) Chegando 

em casa, corri para o dicionário português/japonês e aprendi mais duas palavrinhas: 

zakuro no mi  ざくろの実 e  0zakuro no ki ざくろの木. Respectivamente, 

romã e ramãzeira ou pé de romã. (ALMEIDA: 2009. Disponível em:< 

http://blogmeujapao.wordpress.com/2009/08/19/tem-roma-no-japao/>) 

 

http://blogmeujapao.wordpress.com/2009/08/19/tem-roma-no-japao/
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Figura 4 – Fotos do Blog Meu Japão, em que a blogueira, Karina Almeida, uma jornalista, 

mineira de Belo Horizonte, registra um pé de romã que encontrou no Japão. Disponível em: < 

http://blogmeujapao.wordpress.com/2009/08/19/tem-roma-no-japao/> Acesso em: 27 nov. 

2011. 

A fotografia, nesse caso, foi utilizada para aproximar as pessoas da experiência vivida. 

A foto, além de confirmar o “inusitado”, nos remete aos sentimentos vivenciados. E, no 

contexto da cibercultura, podemos atentar para o uso diário da internet. Ligamos o 

computador conectamos a rede e entramos no provedor, ou navegador. Durante a navegação 

abrimos várias abas, ou janelas, de diferentes sites e as utilizamos de forma simultânea ou 

alternada, pois um único site não supre a necessidade das demandas do que buscamos. É 

preciso deixar claro que o exemplo apresentado tem o objetivo de contextualizar a negociação 

na contemporaneidade, em situações que nos defrontamos nos dias de hoje, pois é preciso 

reconhecer que os meios de comunicação constituem hoje espaços-chaves de 

condensação e intersecção de múltiplas redes de poder e de produção cultural, mas 

também alertar, ao mesmo tempo, contra o pensamento único que legitima a idéia de 

que a tecnologia é hoje o “grande mediador” entre as pessoas e o mundo, quando o 

que a tecnologia medeia hoje, de modo mais intenso e acelerado, é a transformação 

da sociedade em mercado, e deste em principal agenciador da mundialização (em 

seus muitos e contrapostos sentidos). (MARTÍN-BARBERO: 2009, p.20) 

Assim, podemos visualizar o quanto a negociação é importante e podemos perceber o 

papel das mídias, novas ou convencionais, na mediação das negociações diárias. No texto 

“Uma perspectiva vitalista sobre a cibercultura” Pierre Lévy fala um pouco sobre as 

transformações das mídias enquanto interlocutoras da negociação contínua: 

Acompanhando o progresso das mídias, os espaços culturais multiplicaram-se e 

enriqueceram-se: novas formas artísticas, divinas, técnicas, revoluções industriais, 

revoluções políticas. O ciberespaço representa o mais recente desenvolvimento da 

evolução da linguagem. Os signos da cultura, textos, música, imagens, mundos 

virtuais, simulações, softwares, moedas, atingem o último estágio da digitalização. 

Eles tornam-se ubiquitários na rede – no momento em que eles estão em algum 

http://blogmeujapao.wordpress.com/2009/08/19/tem-roma-no-japao/
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lugar, eles estão em toda parte – e interconectam-se em um único tecido multicor, 

fractal, volátil, inflacionista, que é, de toda forma, o metatexto englobante da cultura 

humana. Os signos são adquiridos, por intermédio do software, dessa escrita tornada 

viva; uma potência da ação autônoma de um ambiente numérico que lhe é próprio. O 

ciberespaço torna-se o sistema ecológico do mundo das idéias, uma noosfera 

abundante, em transformação acelerada, que começa a tomar o controle do conjunto 

da biosfera e a dirigir sua evolução a seus próprios fins. A vida em sua completude 

eleva-se em direção ao virtual, ao infinito, pela porta da linguagem humana. 

(LEMOS: 2010, p.11-12) 

Sem acreditar que as tecnologias possuem uma atribuição maior que os elementos que 

envolvem a negociação, cada tecnologia tem características que são levadas em consideração, 

enquanto suporte das mensagens. Elas proporcionam diferentes abordagens e linguagens do 

que vai ser comunicado, mas sua atuação no campo da negociação está muito mais no âmbito 

da economia. Pois, dita o ritmo e os tipos de mercado, do que do social, mesmo estando 

presente nas interações sociais e, muitas vezes, (re)significando-as.   

O ciberespaço é o espaço onde a maioria de movimentos culturais da cibercultura 

ganha configuração e tornam-se, cada vez mais, populares. A cibercultura é uma nova forma 

de cultura dotada de movimentos culturais que (re)significam o globalizar-se e o modo de 

atuar na sociedade, “aqueles nos quais o que se transforma é o sentido mesmo do tempo, a 

relação dos homens com o tempo enquanto duração na qual se inscreve o sentido do trabalho, 

da religião e seus discursos” (MARTÍN-BARBERO: 2009, p.99).   

É fundamental analisar a cibercultura para entender como se configuram questões 

como a mediação, negociação, globalização e a própria cultura em si na contemporaneidade. 

No caminho para abordar a apropriação de representações no mundo digital, mais 

especificamente, devemos passar pela cibercultura, o moderno palco onde a fotografia e as 

mídias sociais se encontram através dos atores, produtores e da platéia. 
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3. A cultura digital e a apropriação no ciberespaço 

 

 

3.1. Cibercultura: A apropriação da cultura digital 

 

 

Estudar a globalização nos ajuda a perceber e entender as configurações dos processos 

de troca e suas transformações. São essas trocas que movimentam os processos globalizadores 

e mantêm vivos os aspectos socioculturais das sociedades. Após estudar o globalizar-se e o 

que o envolve, precisamos avaliar se as mídias sociais estão envolvidas em um meio cultural 

comum. Isso nos remeteria a uma relação mais específica de uma cultura contemporânea e a 

globalização. 

Assim, a cibercultura nos será apresentada como o conjunto de elementos culturais do 

ciberespaço – esse seria o meio social digital onde os usuários socializariam. A troca, ou 

utilização, de expressões que destacamos no estudo aconteceriam no ciberespaço sob a égide 

da cibercultura. A apropriação da representação digital seria uma forma de socializar dos 

atores sociais nesse ambiente. Essas representações são as linguagens utilizadas como 

extensão do que é formulado para interação. 

Os meios de massa11 costumam ser acusados de produzir uma midiatização autoritária. 

Isso acontece porque só o interesse de poucos, assim como só as suas mensagens, são 

vinculados. Então, 

para superar os vícios do intervencionismo estatal e a frívola homogeneização do 

mercado sobre as culturas, é necessário deixar de lado a opção entre um e outro, 

dando espaço para o surgimento de múltiplas iniciativas da sociedade civil: 

                                                           
11 É prudente conceituar massa para que ao ler determinados trechos o leitor não tenha o seguinte 

questionamento formulado: “Mas que é uma massa? É um fenômeno psicológico pelo qual os indivíduos, por 

mais diferente que seja seu modo de vida, suas ocupações ou seu caráter, estão dotados de uma alma coletiva que 

lhes faz comportar-se de maneira completamente diferente de como se comportaria cada indivíduo 

isoladamente” (MARTÍN-BARBERO: 2009, p.56-57). 
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movimentos sociais, grupos artísticos, rádios, televisões independentes, sindicatos, 

agrupamentos étnicos, associações de consumidores e de telespectadores. Só a 

multiplicação de atores pode favorecer o desenvolvimento cultural democrático e a 

representação de múltiplas identidades. (CANCLINI: 2008, p.191) 

 

Os meios eletrônicos tradicionais como o rádio e a televisão costumam ser 

excludentes. Suas programações só permitem a opção de escolher qual emissora sintonizar ou 

a que canal iremos assistir. Assim, nossas escolhas, também, significam o que iremos perder, 

o que podemos tratar como a opção entre um e outro. Seria mais interessante que deixássemos 

de ouvir ou assistir só o que não nos interessa. Assim, não seriamos reféns das estratégias dos 

veículos de comunicação para montar suas grades de programação. Também, seria 

interessante que as opções comunicacionais de conteúdo se multiplicassem à medida que a 

pluralidade cultural se intensifica. O que não implica dizer que os veículos de comunicação 

tradicionais estão errados, ou certos. Entretanto, é necessário pensar formas de facilitar o 

acesso de produtores aos meios e mídias, tornando a comunicação mais plural. É preciso 

pensar e (re)pensar a acessibilidade ao conteúdo. 

Uma nova forma de comunicação é realizada em mídias sociais. Pensemos o 

Facebook, como exemplo. Ao acessar o perfil, os usuários têm acesso a todo tipo de interação 

ou representações. São publicidades patrocinadas, eventos públicos e de amigos, conteúdo de 

empresas de comunicação, etc. Cabe a cada usuário filtrar o que e a quem queremos permitir 

o acesso de suas publicações – a exceção são as publicidades oficiais que não podem ser 

barradas. 

A fotografia, nesse espaço, está ligada a todo tipo de contato e comunicação. Pois, ela 

possui um papel de destaque, enquanto representação. Nas mídias sociais as representações 

tem a característica de não necessitar ser uma produção pessoal ou original para repercutir. 

Assim, o mais importante é o que está sendo representado. Aquilo que é utilizado para 

representar algo tem uma relevância menor do que o que representa. Por isso é intensa a 

propagação de formulações de outras pessoas. Ou seja, não importa tanto se a pessoa que 

propaga fotografou ou está na fotografia. A importância está no que a imagem fotográfica 

representa. 

Podemos, então, concluir que a cibercultura proporcionaria, finalmente, essa 

multiplicação de atores e favoreceria o desenvolvimento cultural democrático e a 

representação de múltiplas identidades? Creio ser irresponsável afirmar sim ou não. Este 

“novo mundo” nos apresenta diversas possibilidades que contemplam anseios democráticos e, 

também, colaboram para concentração de “poder” ou conhecimento em grandes empresas. 
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 O ciberespaço tanto manifesta-se como um lugar plural em que qualquer usuário pode 

postar a sua verdade, dando vazão a sua voz. Assim, pode ser palco da organização de grupos 

ou de iniciativas independentes. Como é o caso da criação e propagação de “software livre”12 

- uma resposta a falta de informação e liberdade de alguns software. E, também, pode ser o 

local de atuação de grandes empresas e conglomerados como Facebook e  Google. Por isso, 

alguns podem pensar que 

o grande mito da modernidade foi o sonho de uma sociedade de comunicação 

transparente, em que a difusão da informação se dá através de redes cibernéticas. A 

idéia de uma comunicação racional, instituindo uma sociedade iluminada e sem 

ambiguidades é, no fundo, um sonho totalitário. A transparência elimina o jogo de 

dualidades. Hoje, o mito da neutralidade técnica é transformado pela apropriação 

diária e a dinâmica da sociedade contemporânea. (LEMOS: 2010, p.76-77) 

Mas pensar em uma comunicação transparente remete muito mais a disponibilidade de 

informações, aquelas que nos certificam e prestam contas dos protocolos do que utilizamos na 

rede, do que a eliminação de ambiguidades. No trecho do texto a eliminação de ambiguidades 

é colocada como produto de uma comunicação não racional. Uma comunicação democrática 

está ligada a um espaço que é produto e reflexo das diferenças, permitindo que elas se 

manifestem em ambiguidade - tônica do contemporâneo. 

Portanto, a sociedade contemporânea apropria-se das novas formas de comunicação 

em sua dinâmica. Assim, devemos esperar que o produto dessa apropriação reflita a sociedade 

que dela se apropria. Claro que estamos pensando em uma comunicação plural, pois, a 

sociedade contemporânea é híbrida o que denota que ela possui muitas ambiguidades em sua 

formação e dinâmica. 

A princípio algumas pessoas podem ter dificuldade em visualizar uma cultura ligada 

às tecnologias do ciberespaço. Isso é mais fácil de compreender se percebemos o quanto está 

nova forma de cultura já é vivenciada, dificultando a percepção de que existe uma unidade 

nos elementos culturais que regem este novo fazer cultural e o destacam das demais como a 

popular. A cibercultura está presente no nosso cotidiano, 

 

                                                           

12 Software Livre, ou Free Software, conforme a definição de software livre criada pela Free Software 

Foundation, é o software que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição. A 

forma usual de um software ser distribuído livremente é sendo acompanhado por uma licença de software livre 

(como a GPL ou a BSD), e com a disponibilização do seu código-fonte. (CAMPOS: 2006, disponível em < 

http://br-linux.org/faq-softwarelivre/>) 

http://br-linux.org/faq-softwarelivre/
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como podemos constatar, desde os terminais bancários até o acesso à internet, o 

termo “ciber” está em todos os lugares: cyberpunk, cibersexo, ciberespaço, 

cypherpunks, cibermoda, cibereconomia, ciber-raves, etc. Todos os termos mantêm 

suas particularidades, semelhanças e diferenças, formando, no seu conjunto, a 

cibercultura. Todos eles atestam uma atitude, uma apropriação, vitalista, hedonista, 

tribal e presenteísta da tecnologia. (LEMOS: 2010, p.17-18) 

Todos os termos citados demonstram como uma cultura nova, ligada às tecnologias 

digitais, está instalada no cotidiano das pessoas e como a importância de seus elementos já 

povoa o imaginário coletivo. Podemos lembrar, ainda, da fotografia digital. Fudamental por 

inserir o fazer fotográfico nas novas mídias. Ela possibilitou a massificação da tecnologia e 

facilitou o acesso desse tipo de representação a linguagens numéricas. Mas, como afirma 

Pierre Lévy, no texto “Uma perspectiva vitalista sobre a cibercultura”,  

não se deve confundir a cibercultura com uma subcultura particular, a cultura de 

uma ou algumas “tribos”. Ao contrário, a cibercultura é a nova forma da cultura. 

Entramos hoje na cibercultura como penetramos na cultura alfabética há alguns 

séculos. Entretanto, a cibercultura não é uma negação da oralidade ou da escrita, ela 

é o prolongamento destas; a flor, a germinação. Sejamos vitalistas até o fim! Se 

considerarmos a linguagem como uma forma de vida, o aperfeiçoamento dos meios 

de comunicação e do tratamento da informação, representa uma evolução de seu 

mecanismo reprodutor. (LEMOS: 2010, p.11) 

 

 

Usar o termo evolução em questões culturais exige muito cuidado. Ele carrega em sua 

significação a ideia de algo que progrediu ou progresso, assim, é feito uma comparação entre 

o que se considera evoluído e o referencial. Em se tratando de cultura podemos falar em 

evolução? É preferível olhar a cibercultura como a transformação de técnicas e instrumentos e 

seus desdobramentos. 

Então, a fotografia digital seria uma transformação das técnicas e instrumentos 

fotográficos? No caso específico das tecnologias podemos utilizar o termo evolução, desde 

que, atrelado a algum referencial como, por exemplo, resolução e velocidade. Assim, a 

fotografia digital é, sobretudo, resultado das transformações de técnicas e tecnologias 

envolvidas no processo fotográfico. E, também, pode ser tratada como evolução se utilizar o 

referencial que demonstre isso.  

O processo da câmera fotográfica digital consiste em captar, por meio de células 

fotossensíveis (chamadas CCD, Charged Coupled Device), a luz do ambiente a ser 

fotografado. Esta informação, captada analogicamente, é digitalizada (pelo que se chama um 

"shift register") e armazenada num meio magnético (Smart Cards, Memory Stick (tm), CD, 

etc.). Posteriormente essa informação pode ser transferidas ou impressas. 
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 A opinião sobre fotografia digital, assim, como as suas utilizações são as mais 

diversas. Leonardo Leitão (Empresário/Consultor de Marketing cearense, 31 anos) afirmou 

em umas de suas respostas que: “Não divido fotografia digital de fotografia "normal"”. Para 

Francisco Constantino (Monitor de informática, comunicação digital, cearense, 22 anos) a 

fotografia digital representa um bom avanço. Ele afirma que tudo é mais fácil digitalmente. E, 

também, considera um avanço a possibilidade de editar as imagens a maneira que desejar em 

programas de edição de imagens. Outras pessoas vêem a fotografia digital com um advento 

que trouxe novas possibilidades a fotografia. Ivea Ferreira (Estudante alagoana, 22 anos) 

respondeu ao questionamento sobre o que a fotografia digital representa, afirmando: “Acho 

que a fotografia digital abriu novas portas para que fossem feitas fotos tão boas quanto as das 

máquinas analógicas. Mesmo havendo controvérsias, a fotografia digital representa uma nova 

possibilidade de se registrar o mundo através da lenta de uma máquina”. 

 A pluralidade de respostas demonstra que a questão remete a aspectos pessoais de suas 

relações com a fotografia, ou seja, para eles são os aspectos socioculturais que se manifestam 

diante do questionamento. As questões técnicas ficaram de lado nas respostas.  

A técnica e o instrumento são dois dos termos mais recorrentes no âmbito da cultura e 

das sociedades. Além de representarem aspectos do cotidiano da vivência em sociedade, eles 

estão ligados ao aprendizado e experiências o que denota questões de herança cultural e 

investigações na busca do conhecimento. As ciências de uma sociedade são fundamentais 

para compreendê-las. Por isso, é interessante perceber que  

 

as novas tecnologias não só estão presentes em todas as atividades práticas 

contemporâneas (da medicina à economia), como também tornam-se vetores de 

experiências estéticas, tanto no sentido de arte, do belo, como no sentido de 

comunhão, de emoções compartilhadas. Embora esse fenômeno não seja novo, ele 

parece radicalizar-se nesse fim de século. Trata-se de uma sociedade que aproxima a 

técnica (o saber fazer) do prazer estético e comunitário. (LEMOS: 2010, p.17) 

 

Então, o que seria essa cibercultura e o que de diferente ela apresentaria de relação 

com a globalização, já que como outras culturas contemporâneas ela se manifesta em um 

espaço contextualizado pelos processos de globalização? Como são desenvolvidas as relações 

de apropriação da cultura cibernética? Para entender como se configura a apropriação no 

terreno efêmero do ciberespaço e as relações entre globalização e cibercultura devemos 
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abordar diversos aspectos como os meios, as mídias e a produção, mas para começar a 

desvendar essa nova forma de cultura devemos perceber que  

a cultura contemporânea, associada às tecnologias digitais (ciberespaço, simulação, 

tempo real, processos de virtualização, etc.), vai criar uma nova relação entre a 

técnica e a vida social que chamaremos de cibercultura. Hoje podemos dizer que 

uma verdadeira estética do social cresce sob nossos olhos, alimentadas pelas 

tecnologias do ciberespaço. (LEMOS: 2010, p.15-16) 

 

As técnicas e instrumentos contemporâneos são regidos pela tecnologia digital. Os 

elementos das novas tecnologias em interação com os aspectos da vivência social interferem 

diretamente no cotidiano dos atores sociais e da sociedade em geral. Essa associação das 

tecnologias com a cultura contemporânea 

nasce nos anos 50 com a informática e a cibernética, começa a se tornar popular na 

década de 70 com o surgimento do microcomputador e se estabelece completamente 

nos anos 80 e 90: em 80 com a informática de massa e em 90 com as redes 

telemáticas, principalmente com o boom da internet. (LEMOS: 2010, p.16) 

A massificação ou popularização da relação das pessoas com as máquinas, que surge 

com a microinformática, é fruto da possibilidade de que as pessoas tivessem seus 

computadores pessoais e não mais precisassem saber a linguagem de programação para 

utilizá-lo. E as interfaces gráficas, por sua vez, facilitaram a comunicação entre o usuário e o 

computador, assim, 

o que chamamos de novas tecnologias de comunicação e informação surge a partir 

de 1975, com a fusão das telecomunicações analógicas com a informática, 

possibilitando a veiculação, sob um mesmo suporte – o computador -, de diversas 

formatações de mensagens. Esta revolução digital implica, progressivamente, a 

passagem do mass media (cujos símbolos são a TV, o rádio, a imprensa, o cinema) 

para formas individualizadas de produção, difusão e estoque de informação. 

(LEMOS: 2010, p.68) 

Logo os produtores, emissores e receptores, – aqueles que produzem ou se apropriam 

ou propagam as produções – criam laços no ciberespaço, gerando intensas relações virtuais. 

Ao entender que “a noção de comunidade está sempre ligada à ideia de um espaço de partilha, 

a uma sensação, a um sentimento de pertencimento, de interrelacionamento íntimo a 

determinado agrupamento social” (LEMOS: 2010, p.143). Percebemos que a partilha, uma 

constante na cibercultura, ganha o caráter de criação e aglutinação de pessoas que 

compartilham um sentimento semelhante ou identificação por algo ou alguém, gerando as 

comunidades. Percebemos que isso é possível 
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graças às novas possibilidades abertas pelas tecnologias telemáticas, comunidades 

planetárias podem formar-se a partir de interesses comuns e gostos compartilhados. 

A relação é, neste sentido, mais empática que contratual. Vemos, assim, crescer sob 

os nossos olhos uma ética da estética eletrônica que mostra que, na cibercultura, a 

dimensão social agregadora é um dos fatores mais importantes de seu 

desenvolvimento. (LEMOS: 2010, p.153) 

A dimensão do agregar, além de ser um dos fatores mais importantes de seu 

desenvolvimento, é o principal aspecto para entender o “consumo” nas mídias sociais. Pois, 

ao entender o que motiva a tentativa de agregar-se ou desegregar-se teremos mais elementos 

que decodifiquem a produção, a propagação e o uso de conteúdo na rede. Assim, “as novas 

tecnologias de informação devem ser consideradas em função da comunicação bidirecional 

entre grupos e indivíduos, escapando da difusão centralizada da informação massiva” 

(LEMOS: 2010, p.68). E é em função dessa característica da comunicação bidirecional que 

podemos perceber como a fotografia pode ter papel fundamental na afirmação de uma 

comunidade, ou de um sentimento, em detrimento de outro.  

  

Figura 5 – Montagens feitas pelos torcedores dos times Fortaleza e Ceará, divulgadas em mídias 

sociais como o Facebook de onde as duas foram tiradas. Disponível em: 

<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=222511324488991&set=a.199328676807256.48790.155748934498

564&type=1&theater> e 

<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=247630695298196&set=a.165108400217093.41481.147160942011

839&type=1&theater> Acesso em: 27 nov. 2011. 

Com a impossibilidade de atingir o ídolo da torcida adversária de forma real, utiliza-se 

a fotografia, ou a imagem do atacante do time do Ceará, do Osvaldo para desmotivar a torcida 

adversária e provocá-la. A representação mostra o “melhor” jogador do time e a maior 

esperança que a torcida tinha conformado de que o time não conseguirá se recuperar e escapar 

do rebaixamento. Em resposta, os torcedores do time do Ceará criam novas montagens com a 

mesma fotografia, apontando a situação incômoda do Fortaleza. A representação digital, 

através de edição, passa a servir para diversos fins. Neste caso, não importa se o jogador falou 

ou concorda com o que é afirmado nas montagens. Só o que importa é o que elas representam. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=222511324488991&set=a.199328676807256.48790.155748934498564&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=222511324488991&set=a.199328676807256.48790.155748934498564&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=247630695298196&set=a.165108400217093.41481.147160942011839&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=247630695298196&set=a.165108400217093.41481.147160942011839&type=1&theater
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Esse é o seu maior potencial de interação, ou seja, a significação está atrelada ao que 

representa muito mais do que ao que é representado.  

Assim, criam-se grupos de apoio e propagação das mensagens, de acordo com a 

comunidade que se identificam. É imprescindível perceber neste momento que   

os dilemas do pluriculturalismo neste momento não se reduzem aos conflitos 

multiétnicos nem à convivência de regiões diversas dentro de cada nação. As formas 

de pensamento e de vida construídas em relação a territórios locais ou nacionais são 

só uma parte do desenvolvimento cultural. Pela primeira vez na história, a maioria 

dos bens e mensagens que se recebem em cada nação não foi produzida em seu 

próprio território, não surge de ralações peculiares de produção, nem traz em si, 

portanto, signos que a vinculem exclusivamente a regiões delimitadas. Bens e 

mensagens procedem, agora, de um sistema transnacional desterritorializado, de 

produção e difusão. (CANCLINI: 2008, p.182) 

 

A cibercultura transforma-se, graças às novas possibilidades de produção, propagação 

e uso, em um palco onde cada usuário tem a possibilidade de escrever, produzir, atuar, 

divulgar e ser crítico da própria peça. Mas alguns não vêem com bons olhos essas 

possibilidades. 

Porque a democratização, apesar de sua elevada idealização, está solapando a 

verdade, azedando o discurso cívico e depreciando a expertise, a experiência e o 

talento. (...) está ameaçando o próprio futuro de nossas instituições culturais. Eu 

chamo isso de a grande sedução. A revolução da Web 2.0 disseminou a promessa de 

levar mais verdade a mais pessoas — mais profundidade de informação, perspectiva 

global, opinião imparcial fornecida por observadores desapaixonados. Porém, tudo 

isso é uma cortina de fumaça. O que a revolução da Web 2.0 está realmente 

proporcionando são observações superficiais do mundo à nossa volta, em vez de 

análise profunda, opinião estridente, em vez de julgamento ponderado. O negócio da 

informação está sendo transformado pela internet no puro barulho de 100 milhões de 

blogueiros, todos falando simultaneamente sobre si mesmos. (KEEN: 2009, p.19-20) 

 

O uso que se faz das ferramentas segue tendências culturais e sociais, mas é possível 

detectar particularidades na forma de se apropriar do conteúdo e das ferramentas na 

cibercultura. Pois, “a homogeneização do consumo e da sociabilidade propicia pelo formato 

comum com que esses serviços se organizam não anula as particularidades” (CANCLINI: 

2008, p.101).  

A Web 2.0 transformou a internet em um reduto da superficialidade? Creio, que essa 

não é a melhor questão para este momento da reflexão. Costuma-se dizer que toda regra tem 

exceção e que ela é que confirma a regra, na internet essa situação de argumentação piora. 

Pois, é bem possível que na rede a exceção encontre uma regra para se enquadrar. Pensar em 

exemplos na pluralidade da rede é ter quase a certeza de encontrá-los. Então, por mais radical 
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ou bem intencionado que seja o argumento, no ciberespaço, com “boa vontade” pode-se 

adequar um caso a uma situação.  

Existe algo que não deveria ter lugar no ciberespaço? Acho que antes de obter 

respostas ou formulá-las temos que saber qual é o melhor referencial para tal questão. 

Proponho que, melhor que afirmar que a informação é “transformada pela internet no puro 

barulho de 100 milhões de blogueiros”, pensemos, dentro do contexto da cibercultura, o que é 

superficial. 

 

  

3.1.1. O conteúdo do público e o público como conteúdo 

 

 

No início da internet, os primeiros passos na tentativa de massificar o conteúdo, 

através da digitalização do mesmo, e a tentativa de substituir o espaço das grandes mídias por 

uma Web democrática não se concretizaram. Eles esbarraram na impossibilidade de acesso de 

grande parte da população e em um sistema com poucos atrativos no tocante a interatividade. 

A Web 2.013 trouxe nova força e renovou a corrida pela democratização do conteúdo e 

daqueles que produzem o conteúdo. 

Mas existe quem acredite que o advento da Web 2.0 trouxe a disseminação do público 

como conteúdo, criando a ditadura do ruído. Assim, a pluralidade resultou na superficialidade, 

na qual especialistas ou profissionais perdem espaço para o amador e seu extenso repertório 

de “barulho”. Como podemos entender dos trechos retirados da introdução do livro de 

Andrew Keen, “O culto do amador: como blogs, MySpace, YouTube e a pirataria digital estão 

destruindo nossa economia, cultura e valores”, onde ele aponta que 

                                                           
13“O termo Web 2.0 é utilizado para descrever a segunda geração da World Wide Web --tendência que 

reforça o conceito de troca de informações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. A 

idéia é que o ambiente on-line se torne mais dinâmico e que os usuários colaborem para a organização de 

conteúdo”. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u20173.shtml> 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u20173.shtml
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segundo a teoria de Huxley, se fornecermos a um número infinito de macacos um 

número infinito de máquinas de escrever, alguns macacos em algum lugar vão 

acabar criando uma obra-prima — uma peça de Shakespeare, um diálogo de Platão 

ou um tratado econômico de Adam Smith. (...) Na era pré-internet, o cenário de T.H. 

Huxley de um número infinito de macacos munidos de tecnologia infinita 

assemelhava-se mais a uma pilhéria matemática do que a uma visão distópica. Mas o 

que outrora parecia uma piada agora parece predizer as conseqüências de um 

achatamento da cultura que está embaçando as fronteiras entre público e autor, 

criador e consumidor, especialista e amador no sentido tradicional. A coisa não tem 

graça nenhuma. (KEEN: 2009, p.8) 

 

Pode-se entender que, para ele, as impossibilidades encontradas no primeiro momento 

em que se tentou “democratizar” a informação na rede eram na verdade o sinal de que a auto-

gestão da rede não passava de uma piada. Mas as novas tecnologias proporcionaram a 

confusão nas fronteiras entre público e autor, criador e consumidor, especialista e amador no 

sentido tradicional, assim, 

 

a tecnologia de hoje vincula todos aqueles macacos a todas aquelas máquinas de 

escrever. Com a diferença de que em nosso mundo Web 2.0 as máquinas de escrever 

não são mais máquinas de escrever, e sim computadores pessoais conectados em 

rede, e os macacos não são exatamente macacos, mas usuários da internet. E em vez 

de criarem obras-primas, esses milhões e milhões de macacos exuberantes — muitos 

sem mais talento nas artes criativas que nossos primos primatas — estão criando 

uma interminável floresta de mediocridade. Pois os macacos amadores de hoje 

podem usar seus computadores conectados em rede para publicar qualquer coisa, de 

comentários políticos mal informados a vídeos caseiros de mau gosto, passando por 

música embaraçosamente mal-acabada e poemas, críticas, ensaios e romances 

ilegíveis. (KEEN: 2009, p.8) 

 

No entendimento da cultura, metáforas são ótimas aliadas para aproximar as pessoas 

das questões, mas deve-se um mínimo de cuidado para que a crítica não atravesse a linha 

tênue da arrogância e grosseria. A comparação dos usuários do ciberespaço com a teoria de 

Huxley é ofensiva e construída sobre frágeis tijolos cuja matéria-prima me parece ser poeira 

de opinião pessoal, neste trecho. Ao utilizar uma teoria de um biólogo ele deveria deixar mais 

claro a referência livre que toma para interpretá-la sem rigor acadêmico, independente do tipo 

de teoria que é utilizada na argumentação.  

Falar de publicações é falar de trocas. Em todas as culturas, as pessoas se expressão 

para socializar e, assim, ter contato com mais aspectos culturais. Ao publicar algo, os usuários 

estão negociando com demandas pessoais como sentimentos e pensamentos. Essas demandas, 

por sua vez, são oriundas de questões culturais do lugar onde o indivíduo foi socializado. Por 

isso, é mais interessante falar em negociação do que achatamento, como faz Keen em seu 

livro. São essas negociações que permitem as trocas. As negociações acontecem por códigos 

comuns aos indivíduos envolvidos no processo. Podem ser relativas a questões diversas como 
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as relações diárias entre gerações distintas e as diversas situações que o indivíduo está 

envolvido no seu cotidiano.  

As fotografias em mídias sociais estão envolvidas no processo de negociação. Pois, 

elas carregam códigos capazes de facilitar ou dificultar as relações de troca. Em primeira 

instância, podemos pensar que a negociação em que a fotografia está inserida nas mídias 

sociais é a visualização da mesma. Quando acessada a pessoa que a visualiza irá dialogar com 

o que ela expressa. Aí, temos que ter em mente o objetivo da expressão para compreender a 

relação que se estabelece.  

Em blogs de notícia, por exemplo, uma das significações que deve preponderar sobre 

as demais nas fotografias é a de credibilidade, a pessoa deve acreditar no que vê. As imagens 

que são propagadas na rede negociam com cada pessoa as suas significações. Só a partir da 

leitura desses códigos, principalmente com o entendimento deles, é que a comunicação é 

estabelecida. O que nos levaria a concluir que a negociação foi bem sucedida. 

É preciso , antes de afirmar que o usuário não tem capacidade de produzir conteúdo 

para rede, avaliar o que isso significa. Então, o que seria uma produção relevante para rede? 

Esse não é um questionamento simples. Não podemos tomar as mídias convencionais como 

referencial. As mídias digitais foram criadas para ser uma alternativa e não uma extensão das 

mídias “tradicionais”. Por isso, ainda, não podemos formular constatações relativas a 

qualidade na rede. As novas mídias, ainda, estão estabelecendo suas configurações e as outras 

mídias, ainda, estão se aproximando das mídias digitais. É precipitado afirmar coisas do tipo: 

“é o cego guiando o cego — infinitos macacos fornecendo informação infinita para infinitos 

leitores, perpetuando o ciclo de desinformação e ignorância” (KEEN: 2009, p.10). Mesmo 

que tenhamos exemplos de uso mal intencionado da liberdade das ferramentas como:  

 

Na Wikipédia, qualquer pessoa que tenha um motivo pode reescrever um verbete 

como bem entenda — e os colaboradores freqüentemente o fazem. A Forbes relatou 

recentemente, por exemplo, o caso de empregados anônimos do McDonald’s e do 

Wal-Mart que usaram furtivamente verbetes da Wikipédia para difundir propaganda 

corporativa de maneira enganosa. No verbete McDonald’s, um link para o fi lme 

documentário de 2001 Fast Food Nation, de Eric Schlosser, desapareceu 

convenientemente; no verbete Wal-Mart, alguém eliminou a menção a empregados 

mal pagos, que ganhavam 20% a menos que os da concorrência. (KEEN: 2009, 

p.10) 

 

Não podemos crer as pessoas pensam igual ou agem da mesma forma sem provar. O 

que Keen apresenta não é um exemplo isolado, mas isso não denota o comportamento da 
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maioria das pessoas no ciberespaço ou pelo menos não temos números que comprovem isso. 

Ao construir argumentos cientítificos buscamos conceitos teóricos para deixar claro o rigor 

metodológico e teórico, mas podemos aplicá-los de forma intransigente em questões 

subjetivas? Existe alguma diferença entre barulho ou conteúdo de qualidade, além da opinião 

de quem consome a mensagem e de quem a produz? A generalização, geralmente, é um erro, 

seja em um estudo acadêmico ou no senso comum. A má utilização de meios de comunicação 

não está restrita a esse tipo de mídia, ou a internet, assim, não podemos generalizar. E é na 

generalização que Keen constrói seus argumentos que foram apresentados, anteriormente.  

O que podemos fazer é buscar um consumo consciente das mídias seja digital ou 

convencional. Isso significa fazer o melhor uso pessoal possível dos meios e das mensagens. 

Assim, as mensagens não devem ser apreendidas de qualquer forma. É necessária uma leitura 

crítica dos diversos conteúdos. Um bom caminho é obter informações sobre quem está 

emitindo a mensagem e de seus objetivos. As fotografias, também, podem passar pelo mesmo 

processo crítico. A fotografia é vista como uma prova documental, ou seja, um registro 

“físico” de um fato. Por isso, algumas pessoas não costumam contestar o que vêem. Mas o 

que a imagem apresenta pode ser fruto de uma encenação ou manipulação. O cuidado ao se 

apropriar de uma imagem deve ser constante, pois, não se tem controle do que se posta na 

rede e as pessoas que propagam uma imagem tem tanta responsabilidade por ela quanto quem 

a enviou. 

Mas o que proporcionou a pluralidade da produção digital? Vimos que a 

microinformática tornou possível que as pessoas tivessem equipamentos como o computador. 

Antes, eles eram restritos as pesquisa e as empresas. Os computadores foram compactados e, 

assim, ganharam espaço nas casas das pessoas que, agora, graças às interfaces gráficas 

poderiam usufruir dessa tecnologia sem precisar ter conhecimentos de programação, 

transformando a dinâmica da sociedade contemporânea. As transformações alteram as 

relações da sociedade com a tecnologia e criam uma nova forma de cultura. Essa nova forma 

de cultura foi denominada de cibercultura. É para ela que olharemos para analisar as relações 

sociais com a tecnologia digital. 

Para entender questões relativas à comunicação, sendo mais específico, no contexto da 

cibercultura é interessante atentar que  
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na evolução das vias da comunicação, vemos a passagem do modelo informal da 

comunicação para o modelo da comunicação de massa e deste para o atual modelo 

de redes de comunicação informatizadas. O modelo informal estabelece uma relação 

direta entre o homem e o mundo. A linguagem não representa o mundo; antes, ela é 

o próprio mundo. A fala produz aquilo que enuncia. A comunicação informal 

constitui o reconhecimento do pertencimento a uma comunidade, e sua eficiência 

situa-se no plano mítico, simbólico e religioso. (...) Já o modelo massivo é aquele 

onde a linguagem se autonomiza. Ela não mais é o mundo, ela representa-o. As 

palavras não se confundem mais com as coisas e a racionalidade assume o valor do 

discurso. A eficácia não se dá mais no plano religioso, mas na dinâmica operatória, 

na ação objetiva e eficiente que desencadeia. A comunicação de massa não constitui 

uma comunidade, antes dirige-se às diversas comunidades do espaço público (a 

massa). (LEMOS: 2010, p.79) 

É no modelo de redes de comunicação informatizadas que os produtores das mídias 

digitais – todos aqueles que não se restringem ao papel de receptores, produzindo mensagens 

e as colocando na rede – estão inseridos. Para deixar mais claro, 

o modelo informatizado, cujo exemplo é o ciberespaço, é aquele onde a forma do 

rizoma (redes digitais) se constitui numa estrutura comunicativa de livre circulação 

de mensagens, agora não mais editada por um centro, mas disseminada de forma 

transversal e vertical, aleatória e associativa. A nova racionalidade dos sistemas 

informatizados age sobre um homem que não mais recebe informações homogêneas 

de um centro “editor-coletor-distribuidor”, mas de forma caótica, multidirecional, 

entrópica, coletiva e, ao mesmo tempo, personalizada. (LEMOS: 2010, p.79-80)  

O ciberespaço cria uma lógica própria de “apropriação”, à medida que, as informações 

deixam de ser disseminadas a partir de um centro, assim o que uns classificam como ditadura 

do ruído ou como caótico é a lógica de um meio em que todos podem editar, coletar e 

distribuir informações. E o mais importante, todos têm o direito de escolher que informação 

consumir. É possível considerar caótico ou ditadura do ruído um ambiente em que as 

escolhas, que vão muito além da sintonização de uma emissora ou outra, são feitas por cada 

um, mas essa consideração não pode generalizar, enquadrando toda a produção como ruído. 

É evidente que a microinformática possibilitou uma transformação nas características 

de produção, propagação e uso de informação. Mas precisamos olhar um pouco mais para 

história e perceber as grandes mudanças nas tecnologias midiáticas. Pois, 

as atuais mudanças são a terceira grande transformação nas tecnologias da mídia de 

massa nos tempos modernos. A primeira aconteceu no século XIX, com a 

introdução das impressoras a vapor e do papel de jornal barato. O resultado foi a 

primeira mídia de massa verdadeira – os jornais “baratos” e as editoras de livros e 

revistas em grande escala. A segunda transformação ocorreu com a introdução da 

transmissão por ondas eletromagnéticas – o rádio em 1920 e a televisão em 1939. A 

terceira transformação na mídia de massa – que estamos presenciando agora – 

envolve uma transição para a produção, armazenagem e distribuição de informação 

e entretenimento estruturadas em computadores. Ela nos leva para o mundo dos 

computadores multimídia, compact discs, bancos de dados portáteis, redes nacionais 
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de fibras óticas, mensagens enviadas por fax de última geração, páginas de Web e 

outros serviços que não existiam há vinte anos. (DIZARD: 2000, p.53-54) 

A transição para a produção, armazenagem e distribuição de informação e 

entretenimento estruturados em computadores é que vai possibilitar o caráter multidirecional, 

entrópico, coletivo e personalizado das produções nas “novas” mídias. Isso não significa, 

necessariamente, que só as novas mídias possuem essas características, pois, as mídias 

convencionais passaram por transformações diante da nova configuração do mercado e das 

novas possibilidades criadas pelas mudanças nas tecnologias midiáticas. Assim, podemos 

observar que 

sob vários aspectos, esse novo padrão de mídia é qualitativamente diferente dos 

anteriores. Uma tecnologia – a computadorização – agora é o módulo para todas as 

formas de produção de informação: som, vídeo e impressos. Como resultado, os 

computadores estão obrigando a uma restruturação maciça dos serviços de mídia 

antigos, criando, ao mesmo tempo, um novo grupo de srviços concorrentes. As 

linhas tradicionais entre um veículo e outros se desagregam quando compartilham de 

um módulo de computador comum. (...) As velhas diferenças perdem a nitidez à 

medida que os computadores transformam os produtos tradicionais e acrescentam 

novos. A tecnologia sempre foi determinante na definição e atuação da mídia de 

massa. (DIZARD: 2000, p.54) 

O computador, além de se tornar fundamental para as empresas de comunicação de 

massa, torna-se referência para a indústria de comunicação e revoluciona as tecnologias 

direcionadas a comunicação. Assim, as diferenças entre os produtos eletrônicos começam a 

ficar menores. Eles ganham novas funções e conectividade. Isso possui reflexo direto na 

lógica de apropriação de fotografias. Pois, as câmeras nos celulares proporcionam o acesso a 

essa tecnologia em todos os momentos. Tudo é passível de flagrante. O tempo da rede fica 

mais próximo real, o perfil e seu dono realizam ações com pequeno intervalo de tempo. E as 

imagens aproximam-se do cotidiano. Assim, mais momentos são registrados e em maior 

freqüência.  

Essas informações multidirecionais, entrópicas, coletivas e, ao mesmo tempo, 

personalizadas onde estão? Elas estão, principalmente, sendo disseminadas na rede das formas 

mais variadas possíveis e sendo assimiladas das mais diversas formas possíveis – “emissor e 

receptor fundem-se na dança de bits14” (LEMOS: 2010, p.80). Nas novas mídias ou mídias 

                                                           
14“Os computadores "entendem" impulsos elétricos, positivos ou negativos, que são representados por 1 ou 0. A 

cada impulso elétrico damos o nome de bit (BInary digiT). Um conjunto de 8 bits reunidos como uma única 

unidade forma um byte” (ALECRIM, Emerson: 2011, disponível em < http://www.infowester.com/bit.php>). 

http://www.infowester.com/bit.php


62 

 

digitais os receptores, aqueles que dispõem da tecnologia, possuem “o poder de escolher, tirar 

e buscar o que lhes interessa” e, também, podem se submeter à seleção dos outros (LEMOS: 

2010, p.80). As tecnologias proporcionam a possibilidade de transitar entre o papel de 

receptor e emissor. O transitar chega a ser tão ambíguo que em algumas situações fica difícil 

perceber fronteiras.  

 

 

3.2. A narrativa midiática digital 

 

 

Chegamos ao palco. É nas novas mídias que as narrativas da relação entre fotografias 

e mídias sociais se desenrolam. Conhecê-los é saber as possibilidades de interatividade que a 

tecnologia proporciona. Ao analisar a cibercultura, podemos perceber que “a televisão e os 

demais veículos clássicos de comunicação estão sendo desafiados pela Internet e por outras 

tecnologias que oferecem opções mais amplas de serviços de informação e entretenimento” 

(DIZARD: 2000, p.19). As novas possibilidades estão revolucionando a produção, a 

propagação e o uso da “comunicação”. Pois, 

a nova mídia não é apenas uma extensão linear da antiga. A mídia clássica e a nova 

mídia oferecem recursos de informação e entretenimento para grandes públicos, de 

maneira conveniente e a preços competitivos. A diferença é que a nova mídia está 

expandindo dramaticamente a gama de recursos disponíveis para os consumidores 

através da Internet e de outros canais. Em particular, a nova mídia está começando a 

prover conexões interativas entre o consumidor e o provedor de informação. Essa 

capacidade acrescenta uma nova dimensão notável ao atual padrão da mídia de 

massa, que se baseia em produtos unidirecionais entregues por uma fonte 

centralizada – jornal, canal de TV ou um estúdio de Hollywood. A nova mídia é 

crescentemente interativa, permitindo aos consumidores escolher quais os recursos 

de informação e entretenimento desejam, quando os querem e sob qual forma. 

(DIZARD: 2000, p.40-41)   

São as mídias convencionais que, por sua vez, podem estar se tornando uma extensão 

das novas mídias. E elas estão incorporando características, plataformas e tecnologias das 

mídias digitais. As novas possibilidades dadas aos usuários de mídias digitais como a 
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interatividade e a possibilidade de poder atuar tanto como emissor como receptor afetam, 

diretamente, as formas de comunicação de massa e das massas, ou seja, 

os novos media permitem a comunicação individualizada, personalizada e 

bidirecional, em tempo real. Isso vem causando mudanças estruturais na produção e 

distribuição da informação, tanto em jornais, televisões, rádios e revistas quanto no 

setor de entretenimento como o cinema e a música. (LEMOS: 2010, p.79) 

Um bom exemplo desse caráter bidirecional que também pode simbolizar o caráter 

individual e personalizado da nova mídia, são as produções dos fãs – entendendo-o como um 

indivíduo que admira entusiasticamente algo ou alguém. Eles que encontram na rede a 

possibilidade de dar uma resposta além da recepção midiática do que admira, não quero entrar 

no mérito da passividade ou não do receptor. Assim, as mídias digitais proporcionaram uma 

gama de possibilidades, bem maior que a mídias convencionais, para propagação das 

expressões de admiração. Os fãs, assim, têm a possibilidade de transitar entre os papéis de 

admirador e produtor. As homenagens ou a seleção de tudo que for relacionado ao ídolo, uma 

espécie de clipping feito por fãs, tornam-se público nas mídias digitais e ganham “audiência”. 

   

Figura 6  – Fanarts15 dos personagens da série Harry Potter. Disponível em: 

<http://galeria.potterish.com/displayimage.php?pid=1168&fullsize=1>, 

<http://galeria.potterish.com/displayimage.php?pid=59212&fullsize=1> e 

<http://galeria.potterish.com/displayimage.php?pid=123442&fullsize=1>. Acesso em: 27 nov. 2011. 

Mas não são só os fãs que encontraram na internet a possibilidade de expressar o que 

sentem a respeito sobre algo que é famoso. Muitas paródias surgem nas mídias sociais para 

                                                           
15Fanarts ou Fan Arts, como o próprio nome diz, são desenhos, pinturas e graffitis de pessoas  famosas e/ou 

personagens fictícios feitas por fãs, ou seja, são expressões artísticas de pessoas ou personagens.  

http://galeria.potterish.com/displayimage.php?pid=1168&fullsize=1
http://galeria.potterish.com/displayimage.php?pid=59212&fullsize=1
http://galeria.potterish.com/displayimage.php?pid=123442&fullsize=1
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criticar ou pegar carona na evidência de algo ou alguém. Um exemplo recente é o do clipe da 

música “Oração”. A banda, “A banda mais bonita da cidade”, conseguiu 8.387.667 de acessos 

em sua página no Youtube e uma paródia do clipe com o título de “A BANDA MAIS 

BONITA DA INTERNET – ORAÇÃO” com o Rafinha Bastos conseguiu 1.660.067 de 

acessos. 

  

Figura 7 - Páginas onde estão colocados o clipe original da música “Oração” e da sua paródia. 

Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=QW0i1U4u0KE> e < 

http://www.youtube.com/watch?v=cpvy0YVlOmE&feature=related>. Acesso em: 29 nov. 2011. 

E, assim como a paródia, também podemos ver como contraponto as expressões dos 

fãs às sátiras. É comum a utilização de programas de edição de imagens para satirizar algo ou 

alguém. Essa é mais uma possibilidade de apropriação da imagem fotográfica nas redes 

sociais. Manipula-se a fotografia para que ela se torne uma piada, fazendo chacota de alguém 

ou algo. Como podemos visualizar nas montagens realizadas com fotos de Robert Pattinson, o 

protagonista da saga Crepúsculo, e do jogador português Cristiano Ronaldo. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=QW0i1U4u0KE
http://www.youtube.com/watch?v=cpvy0YVlOmE&feature=related
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Figura 8  – Montagens com as fotos de Robert Pattinson e Cristiano Ronaldo. Disponível em: 

< http://www.robertpattinsonbrasil.com/category/outros/satiras> e < 

http://www.folhadecoqueiros.com.br/site/index.php?modulo=noticia&int_seq_noticia=104&int_seq_c

ategoria=23>. Acesso em: 26 nov. 2011. 

Não só os usuários se apropriam das transformações da forma de se comunicar graças 

às novas tecnologias. É notável as mudanças nas mídias convencionais, inserindo 

possibilidades das novas mídias. Jornais já disponibilizam suas edições em seus sites, algumas 

como a Folha de São Paulo (http://edicaodigital.folha.com.br/login.aspx) só para assinantes e 

outros como O Povo (http://digital.opovo.com.br/) liberam o acesso para todos e costumam se 

apropriar de várias mídias sociais para aproximarem-se dos consumidores. As emissoras 

brasileiras de televisão, também, ocupam o ciberespaço - mas não costumam disponibilizar o 

conteúdo de sua programação na íntegra - e as de rádio, pelo menos as maiores, seguem 

passos semelhantes aos dados pelos jornais impressos, deixando um link direto com sua 

programação e utilizando outras mídias sociais para socializar com os ouvintes. 

As marcas, ou empresas dos mais variados seguimentos, também seguem o caminho 

da adaptação ao contexto das possibilidades midiáticas das novas mídias e descobrem 

diversas formas de utilizá-las. Trabalham a imagem institucional nas mídias sociais e 

costumam utilizar imagens fotográficas para interagir. Como na campanha da Benetton, 

a marca italiana Benetton criou polêmica ao criar uma campanha publicitária 

mostrando vários líderes mundiais se beijando. As fotomontagens trazem até mesmo 

o Papa Bento XVI “beijando” Ahmed Mohamed el Tayeb, imã da mesquita de Al 

Azhar no Cairo. (...) O objetivo da empresa é promover a campanha batizada de 

“Unhate” (algo como "sem ódio") que condena a “cultura do ódio”. Bento de VI 

não é o único que foi exposto nessa campanha. O presidente americano Barack 

Obama aparece em duas montagens, em uma ele aparece beijando o líder chinês, Hu 

Jintao, e em outra ele aparece beijando o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. 

(...) Segundo informações do G1, a Benetton já retirou a montagem do papa e do imã 

de sua campanha. (SILVA: Disponível em: 

<http://blogdorevrodrigo.blogspot.com/2011/11/polemica-campanha-publicitaria-

da.html>). 

  

http://www.robertpattinsonbrasil.com/category/outros/satiras
http://www.folhadecoqueiros.com.br/site/index.php?modulo=noticia&int_seq_noticia=104&int_seq_categoria=23
http://www.folhadecoqueiros.com.br/site/index.php?modulo=noticia&int_seq_noticia=104&int_seq_categoria=23
http://edicaodigital.folha.com.br/login.aspx
http://digital.opovo.com.br/
http://blogdorevrodrigo.blogspot.com/2011/11/polemica-campanha-publicitaria-da.html
http://blogdorevrodrigo.blogspot.com/2011/11/polemica-campanha-publicitaria-da.html
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Figura 9 – Peça da campanha da Benetton. Disponível em: < 

http://blogdorevrodrigo.blogspot.com/2011/11/polemica-campanha-publicitaria-da.html>.  Acesso em: 

24 de nov. 2011. 

Mais que ter cuidado com as polêmicas, é necessário ter bem claro os objetivos para 

elaborar o conceito a ser propagado, evitando reações adversas. O que está em jogo é muito 

mais que comentários negativos ou repudio a conteúdos, a imagem tem influência direta no 

seu faturamento das instituições.  

Segundo Pinho (2000): “a Internet trouxe de volta para a sociedade o velho e 

confortável sentimento de comunidade. Uma comunidade criada pelo acesso à informação 

que transcende as antes intransponíveis barreiras políticas, econômicas e espaço-temporais”. 

Esse sentimento, também, revoluciona as formas de consumo. Pois, é criada a possibilidade 

de incluir o comércio no ciberespaço. Isso facilita a pesquisa de preços e modelos, reduz 

custos para empresas, possibilita a compra de produtos de outras cidades, estados e países sem 

precisar sair de casa. Entretanto, a possibilidade de comércio nas ondas da rede de 

computadores não se deu desde seu início, mas apenas a partir de 1991 quando foi suspensa a 

proibição ao uso comercial da internet. Em sua gênese sua função estava intimamente 

relacionada à área acadêmica com a troca de informações entre pesquisadores de 

universidades e centros de pesquisas. 

A partir da liberação ao mercado de troca de bens, pôde-se perceber que os objetivos da 

publicidade, a saber [segundo Pinho (2000)]: divulgação, promoção, criação, expansão, 

correção, educação, consolidação e manutenção no mercado; poderiam ser facilmente 

direcionados pela propaganda online, a qual entre suas vantagens pode-se destacar: 

http://blogdorevrodrigo.blogspot.com/2011/11/polemica-campanha-publicitaria-da.html
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dirigibilidade, com o direcionamento da mensagem a alvos específicos; rastreamento, com a 

possibilidade dos sites rastrearem o modo como os usuários interagem com suas marcas e 

localizar o que é de interesse dos consumidores; acessibilidade, possibilidade de acesso 24 

horas por dia, sete dias por semana; flexibilidade, com a possibilidade de lançar, atualizar e 

corrigir campanhas imediatamente; interatividade, possibilitando o engajamento e 

envolvimento do cliente. 

Todas as ferramentas apresentadas anteriormente auxiliam na construção de valor da 

marca do anunciante, construção que seria difícil de ser alcançada usando métodos 

tradicionais de comunicação, ou a associação entre eles. Contudo, é importante lembrar que 

a presença de uma empresa na Web, portanto, não pode ser encarada como uma vitrine ou 

balcão de vendas avançado. O site deve ser uma extensão de toda a companhia, que trabalha a 

empresa na Internet, com todos os seus setores presentes: relações com o mercado, recursos 

humanos, departamento financeiro, vendas, estoque etc. (PINHO, 2000, p.116). 

Apenas traduzindo essa integração real de forças interiores à companhia, a comunicação 

poderá atingir os resultados esperados, ou seja, o relacionamento estável e duradouro pode ser 

construído a partir da interação entre cliente e empresa, sendo esse um dos pontos fortes da 

mídia virtual.  

O cuidado com as mensagens não deve ser exclusivo de perfis institucionais ou 

veiculados a uma marca. A tônica da sociabilidade é a relação entre ação e reação. Por isso, 

certos conteúdos podem gerar reações adversas. Assim, podemos concluir que estão presentes 

as mais diversas linguagens para uma diversidade, ainda, maior de fins na rede.  

As novas mídias e as dúvidas e dificuldades de analisar questões referentes a elas não 

são produtos dos anos 2000.  Elas só tendem a ter mais velocidade nas transformações e poder 

de transformar a medida que as tecnologias avançam mais rápido. É bom deixar claro que 

os novos media (digitais) aparecem com a revolução da microeletrônica, na segunda 

metade da década de 70, através de convergências e fusões, principalmente no que 

se refere à informática e às telecomunicações. Os media digitais vão agir em duas 

frentes: ou prolongando e multiplicando a capacidade dos tradicionais (como 

satélites, cabos, fibras ópticas); ou criando novas tecnologias, na maiorias das vezes 

híbridas (computadores, Minitel, celulares, pagers, TV Digital, PDAs, etc). 

(LEMOS: 2010, p.78-79)  

As duas frentes em que as mídias digitais agem já vem sendo explicitado ao longo do 

texto. Mas gostaria de destacar, neste momento, o papel das tecnologias móveis. Elas 

possibilitam a produção veiculada ao momento, movimento e espaço, ou seja, as pessoas 
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podem produzir nos mais variados espaços, veiculando isso independente de está em transição 

ou estabelecido em um determinado espaço e podem propagar o que foi produzido de forma 

instantânea. Assim, se caracteriza a produção de fotografias para as mídias sociais. 

Vinculadas ao momento, movimento e espaço. Uma representação fragmentada do cotidiano. 

O que só é possível graças às convergências e fusões da informática, mais especificamente a 

microinformática, e as telecomunicações. Assim,  

com a contração do planeta pelos novos media digitais, transformamo-nos não numa 

única aldeia global, mas em várias e idiossincráticas aldeias globais, devido 

principalmente à implosão do mundo ocidental pelo efeito das tecnologias 

microeletrônicas. Não se trata de bens materiais, matérias-primas e energia retiradas 

da natureza, mas de informações traduzidas sob a forma de bits, imateriais, abstratas, 

lidas por uma metamáquina (o computador, o ciberespaço). Atualiza-se, com o 

ciberespaço, o grande sonho enciclopédico de, em um único media, armazenar todo 

o conhecimento da humanidade, disponível a todos. (LEMOS: 2010, p.71) 

Um aspecto das novas mídias que não pode ser deixado de lado é a interatividade, pois 

“as formas de interatividade e de interfaces vão aguçar ainda mais esta sacralização das novas 

tecnologias” (LEMOS: 2010, p.110). Além de facilitar a assimilação das funções do 

computador, a interface gráfica16 vai facilitar a interação ou possibilitar que se torne mais 

simples e com uma qualidade maior o contato entre homem e máquina. Essa “interação 

acontece em um contexto de comunicação complexo, onde o computador e o usuário são 

ambos agentes em ação. A interface é esse ground, este terreno simbólico, onde a 

interatividade acontece” (LEMOS: 2010, p.111). Assim, 

temos agora, ao nosso alcance, redes interativas com internet, jogos eletrônicos 

interativos, televisões interativas, cinema interativo... A noção de interatividade está 

diretamente ligada aos novos media digitais. O que compreendemos hoje por 

interatividade nada mais é que uma nova forma de interação técnica, de cunho 

eletrônico-digital, diferente da interação analógica que caracterizou os media 

tradicionais. (LEMOS: 2010, p.112) 

Em uma sociedade com forte apelo imagético, as interfaces gráficas ajudam a 

consolidar a internet, os jogos eletrônicos e as demais redes interativas no cotidiano das 

pessoas à medida que os torna mais atrativos. Por isso é preciso destacar que 

                                                           
16“A noção de interface gráfica (a manipulação de ícones pelo intermédio de um apontador – o mouse) foi 

popularizada com o Apple Macintosh. O objetivo do Macintosh era trazer ao grande público um sistema de 

manipulação de informações de fácil manuseio fazendo analogias com os objetos do nosso dia a dia (pastas, 

arquivos, lixeiras...). O Macintosh, através de suas interface gráfica, instaura um diálogo entre o homem e o 

computador de forma quase orgânica. Hoje, quando falamos da interface gráfica (ou GUI – Graphic Users 

Interface), pensamos no mouse, nos ícones e na barra de menus. Mas a evolução das interfaces homem-

computador começou lentamente com os plugs e válvulas até chegar à imersão completa com a realidade virtual” 

(LEMOS: 2010, p.110). 
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a tecnologia é, e sempre foi, inerente ao social. Utilizadas no sentido mais amplo, ela 

é constitutiva do homem e de toda vida em sociedade. A interação homem-

tecnologia é uma atividade tecnossocial presente em todas as etapas da civilização. 

O que vemos hoje, com as tecnologias do digital, não é a criação da interatividade 

propriamente dita, mas de processos baseados em manipulações de informações 

binárias. (LEMOS: 2010, p.112) 

A interatividade passa a ser algo ser alcançado. Ela ganhou uma importância tamanha 

que é considerada fundamental em segmentos relativos a comunicação como as novas e 

convencionais mídias, comunicação institucional, marketing político, publicidade e tantas 

outras.  

A interação gera uma resposta imediata a mensagem e um sentimento de co-produção 

que parece motivar a participação e torná-la mais interessante. A propagação de fotografias 

tem essa característica. Ao encontrar um objetivo para expressar através da foto as pessoas 

não se importam de não terem fotografado ou estarem na foto. O que caracteriza um 

sentimento de co-produção. As pessoas que tem contato com a imagem que foi propagada, 

também, atribuem sentido de produção a quem propagou.  

 Podemos visualizar isso na ação criada pela Slogan Propaganda em comemoração aos 

30 anos da agência. A cada um like (Curtir), relativo a página da ação 

(http://www.slogan.com.br/vamosinteragir/), um quilo de alimento seria doado para uma 

instituição de caridade.   

 

Figura 10 – Resultado de uma ação de comemoração dos 30 anos da agência Slogan Propaganda. 

Disponível em: < http://www.slogan.com.br/pop_up.php?peca=811>.  Acesso em: 29 de nov. 2011. 

http://www.slogan.com.br/vamosinteragir/
http://www.slogan.com.br/pop_up.php?peca=811
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Mesmo que o que vivenciamos não seja a invenção da interatividade propriamente 

dita, é evidente as transformações que a interatividade e as formas de interagir estão 

fomentando. Pois,  

a tecnologia digital possibilita ao usuário interagir, não mais apenas com o objeto (a 

máquina ou a ferramenta), mas com a informação, isto é, com o conteúdo. Isso vale 

tanto para uma emissão da televisão interativa digital, como para os ícones das 

interfaces gráficas dos microcomputadores, como vimos” (LEMOS: 2010, p.114).  

O que pode nos levar ao entendimento do momento da interatividade como 

(re)invenção da mesma. A interatividade passa a ser utilizada para incentivar e propagar o 

potencial comunitário, associativo ou agregador da rede, ou seja, podemos perceber que 

a sociedade contemporânea vai aproveitar o potencial comunitário, associativo, ou 

simplesmente agregador dessa nova tecnologia. Se os radicais que criaram os 

microcomputadores na década de 70 propunham a informática para todos, os 

internautas da década de 90 propõem a conexão generalizada. A microinformática, 

berço da cibercultura, surge na sinergia da qual falávamos entre a sociabilidade e as 

tecnologias digitais. (LEMOS: 2010, p.109) 

Essas características das novas tecnologias – o potencial comunitário, associativo, ou 

simplesmente agregador - serão traduzidas nas mídias sociais. Ou seja, a microinformática 

possibilitou a popularização das tecnologias, mas tornar a tecnologia digital não era o 

suficiente. Por isso, foi preciso criar possibilidades de sociabilidade no ciberespaço.  

 

 

3.2.1. As Mídias Sociais: a socialização no ciberespaço   

 

 

Chama-se de mídias sociais esses meios em que se desenvolvem no ambiente do 

ciberespaço relações de produção, propagação e uso de mensagens e identidades. Mídias pelas 

quais se desenvolve boa parte da sociabilidade da cibercultura. São exemplos dessas mídias: 

Twitter, Digg17, MSN, Orkut, MySpace e Facebook. 

                                                           
17 O Digg é um site para compartilhar links e avaliar o conteúdo deles. 
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Em 2008, uma série de fenômenos atraiu a atenção de pessoas em todo o mundo. O 

primeiro, aconteceu nos Estados Unidos. Utilizando vídeos, blogs e sites de redes 

sociais, pela primeira vez, o mundo acompanhou de perto a campanha presidencial 

entre os candidatos Barack Obama e John McCain e os efeitos da internet nela. 

Através do Twitter, por exemplo, era possível acompanhar o que os usuários 

comentavam da campanha. O vídeo mashup “Yes, we can” (lançado em fevereiro) 

criado por William do Black Eyed Peas, híbrido de um discurso proferido pelo então 

candidato Barack Obama durante as primárias de New Hampshire, acompanhado 

por uma canção e diversas personalidades, rapidamente tornou-se um hit no 

YouTube. Ao mesmo tempo, durante essa campanha, protagonizou-se um dos 

maiores índices de comparecimento de todos os tempos nas eleições americanas. 

(RECUERO: 2009, p. 16) 

A rede proporciona, graças ao seu caráter de comunicação bidirecional, uma 

possibilidade de retorno imediato tanto dos números de acessos ao conteúdo como da opinião 

de quem o acessou. As fotos postadas na rede costumam gerar interação imediatas. O que 

pode nos fornecer respostas sobre os objetivos pretendidos. 

As mídias convencionais precisam que se monte todo um aparato de uma pesquisa 

para colher a opinião de apenas uma parcela, ou amostra, daquelas pessoas que tiveram acesso 

ao conteúdo. Além de economizar o dinheiro de grandes consultas em escala nacional, ou 

quem sabe mundial, os responsáveis pela mensagem, seja ela de uma campanha política ou 

não, pode gerar respostas à medida que os problemas forem surgindo. Pois, detectar isso na 

rede é bem mais fácil, claro que isso só é possível se o conteúdo que foi colocado na internet 

for administrado. Já, 

o segundo fenômeno aconteceu no Brasil. Em novembro de 2008, uma série de 

chuvas freqüentes gerou uma das maiores catástrofes naturais da história do estado 

de Santa Catarina. Em alguns dias, o estado viu-se diante do caos: rios 

transbordaram e inundaram grandes áreas, isolando cidades inteiras; deslizamentos 

soterraram estradas, casas e pessoas. Durante esses eventos, uma série de blogs, 

ferramentas de mensagens como o Twitter, mensageiros instantâneos e outros 

recursos foram utilizados para informar o resto do país a respeito dos 

acontecimentos. Essas ferramentas mobilizaram pessoas, agregaram informações, 

criaram campanhas e protagonizaram a linha de frente do apoio que Santa Catarina 

recebeu. (RECUERO: 2009, p. 16) 

O potencial de mobilização e aglutinação das mídias sociais deixou de ser uma 

possibilidade e agora já podemos observar essa característica da rede ser utilizada no dia a dia 

para diversos fins, sejam eles considerados causas nobres ou não. Como pessoas utilizaram a 

rede para apoiar a candidatura de Barack Obama e se mobilizaram através dela para amenizar 

a situação vulnerável das pessoas que foram afetadas com as catástrofes naturais em Santa 

Cataria, outras aproveitam o espaço para disseminar crenças como a xenofobia e homofobia e 

torcidas organizadas aproveitam para marcar brigas. Essas mobilizações e aglutinações 
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encontram na fotografia uma forte aliada. Elas materializam a mensagem e facilitam a sua 

disseminação de forma mais direta que um texto, por exemplo, proporcionaria na rede. Assim, 

esses fenômenos representam aquilo que está mudando profundamente as formas de 

organização, identidade, conversação e mobilização social: o advento da 

Comunicação Mediada pelo Computador. Essa comunicação, mais do que permitir 

aos indivíduos comunicar-se, amplificou a capacidade de conexão, permitindo que 

redes fossem criadas e expressas nesses espaços: as redes sociais mediadas pelo 

computador. Essas redes foram, assim, as protagonistas de fenômenos como a 

difusão das informações na campanha de Barack Obama e as mobilizadoras no caso 

de Santa Catarina. Essas redes conectam não apenas computadores, mas pessoas.  

(RECUERO: 2009, p. 16) 

Creio que falar em uma Comunicação mediada pelo computador é atribuir-lhe uma 

função maior e mais complexa do que ele possui. O computador é a ferramenta que dá suporte 

para mídias digitais. E são as mídias que moldam as possibilidades de conexão entre as 

pessoas. Pensar que o computador é o mediador nessas situações é o mesmo que pensar que a 

TV é a mediadora da comunicação com os telespectadores. Essa mediação é feita pelos 

programas, o aparelho é o suporte deles, e as diversas linguagens utilizadas para que seja 

realizada a comunicação. A mediação em que o computador se enquadra na cibercultura é a 

mediação tecnológica.  

A ambientação em que as manifestações comunicacionais fomentam tramas culturais 

que gostaríamos de evidenciar neste momento são as redes socais, entendendo que  

uma rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo 

social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de 

rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar os atores 

sociais e nem suas conexões. (RECUERO: 2009, p.24) 

Cada rede social cria suas próprias possibilidades de conexão entre os usuários e sua 

interface gráfica. Por isso elas vão apresentar formas diferentes de aferir os padrões de 

conexão social que a rede evidencia. 

Para evidenciarmos questões referentes a cibercultura e sua sociabilidade é preciso 

analisar mais o que nos é apresentado como redes sociais. Entender, por exemplo, que “uma 

rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou 

grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) (Wasserman e Faust, 

1994; Degenne e Forse, 1999)”, ou seja, só a presença de atores não garante o caráter de rede 

social (RECUERO: 2009, p.24).  
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Nesse contexto, “os atores são o primeiro elemento da rede social, representados pelos 

nós (ou nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se analisa. Como partes do 

sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através da interação e da 

constituição de laços sociais” (RECUERO: 2009, p.25). É preciso deixar claro que os atores 

sociais de que é falado nas redes sociais se trata de suas representações. Assim, 

quando se trabalha com redes sociais na Internet, no entanto, os atores são 

constituídos de maneira um pouco diferenciada. Por causa do distanciamento entre 

os envolvidos na interação social, principal característica da comunicação mediada 

por computador, os atores não são imediatamente discerníveis. Assim, neste caso, 

trabalha-se com a representações dos atores sociais, ou com construções identitárias 

do ciberespaço. Um ator, assim, pode ser representado por um weblog, por um 

fotolog, por um twitter ou mesmo por um perfil no Orkut. E, mesmo assim, essas 

ferramentas podem apresentar um único nó (como um weblog, por exemplo), que é 

mantido por vários atores (um grupo de autores do mesmo blog coletivo). 

(RECUERO: 2009, p.25) 

Ao apresentar perfis ou “nickname” (apelido) como representações dos atores sociais, 

ou construções identitárias, podem surgir questionamentos de como podemos considerar 

ferramentas como atores sociais. O que é compreensível, mas não é de todo correto. Pois, 

inicialmente, não são atores sociais, mas representações dos atores socais. São 

espaços de interação, lugares de fala, construídos pelos atores de forma a expressar 

elementos de sua personalidade ou individualidade. (...) A percepção de um weblog 

como uma narrativa, através de uma personalização do Outro, é essencial para que o 

processo comunicativo seja estabelecido. Aquele é um espaço do outro no 

ciberespaço. Esta percepção dá-se através da construção do site, sempre através de 

elementos identitários e de apresentação de si. (RECUERO: 2009, p.25-26) 

A percepção do outro através de elementos identitários e de apresentação de si – a 

todo momento o usuário está se posicionando na rede, pois seu nickname ou perfil representa 

a ele e tudo que é vinculado a suas representações  ajuda a construir o “eu” do ciberespaço – 

só acontece graças aos processos comunicativos que são a tônica das conexões. Assim, 

enquanto os atores representam os nós (ou nodos) da rede em questão, as conexões 

de uma rede social podem ser percebidas de diversas maneiras. Em termos gerais, as 

conexões em uma rede social são constituídas dos laços sociais, que, por sua vez, 

são formados através da interação social entre os atores. (RECUERO: 2009, p.30) 

As interações, por sua vez, acontecem graças à possibilidade de interatividade. A 

interação é realizada através de mensagens e em resposta a elas. Os atores sociais - nas mídias 

ou meios digitais agem através de suas representações como os perfis ou construções 

identitárias – ao interagir, também, estão construindo a sua identidade.  

Ao representar os atores sociais, ou construções identitárias, os “perfis do Orkut, 

weblog, fotologs, etc. são pistas de um “eu” que poderá ser percebido pelos demais. São 
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construções plurais de um sujeito, representando múltiplas facetas de sua identidade” 

(RECUERO: 2009, p.30). Dentro de um sistema de conexões em que “a ação de um depende 

da reação do outro, e há orientação com relação às expectativas. Essas ações podem ser 

coordenadas através, por exemplo, da conversação, onde a ação de um ator social depende da 

percepção daquilo que o outro está dizendo” (RECUERO: 2009, p.31). Portanto, as formas de 

expressão não significam, necessariamente, a interação. Pois, elas necessitam está vinculadas 

a um contexto de consumo – neste caso a produção em si de mensagens não é sinônimo de 

interatividade para isso ela teria que ter sido realizada através da participação de outros atores, 

sem isso ela precisa de um contexto de propagação e uso para configurar o interagir - para 

efetivar a interação.  

 

 

3.3. Contextualização de algumas transformações da apropriação da imagem  

 

 

As imagens desempenham um papel peculiar na sociedade contemporânea, e, assim, 

o fazem a muito tempo. Podemos lembrar rapidamente das pinturas rupestres, das tatuagens 

tribais e do cinema 3D como expressões distintas que demonstram, de forma objetiva, a 

pluralidade de formas que o homem encontrou de utilizar imagens para expressar algo. As 

transformações que as formas de se expressar visualmente e os suportes utilizados sofreram 

possuem relevância na história da humanidade. Elas podem contar muito sobre as sociedades 

que “vivenciaram”. Para isso é preciso analisar a apropriação sociocultural dos diferentes 

tipos de expressão imagética. Pois, “não se pode entender o que se passa culturalmente com as 

massas sem considerar a sua experiência. Pois, em contraste com o que ocorre na cultura 

culta, cuja chave está na obra, para aquela outra a chave se acha na percepção e no uso” 

(MARTÍN-BARBERO: 2009, p.80).  

 Em destaque a fotografia, dentre as formas de se expressar olharemos de uma forma 

mais direcionada para ela. Pois,  
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a fotografia é um dos componentes do funcionamento desta sociedade intensamente 

visual e intensamente dependente da imagem. Mas, obviamente, não é ela o melhor 

retrato da sociedade. É nessa perspectiva que se pode encontrar o elo entre a 

cotidianidade e a fotografia, a fotografia como representação social e memória do 

fragmentário, que é o modo próprio de ser da sociedade contemporânea. Mesmo que 

tenha tido uma origem difusa e funções inespecíficas, a fotografia vai se definindo, 

no contemporâneo, como suporte da necessidade de vínculos entre os momentos 

desencontrados do todo impossível, como documento da tensão entre ocultação e 

revelação, tão característica da cotidianidade. (MARTINS: 2009, p.36) 

Assim, a fotografia - “forma peculiar de expressão do imaginário social e da 

consciência social” - com características bem próximas da sociedade contemporânea é muito 

utilizada como tentativa de vencer o fragmentário e efêmero. Mas ela, principalmente a 

fotografia digital, contribui para uma profusão de memórias ou representações fragmentárias 

(MARTINS: 2009, p.33).  Fotografamos para registrar momentos. Mas são tantas fotos que a 

preocupação de não perder momentos importantes que foram vivenciados não se transforma 

em uma apropriação diferenciada das imagens. Assim, multiplicamos a possibilidade de ter 

momentos guardados. E o sentimento parece ser dividido entre todas as fotos. O que está 

guardado e, realmente, transcende o registro no meio dos demais. Por sua vez,  

a globalização diminui a importância dos acontecimentos fundadores e dos 

territórios que sustentavam a ilusão de identidades se formam, agora, mais do que 

nas artes, na literatura e no folclore – que durante séculos produziram os signos de 

diferenciação das nações -, em relação com os repertórios textuais e icnográficos 

gerados pelos meios eletrônicos de comunicação e com a globalização da vida 

urbana. (CANCLINI:2008, p.117) 

 

Percebemos que mesmo que a sociedade contemporânea esteja ligada a uma lógica em 

que a fotografia - tanto enquanto objeto (imagem) quanto em forma de expressão - torna-se 

fragmentária e efêmera, esse tipo de icnografia povoa o imaginário social. Isso justifica “o 

interesse pela maneira como os objetos são escolhidos e apropriados para a participação em 

nossa experiência é, portanto, um passo à frente no saber sobre a vida social” (LIMA: 2010, 

p.8). Portanto, analisar a utilização de fotografias nas mídias sociais como forma de expressão 

é dialogar com um aspecto da sociedade que compõem e representa a formação identitária no 

ciberespaço. Isso é significativo, pois, 

 

é evidente o papel-chave que o imaginário desempenha no cultural. Mas o 

imaginário intercultural, não como mero suplemento daquilo que cada cultura local 

representa do vivido na sociedade a que pertence. Em primeiro lugar, as imagens 

representam e instituem o social, como tantas vezes demonstrou ao examinar o papel 

dos imaginários urbanos e midiáticos. Em segundo lugar, hoje é evidente que 

representamos e instituímos em imagens aquilo que nossa sociedade experimenta em 

relação a outras, porque as relações territoriais com o próprio são habitadas pelos 

vínculos com aqueles que residem em outros territórios, falam conosco e enviam 

mensagens que deixam de ser alheias na medida em que muitos dos nossos vivem lá. 
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Essas formas de organização do imaginário que são as metáforas e as narrativas 

buscam ordenar o que há de dispersão de sentido no próprio imaginar, o que se 

acentua num mundo globalizado. (CANCLINI: 2007, p. 57) 

Assim, as narrativas que construímos na rede, através de construções identitárias, 

necessitam de vários elementos, ou linguagens, para compor o imaginário do perfil que deve 

ser representado. Mas esse não é o único papel das expressões a serem propagadas no 

ciberespaço pelos perfis. Assim, tudo que é expresso nas mídias sociais é responsável direto 

pela interatividade entre os atores sociais. A interação entre usuários na rede é feita através de 

linguagens, as mesmas que são responsáveis por compor o personagem que interage. Isso 

acontece como 

um processo permanente de construção e expressão de identidade por parte dos 

atores no ciberespaço. Um processo que perpassa não apenas as páginas pessoais, 

como fotologs e weblogs, nicknames em chats e a apropriação de espaços como os 

perfis em softwares como o Orkut e o MySpace. Essas apropriações funcionam 

como uma presença do “eu” no ciberespaço, um espaço privado e, ao mesmo tempo, 

público. Essa individualização dessa expressão, de alguém “que fala” através desse 

espaço é que permite que as redes sociais sejam expressas na Internet. (RECUERO: 

2009, p.26-27) 

Dentro dessa permanente construção e expressão de identidade a fotografia tem um 

papel diferenciado, pois  

a fotografia nutre a sua interpretação por uma contínua remessa ao real, que não se 

deixa congelar, que não interrompe o seu fluxo e que, por sua vez, agrega e redefine 

significações ao que só aparentemente é um “congelamento” de imagem e, nesse 

sentido, um “retrato” da sociedade em certo momento. (MARTINS: 2009, p.37) 

Assim, as fotografias transferem para o “eu” no ciberespaço uma contínua remessa ao 

real, ou seja, a sua verossimilhança com o que representa agrega uma maior proximidade do 

real. Apesar de que  

há uma certa insistência, entre historiadores e sociólogos, na suposição de que a 

fotografia congela um momento do processo social. É o que pretende legitimar o seu 

uso como documento sociológico. Esse pressuposto, no entanto, esbarra na 

reconhecida polissemia da imagem, particularmente a polissemia da imagem 

fotográfica. (MARTINS: 2009, p.37) 

A polissemia da imagem é plural até na forma que essa pluralidade de sentimentos se 

manifesta. Por isso, não consigo imaginar a fotografia como uma representação congelada de 

um momento do processo social, acreditando que a fotografia nesse sentido deveria manter 

sua configuração. Assim, “todo meio de representação – escrita, pintura, desenho, fotografia, 

simbolização através da arte ou dos sistemas de telecomunicação – deve traduzir seu objeto 
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em dimensões espaciais e temporais” (HALL: 2003, p.70). Mas a cada novo olhar essa 

configuração se transforma, mesmo que a imagem seja verossímil com o que representa. 

Quem impõe significado a fotografia são as pessoas que a olham e não o que a compõem. 

Pois, os elementos que compõem a imagem fazem parte do que ela significa, eles não a 

impõem significação. Portanto, a imagem fotográfica é composta de valores intangíveis e isso 

denota um olhar subjetivo. Para continuar analisando questões referentes às imagens é 

interessante evidenciar que elas 

foram desde a Idade Média o “livro dos pobres”, o texto em que as massas 

aprenderam uma história e uma visão do mundo imaginadas em chave cristã. Com 

as figuras e cenas dos retábulos e capitéis, e depois com os grupos escultóricos e os 

baixos-relevos das catedrais góticas, a igreja cria uma imaginária compartilhada por 

todos, clérigos e leigos, ricos e pobres. Mas a “proximidade” do povo das imagens é 

paradoxal: o mundo que apresenta a iconografia é muito mais estranho, exterior e 

distante do mundo popular que o que recolhem e difundem os relatos escritos. 

Precisamente porque nas imagens se produzia um discurso acessível às massas, a 

seleção do dizível e difundível será muito mais cuidadosa e censurada. (MARTÍN-

BARBERO: 2009, p.158) 

As imagens desempenhavam um papel importante com as massas na Idade Média, 

excluídos da possibilidade de alfabetização. Elas “tinham” o papel de povoar o imaginário das 

pessoas e unificar, ou direcionar, certas questões da época. Assim, 

a popularidade das imagens não virá tanto dos temas – que não têm origens 

folclóricas, salvo em algumas referências a vestidos e danças – ou das formas, mas 

dos usos: ao aferrarem-se a determinadas imagens, as classes populares produzirão 

nelas um efeito de arcaísmo próximo ao dos contos populares, e, ao usá-las como 

amuletos, as reinscreverão no funcionamento de sua própria cultura. (MARTÍN-

BARBERO: 2009, p.158) 

Ao se apegar com algumas imagens, por identificá-las com “atribuições” que 

extrapolavam a imagem enquanto objeto, as classes populares passaram a ter uma relação 

diferenciada com elas pelo papel cultural que elas passaram a ter. Mudanças na tecnologia da 

época revolucionaram as possibilidades lidar e disseminar imagens, 

com as possibilidades de reprodução abertas a partir do século XV pela gravura, as 

imagens escapam a sua fixação a determinados lugares para invadir o espaço 

cotidiano das casas, dos vestidos e dos objetos. (...) Durante o século XV, a Igreja é 

a grande distribuidora de imagens, seja através das confrarias – cada uma 

identificada pela imagem de um santo padroeiro ou de um objeto-símbolo da paixão 

de Cristo – ou das indugências associadas a determinadas devoções que exigiam a 

presença de uma determinada imagem para cumprir seu efeito. Em conjunto o que se 

difunde gira em torno de duas temáticas: os mistérios, que encenavam a vida de 

Cristo ou da Virgem, e os milagres, que modelam cenas da vida dos santos. 

(MARTÍN-BARBERO: 2009, p.158-159) 
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As imagens ganham a possibilidade de serem gravadas em alguns tipos de superfícies 

e começam a ser “distribuídas”. A possibilidade de distribuição de imagens, em uma escala 

maior do que era possível antes da reprodução de gravuras, altera totalmente os vínculos com 

a imagem. Ela passa a ser produzida com uma maior velocidade e padronização, a sua 

propagação é facilitada pela utilização de suportes alternativos e mais acessíveis e o uso 

torna-se cada vez mais pessoal, pois, as pessoas vão recebendo ou adquirindo as imagens. As 

transformações nas formas de apropriação – produção, propagação e uso - não param por aí, 

já no século XVI, porém mais claramente a partir do XVII, a reprodução e difusão 

de imagens sofre uma forte transformação. Da xilografia, que permitia a impressão 

de cerca de 400 folhas por matriz, passa-se à água-forte, que, ao usar soluções de 

ácido nítrico sobre pranchas de cobre, permite texturas não só mais nítidas como 

também variadas e um aumento considerável de folhas por prancha. Ao mesmo 

tempo a produção, ainda que artesanal, se aproxima já da indústria mediante uma 

especialização das funções: o desenhista, o iluminador, o gravador, o impressor. A 

distribuição por sua parte passa das mãos da Igreja – que continuará exercendo por 

outros modos um controle ideológico – às dos comerciantes, que vendem gravuras 

em almanaques e as difundem pelos campos através dos vendedores ambulantes que 

vão de feira em feira ou pelos bairros nos dias de mercado. É então que se inicia a 

pressão de uma demanda popular que, dirigida sem dúvida pelo que lhe oferecem e 

pela censura religiosa, começa contudo a incidir na conformação de uma iconografia 

“popular”. (MARTÍN-BARBERO: 2009, p.159-160) 

A impressão em uma escala ampliada aproxima as imagens do comércio. O que antes 

era dado a pequenos passos se consolida. As imagens invadem e proliferam no cotidiano. Isso 

a ajuda a visualizar os primórdios da comunicação de massa, nos moldes de uma indústria, 

mas ainda estamos falando de uma produção artesanal. A transição do controle da distribuição 

de imagens da igreja para comerciantes altera completamente o objetivo de distribuí-las. 

Antes era difundir as crenças religiosas e depois tornou-se fomentar uma demanda popular de 

imagens. 

É necessário visualizar como as imagens de ilustrações em retábulos e capitéis passam 

a ser reproduzidas sob uma lógica de especialização de funções e a manifestar uma demanda 

popular. Assim, podemos ter uma ideia da invasão das imagens no cotidiano e de alguns 

passos no caminho da comunicação de massa. A imagem como produto denota uma 

disseminação em expansão, a lógica do comércio é ampliar lucros e demandas. Por sua vez, 

novas tecnologias são descobertas e aprimoradas. E, assim, aconteceu com a imagem 

fotográfica, 

com a descoberta da fotografia, o homem conseguia, finalmente, “capturar” a 

imagem fugidia dos objetos que se formava na câmera obscura. Nada mais perfeito: 

a natureza “representando-se a si mesma”, sem a intervenção da mão do artista. E, 



79 

 

justamente por isso, o resultado exato, divino (ou diabólico?), uma absoluta 

fidelidade na representação: precisão matemática entre a imagem e o objeto. 

(KOSSOY: 2007, p.159) 

Capturar a imagem fugidia dos objetos, sem intervenções de artistas, e colocá-la no 

ciberespaço, seria esse o motivo da utilização de fotografia nas mídias sociais? Sim, de certa 

forma, é esse o objetivo, mas não é só isso. Enviar ou propagar imagens fotográficas significa 

expressar-se, através, de um momento registrado e sua polissemia.  

Umas das pessoas que responderam ao questionário quando perguntada se ela costuma 

colocar fotos em mídias sociais ela afirmou que: 

Sim. As mídias sociais são uma forma de contato com amigos e familiares que estão 

geograficamente distantes. O compartilhamento de fotos é uma maneira de atualizá-

los, mantê-los informados e dar uma sensação de "participação", mesmo que à 

distância, da minha rotina. (Tamires Ferreira, estudante, 21 anos) 

Percebe-se, através do que ela afirma, que a princípio o compartilhar o cotidiano 

equivaleria a manter seus amigos e familiares que estão geograficamente distantes 

informados. Isso é o que motiva o envio de fotografias, pois as imagens dariam uma sensação 

de participação na rotina dela, mas a interação ou contato com as fotos manifestaria uma 

polissemia que vai além da imagem que foi “capturada”.  

Isso acontece porque “diante da fotografia o homem acreditava estar, sempre, diante 

da verdade. Com o surgimento da fotografia, uma sensação desconhecida tomou conta das 

pessoas: a ilusão da posse do ser ou da coisa fotografada” (KOSSOY: 2007, p.159). A posse, 

assim, caracteriza-se não a título de propriedade e sim como extensão do que a imagem 

representa. Ou seja, ver uma imagem no computador deixa de ser uma visualização de uma 

linguagem e passar a significar a manifestação de sentimentos de acordo com a significação 

pessoal da foto. 

A imagem chega ao mundo digital após mais uns passos nas transformações sociais 

das expressões presentes no cotidiano. Ou seja, 

passados os anos do retrato individual – registrado nos ateliês fotográficos com 

paisagens pintadas ao fundo, ou então fotografias tomadas em ocasiões especiais, 

que, por sua força simbólica, se transformavam em imagens-relicário -, passados os 

anos da documentação sacrificada das paisagens, conflitos armados e dos fatos da 

história realizada através das placas de colódio úmido, passadas essas primeiras 

décadas da aventura da fotografia, a tecnologia tornou possível a reprodução 

massiva da imagem-matriz, a comunicação para a massa era, enfim, uma realidade 
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palpável. O retrato era agora coletivo e os cenários eram de todos. (KOSSOY: 2007, 

p.159-160) 

O que povoava o imaginário da fotografia era verdadeiros alquimistas que com suas 

geringonças e produtos químicos eram senhores do processo fotográfico. As fotos demoravam 

muito tempo para ser tiradas. E possuíam a função de narrar a história familiar e registrar a 

“saudade” dos entes que já se foram. As máquinas diminuíram, a indústria cresceu e o 

fotografar se popularizou. O que registrava o momento, agora, é acionado em três repetições, 

fracionando o instante. Por isso, agora, o retrato é coletivo e o cenários de todos, basta apertar 

um botão. 

   

 

4. A apropriação da representação digital 

 

 

4.1. Acesso, logo existo? Confusões de um pensamento em produção. 

 

 

Acesso, logo existo? A pretensão aqui não é reformular o pensamento filosófico por 

trás da celebre frase, ou retórica filosófica, “Penso, logo existo”. A intenção é parodiar e 

analisar a construção nos seus desdobramentos de sentido. Pela frase, fazemos o entendimento 

que ao pensar o indivíduo configura e confirma a sua existência. E, também, podemos 

considerar a existência dos indivíduos enquanto seres que pensam.  

Ao parafrasear Descartes, o objetivo é fomentar a reflexão do que poderíamos ou a que 

poderíamos ligar o existir no ciberespaço. Como ou enquanto o que o usuário da rede existe? 

A fim de elucidar essas questões torna-se pertinente a compreensão da palavra acesso. Ela, em 
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si, permitiria que ao estar conectado o usuário pudesse ter a certeza de sua existência. Mas o 

acesso pelo acesso, simplesmente, só me garante chegar ou entrar em um lugar. O que é 

necessário para participar, mas não permite garantir à formulação ou formação de algo 

suscetível a participação. Esse participar pressupõe uma “construção” a qual se terá o acesso. 

Assim a unidade do caráter da existência no ciberespaço estaria, muito mais próxima em se 

acessar um conteúdo ou ter um conteúdo acessado. Essa interação garante a formulação e a 

constatação. 

Portanto, o interagir configura e confirma o existir no ciberespaço. Pois, ao interagir 

com alguém se pressupõe que os dois tenham acesso. Alguém teve que estar conectado para 

postar algo que seja passível de interação. O outro, também, tem que se conectar para 

responder, efetivamente, ao estímulo. Assim, podemos concluir que só é possível interagir, 

diretamente, com usuários que possibilitaram a interatividade, ou seja, praticaram alguma 

ação no ciberespaço. E ao interagir, também, se está proporcionando e fomentando a 

continuação desses ciclos de diálogos, interações, digitais. 

Como podemos apreender com Canclini (2007), falar de globalização e seus processos 

é falar, sobretudo, de pessoas envolvidas em relações de troca e circulação. Um conjunto de 

sistemas que homogeneízam e, ao mesmo tempo, fragmentam. Então, falar de pessoas que 

interagem na rede, também, é elucidar aspectos da globalização. Pois, nos referimos a pessoas 

que trocam bens e mensagens com pessoas de todos os lugares, que acessam a comunicação 

de massa, que produzem uma comunicação alternativa, que compartilham experiências e 

consomem a dos outros, que compram e que vendem, ou seja, pessoas envolvidas em trocas e 

tráfego.  

O ciberespaço, também, é um espaço que homogeneíza e fragmenta. Pois, nele temos 

o “acesso” a todos e, ao mesmo tempo, só podemos acessar ao todo em parcelas ou divisões, 

os seus nichos. Essas porções são “conectadas” de acordo com nossas identidades. 

Apresentadas por Canclini (2007) como transterritorialistas e multilinguisticas. As identidades 

pós-modernas18 transcendem as possibilidades da clássica ligação da identidade com uma 

                                                           
18 Aquelas que se contextualizaram no contexto dos processos globalizadores. Ou seja, o termo pós-

moderno está muito mais ligado a uma iniciação da ligação da identidade as características apresentadas 

do que ao entendimento ou apreensão da relação espaço-tempo. Pois, é preferível tratar as questões sob o 

olhar da contemporaneidade.  
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definição socioespacial. Isso amplia a necessidade de buscar elementos ou códigos externos 

que dialoguem com os códigos locais. Uma busca para produzir representações que possam 

ser propagadas para um número maior de pessoas, sem que seu uso implique em significados 

divergentes. Mas existem fotografias que tem o objetivo de fazer com que as pessoas 

assumam uma posição. Essas, geralmente, estão envolvidas em questões políticas e, ou, 

religiosas. 

 

Figura  11 – Campanha #florestafazdifereca. Disponível em: < 

http://www.flickr.com/photos/florestafazadiferenca/6473438197/>Acesso em: 01 de dez. 2011. 

 

A imagem acima denota de forma bem clara o caráter fragmentário das mídias sociais, 

fora de uma concepção econômica. No caso de campanhas como a da “#florestafazdiferenca”, 

as pessoas são divididas entre as que concordam, discordam e as que são indiferentes. 

A manifestação das representações das identidades, como visto em Hall (2003), estão 

ligadas as relações de espaço-tempo. Assim, as construções identitárias na rede demonstram 

as moldagens e remodelagens que as representações da identidade estão ligadas na 

contemporaneidade. Configurada como uma transição incessante entre significados e 

significações. Um transitar que confunde fronteiras e proporciona diálogos hibridistas, o que 

Hall (2003) define como tradução. Isso completa o que Canclini apresenta como uma lógica 

identitária na contemporaneidade. Ou seja, pessoas que dialogam com diversas identidades 

para conseguir “retalhos” de seus aspectos e “costurar”, assim, uma mistura de tudo que o 

identifica. Pois, identidades puras, tomadas em sua íntegra, não condizem com as demandas 

do cotidiano. 

http://www.flickr.com/photos/florestafazadiferenca/6473438197/
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A palavra “diálogos”, usada para caracterizar a relação entre identidades, nos remete a 

fala e a voz. Isso nos leva a pensar na voz que se manifesta no ciberespaço. Sem poder 

recorrer ao falar, propriamente dito, uma proto-voz19 manifesta-se na cibercultura. Ela 

enunciaria os diversos verbos e as suas diversas conjugações em nossas vivências no 

ciberespaço. Um falar construído por dígitos e cliques que ganham formas bem mais amplas e 

significativas do que a soma das unidades de seus componentes. Assim, reproduzem timbres e 

entonações que não correspondem, necessariamente, as quais manifestaram ao clicar, digitar, 

anexar, compartilhar, “curtir”, postar, editar e enviar. 

Para executar ações em mídias sociais o usuário precisa se adequar as possibilidades 

de interação que cada uma oferece. Isso equivale a elaborar um perfil ou interagir com 

conteúdo que não necessita de cadastro para se ter acesso. Cria-se, então, uma representação 

que será responsável por “efetuar” as ações. E ela se apropria de diversas linguagens para 

representar as ações na rede. Essas expressões têm a função de aproximar a informação de 

uma ação no entendimento de quem toma conhecimento delas. A fotografia nas mídias sociais 

seria, assim, uma das formas em que a proto-voz no ciberespaço se apresenta. Uma forma de 

expressão que, assim como as outras, carrega informações de quem a propagou. Pois, como já 

dizia Recuero (2009), perfis ou “endereços” nas mídias sociais são o conjunto de pistas do 

“eu” a ser percebido pelos outros usuários. Por isso é tão importante dialogar com os aspectos 

do ciberespaço que compõem e representam a formação identitária. A fotografia no mundo 

digital será mais aprofundada no próximo tópico. 

Voltemos um pouco o raciocínio. Mas quem seria o “eu” nas mídias sociais? Seria o 

perfil ou o usuário? Uma resposta inocente forma-se então: sou eu. Canclini (2007) trata de 

atores sociais como as pessoas envolvidas em “acontecimentos” ou ações do âmbito social. E 

Recuero (2009) fala como os atores nas redes sociais precisam ser vistos de forma 

diferenciada, devido a necessidade da mediação tecnológica dos computadores. Assim, os 

atores são representados por suas criações identitárias. Cada uma só representa um ator, 

mesmo se elas forem construídas por mais de uma pessoa. Isso complica, ainda mais, o 

raciocínio. E, ao mesmo tempo, ajuda a esclarecê-lo, pois sabe-se que sem a figura do usuário 

não existira perfil ou ciberespaço. Mas sem aquilo que representa o usuário não existiria o 
                                                           
19 Sem manifestar a fala, uma extensão do falar se manifesta. Assim, algumas expressões são tomadas 

como discurso. Portanto, ao representar o dizer, manifesta-se a necessidade de vinculá-lo a uma voz. É 

essa representação de uma voz no ciberespaço que estamos chamando de proto-voz. 
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“eu” do ciberespaço. Uma verdadeira simbiose.  E isso complica o pensamento, mas devemos 

atentar que tanto o que representa como o que é representado são construções. Assim, por 

exemplo, se não existisse a rede social que participamos, também, não existiria o “usuário” 

que ela representa, pois aquilo que a compõe é uma criação identitária produto da sua relação 

com o meio e as formas como nos enxergamos.  

Podemos visualizar esse raciocínio ao perceber o perfil das mídias sociais como um 

espelho. Um espelho que reflete identidades. Mas, nesses espelhos, as construções das 

imagens ficam, totalmente, por conta de cada pessoa que resolve usá-los. As pessoas teriam a 

possibilidade de interagir enquanto montam a sua identidade no dia a dia e isso, também, 

colaboraria para construção identitária. Essas criações, assim, remetem a tudo que quisermos, 

até a quem as constrói. 

As construções identitárias que remetem a quem a constrói parecem mudar algumas 

concepções do eu20. Existe algo de diferente em conjugar verbos na primeira pessoa do 

singular, pois o “eu” já não refere-se a mim enquanto indivíduo. Ao criar um avatar21 

podemos continuar acreditando que nos caracterizamos enquanto seres únicos? Quando são 

encontradas pessoas com o mesmo nome, homônimos, toma-se o nome da mãe como 

referência para saber quem é quem. E para diferenciar pessoas de suas representações criadas 

para o mundo virtual, como se faz? Elas são “só” representações? Nós também não somos 

uma representação do que acreditamos que somos ou do que seria conveniente que fossemos 

em cada momento? Assim, no contexto das construções identitárias das mídias sociais, 

representações ou perfis dos usuários, temos que conjugar o verbo na primeira pessoa do 

singular mais de uma vez. Pois não adianta “só” passar no vestibular, por exemplo, é preciso 

também mostrar que o “eu” do ciberespaço, o perfil, passou. As pessoas começam 

relacionamentos duas vezes, a primeira quando se define a relação e a segunda quando isso é 

declarado por suas vozes na rede e, assim, por diante: Nossas ações seguem sendo duplicadas 

pelas suas representações.  

                                                           
20 Refere-se a primeira pessoa do singular ou a pessoa que pratica ação. 

21 Representação pictórica de si – no sentido de representá-lo mas não precisa ser uma representação 

verossímil - que o usuário utiliza no ciberespaço. 
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A fotografia, também, seria uma duplicadora das ações do dia a dia, quando usada para 

representá-las. O que diverge de Kossoy (2007) que vê na fotografia a captura da imagem 

fugidia, sem intervenções de artistas. Mas nas mídias sociais ela não tem o papel de 

“eternizar” momentos. Ela passa a significar a ilustração de algo que se deseja compartilhar. 

A sua propagação nas mídias denota o que Kossoy trata como o sentimento de posse do que é 

fotografado. Portanto, enviar ou propagar uma fotografia do ciberespaço é afirmar a sensação 

de propriedade do que a imagem representa. Claro que esse sentimento não é literal, mas uma 

extensão do que a representação significa. Assim, quando produzimos ou encontramos 

imagens fotográficas próximas de nós e a publicitamos na rede estamos afirmando esta 

proximidade, e quando elas representam momentos podemos encará-las como duplicadoras. 

Portanto, construir uma identidade nas mídias sociais implica em realizar ações na 

primeira pessoa do plural, mesmo que isso seja feito de forma implícita. Quando passamos a 

multiplicar as ações ou dividi-las com a rede, o cotidiano torna mais verossímil o “eu”. Isso 

ajuda a construir uma argumentação para a busca do instantâneo na publicação de conteúdos 

das mídias sociais. Com a interação entre o homem e a máquina, tratada como tecnossocial 

por Lemos (2010), facilitada, as pessoas têm a possibilidade de atualizar representações no 

ciberespaço com maior frenquência e em mais situações como em trânsito. Então, não basta 

publicar o cotidiano, uma menor distância temporal entre momentos e suas representações, 

também é importante para aproximar o “eu real” do “eu digital”. 

 

 

4.2. A busca do real no ciberespaço  

 

 

Nas construções identitárias a ideia, geralmente, é aproximar ao máximo os perfis ou 

as diferentes incursões de atores nas mídias sociais do imaginário desse personagem22. O que 

                                                           
22O perfil elucida uma representação uma projeção, mesmo que represente a pessoa que a constrói o 

perfil. 
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é idealizado pelos usuários será representado, assim, de uma forma conceitual. Vários 

elementos irão ser utilizados para compor e expressar o imaginário público, os outros atores, e 

privado, a visão do usuário sobre o que é representado, como Recuero (2009) nos apresenta a 

divisão do ciberespaço. Portanto, todas as expressões utilizadas nas mídias sociais são 

representações. E são as representações que aproximam o ciberespaço do “real” – o “eu” que 

dá origem as construções identitárias ou manifesta-se através delas e seu contexto 

sociocultural.   

Podemos perceber o argumento que vem sendo construído no que respondeu Caroline 

de Carvalho (Estudante baiana, 17 anos) sobre o que a fotografia digital representa. Ela afirma 

que ela possibilita a interação entre o mundo real e virtual e propagação de mensagens 

visuais. A interatividade entre o real e virtual a que ela se refere acontece porque a foto 

mantém características visuais como proporção e profundidade de campo. As representações 

traduzem seu objeto em características espaciais e temporais, segundo Hall (2003). A 

verossimilhança, assim, produz a sensação de interação entre o meio digital e o objeto. 

Mas isso não é algo exclusivo do mundo virtual. No dia a dia utilizamos diversas 

representações que nos aproximaram de imaginários coletivos e pessoais. As pessoas 

transitam entre identidades e os elementos que as identificam, naturalmente ou não. Por 

exemplo, quando as pessoas vão a entrevistas de emprego vestem a roupa que transmita a 

personalidade que venderá durante a seleção, algumas pessoas quando desejam algo de 

alguém se comportam de uma forma bem mais agradável com a pessoa de quem ela deseja 

algo e outras mudam a entonação da voz para adaptá-la as situações. Isso é algo normal e 

recorrente.  

Como Laraia (2009) explica, toda pessoa conhece e precisa dos códigos de negociação 

estabelecidos pela sociedade. A utilização desses padrões comportamentais garante certa 

previsão das interações. Assim, a expressão e os elementos que a compõe são uma construção 

cultural. As pessoas negociam com seus repertórios culturais, de acordo com a necessidade, 

para estabelecer as relações de troca de forma mais eficaz, ou pelo menos da forma em que 

seu imaginário acredita ser o coerente.  

A “fotografia”, também, apresenta seus códigos comportamentais. É fácil perceber 

isso, basta olhar para uma pessoa que sabe que está sendo ou que será fotografada. É comum 
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que as pessoas forcem o sorriso, arrumem o cabelo, ajeitem a roupa e se posicionam da 

melhor forma a transmitir algo que desejam ou precisam. Mas não podemos generalizar e 

mostrá-lo como principal ou único. Esse é um código para alegria, descontração, simpatia, 

felicidade, etc. Os códigos são os mais variados possíveis e seus significados também. Uma 

pessoa, por exemplo, pode ser fotografada fazendo careta como sinal de raiva, contrariedade, 

descontração, felicidade, etc. O relevante é perceber que o hibridismo cultural é transferido 

para as expressões. 

 

Figura 12 – Vaga de emprego no Rio de Janeiro. Disponível em: < 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=282633298445191&set=a.157382717636917.26202.10000

0955699076&type=1&theater>.  Acesso em: 07 de dez. 2011. 

A foto é de um cartaz de uma vaga de emprego no Rio de Janeiro. A princípio normal, 

se não fosse seu conteúdo. O texto é o seguinte: “Precisa-se de pessoas brancos profissional, 

boa aparência, com ferramentas, que saiba tudo de obras: bombeiro hidráulico, bombeiro 

gazista, eletricista, pedreiro, ladrilheiro, pintor que saiba emassar e servente. Se você tem 

todos esses requisitos, é só entrar em contato direto com Russo. SÓ BRANCOS”. A imagem 

já foi compartilhada por 3947 pessoas. E a descrição da fotografia é: “Este cartaz foi 

fotografado por mim, hoje 01/12/2011 cerca de 17h num ponto de ônibus em Pavuna - RJ, em 

frente ao Metrô. Quero ver alguém mandar na minha cara agora que racismo não existe!!!”. A 

foto demonstra diversos aspectos comportamentais e finalidades. Podemos perceber questões 

de cidadania no caráter de denúncia, traços ideológicos aos demonstrar uma postura contrária 

ao conteúdo da informação, o registro e compartilhamento de um momento, a utilização da 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=282633298445191&set=a.157382717636917.26202.100000955699076&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=282633298445191&set=a.157382717636917.26202.100000955699076&type=1&theater
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imagem como argumento para confirmar a existência do racismo, questões sociais no texto e 

crença, o caráter de prova documental, etc.  

Assim, como ela manifesta muitas observações, também, fomenta dúvidas. A 

fotografia é um flagrante ou uma construção? O quanto de envolvimento ou co-produção se 

caracteriza neste tipo de propagação ou compartilhamento? A propagação nas mídias sociais é 

uma forma eficiente de reação a este tipo de situação? Os órgãos públicos estão prontos para 

assimilar este tipo de denúncia? E, assim, por diante. A fotografia terá tantas constatações e 

questionamentos quanto as pessoas consigam formular. Por isso, o estudo tem um caráter 

maior de instigar que de concluir.  

A variedade de comportamentos, também, acontece na propagação e no uso, além da 

produção que foi exemplificada. Pode-se propagar uma imagem fotográfica para agregar 

pessoas a uma causa, para deixar claro as posições religiosas e, ou, ideológicas, fazer as 

pessoas sorrirem com imagens engraçadas, compartilhar momentos e tantas possibilidades 

quanto se pode imaginar. A dissociação das partes do processo de apropriação é só para 

ilustrar a questão. As partes que envolvem a apropriação são interligadas. Pois quem produz, 

também propaga e utiliza. Assim, como quem propaga é “tomado”, nas mídias sociais, como 

co-produtor. E quem “usa” ao atribuir sentido, também, produz significação. São fronteiras 

facilmente transpostas.  

Será que, ao passar do filme fotográfico para os cartões de memória, as nostalgias 

familiares que os álbuns proporcionam transitam para uma neurose das pastas digitais? A 

imagem ficou em segundo plano. Não se tem tempo nem de avaliar a relevância do que s 

registra. Isso é feito depois. O importante é não perder nada. Passamos de uns álbuns de 

sentimentos para arquivos de sensações ínfimas? Talvez, o sentimento ou o sentido esteja 

mais ligado na quantidade. Foi visto que a mediação tecnológica do computador, 

naturalmente, cria um distanciamento. Mas a fotografia é um dos elementos que amenizam 

essa impressão. Pode até ser vista como uma forma de humanizar as mídias sociais.  

Então, poderíamos crer que o suporte não é o fator preponderante das mudanças ou 

dessa sensação? Não, essa é uma questão pessoal e sociocultural. Cada pessoa vai ter uma 

relação diferente com a imagem e com o suporte. Conclui-se que a apropriação das fotografias 



89 

 

em mídias digitais está (re)significando os comportamentos ligados a fotografia. Isso 

acontece, em boa parte, sob influência direta das novas tecnologias digitais.  

Como expressa Chrissia Alves (Publicitária baiana, 27 anos), ao afirmar que a 

fotografia digital representa: “Comodidade. Com a era da fotografia digital, as pessoas 

deixaram pra trás a revelação de fotos. Acho que isso faz falta, pois não existe mais aquela 

tradição de guardar fotos, mostrar para outras pessoas e etc.”. Alguns hábitos começam a 

mudar. Até pessoas que sentem falta do processo de revelação e criação de álbuns familiares 

mudam a forma de se apropriar das fotografias. Você costumava revelar suas fotografias e 

colocá-las em álbuns de família? Você faz algo a mais com as fotos que posta em suas mídias 

sociais como armazenar, imprimir, editar ou alguma outra ação? Para Chrissia Alves, depende 

da foto. Só “quando é uma foto que gosto muito ou de um momento raro, imprimo para 

guardar de lembrança”.  Então, a fotografia só vira uma lembrança quando impressa? A 

concepção da resposta afasta-se da ideia de posse que a fotografia introduziu as 

representações. Mas creio que a resposta não conclui isso. Ela nos mostra o quanto a relação 

da representação com o meio é importante. E, assim, as relações das pessoas com os meios. 

Pois, Rafael Motafer (Técnico de Marketing cearense, 27 anos) demonstra uma relação bem 

diferente com os meios digitais. Ele não acha que a fotografia tem valores diferentes nos 

diferentes meios. Pois, “o valor apenas sofre uma re-significação, tem maior agilidade e é 

disposto em plataformas múltiplas de visualização. O valor iconográfico é o mesmo 

independente da plataforma”. Mas sua resposta é contraditória. A re-significação implica em 

uma nova configuração. Isso inclui mudanças de valores e atribuições. 

E as crianças que já crescem com o referencial das mídias digitais? O raciciocínio 

imediato é imaginar que o comum e habitual para ela são os álbuns de redes sociais e a foto 

digital. Mas a possibilidade de negociação entre diversos aspectos culturais nos impossibilita 

generalizações. Pode existir crianças que ainda cultivam o hábito ou que mesmo sem cultivar 

prefiram revelar ou imprimir fotografias. Pois, se existe contato entre costumes diferentes, 

existe a possibilidade de apreender algo com o outro ou do outro. Leonardo Leitão 

(Empresário/Consultor de Marketing cearense, 31 anos) prefere as fotografias em mídias 

sociais, “por serem mais espontâneas, conseguem captar os momentos mais importantes. Nos 

outros meios, são mais trabalhados, tirando um pouco da magia do acontecimento”. A 

apropriação segue caminhos parecidos com os da construção identitária. São construídas por 

múltiplas “vozes” em um processo contínuo.  
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Nenhum indivíduo, assim, faz a mesma apropriação que o outro de uma fotografia, ou 

de qualquer outra coisa. Qualquer alteração em um dos aspectos que influenciam o apropriar 

gera outra resultante do processo. Por isso, um mesmo indivíduo pode ter apropriações 

diferentes para algumas situações que aparentem ser iguais. E o que seria esses 

comportamentos de massa? Eles não simbolizam uma apropriação igualitária de algo? Não, 

eles demonstram padrões de consumo, apropriação. Ela não acontece de forma igualitária, ela 

é convergente. As diversas apropriações caminham para significações e significados 

próximos.  

Como Martín-Barbero (2009) expõe, para entender as massas é preciso analisar suas 

relações. O mais apropriado para este estudo é a análise das apropriações – produção, 

propagação e uso – das expressões. Pois, a chave do entendimento cultural das massas não 

está nas obras como acontece com o dito erudito. Martins (2009) afirma que a fotografia é 

uma forma especial de expressar o imaginário social e a consciência. As fotos permitem uma 

apreensão mais ampla do que o objetivo primário de registro.  

A expressão, antes se colocar como ferramenta de aproximação do ciberespaço da 

realidade, tem o intuito de proporcionar a interação no ciberespaço.  

 

 

4.3. Sociabilidade: denominador comum das fotografias nas mídias sociais  

 

 

Como podemos compreender da narrativa contada por Lemos (2010), a idéia inicial, 

que surge com a microinformática, era popularizar a tecnologia para que ela não ficasse 

restrita ao ambiente institucional. E a compreensão das informações não ficasse restrita aos 

programadores. A popularização das tecnologias e conhecimento faria com que acontecesse 

uma diversificação da produção de conteúdo. Agora, boa parte, dos usuários está encantada 

com a possibilidade está visível e ser detectado. As novas mídias estão propiciando um novo 

sistema de trocas. A “informação”, certo conteúdo, é trocada por audiência ou repercussão. 
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 A pessoa pública, antes, restrito aos meios convencionais, passa a ser uma 

possibilidade para todos. E uma busca para alguns. O publicitar é percebido e apreendido. Em 

relação à fotografia, as pessoas percebem que é disso que se trata colocá-las em mídias 

sociais. E tomam suas posições. Jade Giovannini (estudante cearense, 19 anos) acha muita 

exposição, por isso não costuma colocar fotos em suas mídias. Mas as imagens que a 

interessam são as de moda. O que nos leva a pensar a ligação do seu gosto por moda com sua 

opinião e o quanto alguém que gosta de moda, aparentemente, não gosta de exposição. 

E Francisco Constantino (monitor de informática, comunicação digital, cearense, 22 

anos) utiliza essa possibilidade para mostrar o que fotografa ou para divulgar eventos. Ele, 

também, acredita que as mídias sociais sejam um grande meio pra mostra os meus trabalhos. 

Ao ler suas respostas esta parecia está muito ligada a participação dele em um coletivo que 

trabalha com eventos e utiliza a internet como um dos principais meios de divulgação. Uma 

perspectiva de comunicação que remete a apropriação das ferramentas para as demandas do 

cotidiano. Diferente da utilização das ferramentas para romper com o anonimato. 

Muitas vezes, parece que os usuários usam a rede para buscar a grande mídia. A 

pluralidade das mídias sociais vira sinônimo de seleção na qual aquele que conseguir ser 

detectado, no meio da “multidão” ou pela “multidão”, ganha o “grande prêmio”. Os quinze 

minutos de fama. Suas expressões, assim, são produtos. Emplacar um novo hit, conseguir 

muitos seguidores no Twitter, conseguir uma regularidade de acesso no YouTube, ou seja, 

visibilidade na rede, pode significar ganhos financeiros. O público produz o conteúdo e ele, 

também, se torna conteúdo. Uma produção que elucida questões relativas a mundialização da 

cultura. Pois, segundo Ortiz (1998), a mundialização da cultura no cotidiano. 
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Figura 13 – Montagem: No Amazonas é assim, a gente faz de tudo para usar o pen-drive. Disponível 

em: 

<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=284433284933845&set=a.284385868271920.68108.2843

85348271972&type=1&ref=nf>Acesso em: 29 de nov. 2011. 

Podemos visualizar na montagem (No Amazonas é assim, a gente faz de tudo para 

usar o pen-drive) um exemplo dessa relação de aspectos locais e globais, proporcionando o 

glocal. Uma questão global como a tecnologia é utilizada para propagar um estereótipo de 

atraso tecnológico do estado de Amazonas, no âmbito local. A relação nem precisa retratar o 

cotidiano para caracterizar um aspecto glocal. Faz uso do imaginário para gerar conteúdo e 

acessos. A sátira propaga, assim, um estereótipo que apela para uma linguagem humorística 

que pode ser encarada como uma construção de mau gosto. Os conceitos geram na rede 

antagonismos e polêmicas. Eles dividem e demonstram aversões silenciadas pela 

conveniência. 

Como afirma Canclini (2007), o contato das diferenças de uma forma mais 

contundente acirra as animosidades.  A globalização e seus processos proporcionam uma 

maior disponibilidade de informações de outros grupos ou identidades. Isso demonstra o 

tamanho da distância que eles possuem. As novas mídias viram palco da vazão da intolerância 

e do preconceito, pois despertam uma sensação de proteção e impunidade.  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=284433284933845&set=a.284385868271920.68108.284385348271972&type=1&ref=nf
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=284433284933845&set=a.284385868271920.68108.284385348271972&type=1&ref=nf
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Figura 14 – Manifestação de aversão. Disponível em: 

<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2691290451938&set=a.1917772314468.2113688.154681

5429&type=1&theater>. Acesso em: 08 de dez. 2011. 

Questões transnacionais de ódio ganham novas significações. A xenofobia, por 

exemplo, no Brasil é estendida aos nordestinos. A fotografia, também, passa a ser usada para 

disseminar ódio e para denunciar essas situações. A imagem, a cima, é de um perfil que 

denuncia declarações preconceituosas aos nordestinos. O exemplo demonstra como as 

reflexões contidas no estudo são amplas e não estão restritas as imagens fotográficas. Treze 

horas depois da postagem a imagem já foi compartilhada por 4.738 perfis.  

Diante do contexto das mídias sociais, a fotografia se apresenta como uma forma de 

expressão. Isso é caracterizado mesmo que não seja uma foto em que a pessoa que publica 

fotografa ou é fotografada – ao colocá-la na rede ou propagá-la o usuário está se expressando 

através dela -, buscando a sociabilidade. Como Mayllane Sousa (Estudante piauiense, 18 

anos) afirma, a fotografia digital representa uma “forma de interação social”. 

Olhemos para a sociedade contemporânea através do diálogo entre uma nova forma de 

cultura e o globalizar-se, enxergando as relações de apropriação estabelecidas com a 

fotografia – não como objeto (imagem), mas como uma forma de expressão -, no ciberespaço. 

Assim, percebemos uma sociedade que, como as novas mídias, é um grande palco onde os 

atores sociais desempenham papéis e transitam entre processos de ordem local, global e 

glocal. A cibercultura é o cenário e a globalização é o enredo. A fotografia é um dos 

elementos de cena mais recorrentes e com forte apelo. Mas nesse teatro todos podem ocupar 

qualquer uma das funções. É isso que significa dizer que na cibercultura o conteúdo é do 

público e o público, também, é conteúdo. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2691290451938&set=a.1917772314468.2113688.1546815429&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2691290451938&set=a.1917772314468.2113688.1546815429&type=1&theater


94 

 

A narrativa nos apresenta um contínuo e contundente entrelaçar de laços sociais. Pois, 

a sociabilidade ou socializar é o denominador comum da apropriação das fotografias como 

forma de representação digital. O socializar se manifesta antes de qualquer objetivo ou 

motivação. As fotos que não possuem esse objetivo não são colocadas nas mídias sociais. 

Pois, qualquer objetivo ou motivação, no contexto das mídias sociais, só é cumprido com a 

interação. Como foi argumentado no sentindo de existir e enquanto existência no ciberespaço. 

Portanto, buscar respostas para as configurações e significações da imagem fotográfica nas 

mídias sociais é criar questionamentos sobre um aspecto sociocultural das criações identitárias 

na sociedade contemporânea.  

 

 

5. Considerações Finais 

 

 

A escritura acadêmica é algo bem complicado. Ela exige uma compreensão 

metodológica que não é bem elucidada durante a graduação. Pensava que escrever uma 

monografia fosse como escrever cinco artigos. Artigos que deixamos para véspera da entrega 

e conseguimos elaborá-lo em um final de semana. Mas o fazer monográfico se revelou muito 

mais denso e detalhista do que eu podia imaginar. Foi um processo muito complicado, mas a 

satisfação de completá-lo é revigorante. Talvez, um rigor metódico torne-o mais leve. 

Confesso não ter facilidade para seguir rotinas ou métodos. 

O estudo revelou-se um pouco de tudo que vivenciei nas disciplinas da Universidade. 

Isso facilitou a busca por referências e articulação das temáticas. As minhas concepções sobre 

eslas estão bem mais articuladas a teorias e seus antecedentes históricos. A fotografia, a 

cultura e a globalização são três assuntos que me empolgam a continuar trilhando a 

possibilidade de um mestrado.  
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O estudo criou muitas possibilidades de continuação e dúvida. Podemos pensar em 

uma possível análise semiótica da representação digital. Tentar responder se podemos traçar 

um perfil psicológico das pessoas através das suas expressões nas mídias sociais. Fazer um 

paralelo com a intolerância e as mídias sociais. Fazer uma análise comparando a manifestação 

das identidades no ciberespaço e fora. Com o estudo criou-se bases para olhar a questão de 

forma geral, por isso, os próximos passos devem ser mais específicos ou ter um recorte mais 

direcionado. Pois, a pesquisa não nos permite significações ou configurações 

comportamentais ou diferenciar características das construções identitárias em cada 

plataforma ou definir a relação entre suporte e identificação. 

Seria interessante saber a apreensão dos usuários de seus álbuns “virtuais” e “reais”. 

Perceber, de forma mais aprofundada, como dialoga o local e o global nas construções 

identitárias nas mídias sociais. Fugir, assim, de estudos da cibercultura que ampliam a 

discussão, mas não aprofundam as questões. 
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APÊNDICE A – Questionário 

A fotografia e as mídias sociais23 

Caro(a), meu nome é Gleydson Moreira, sou aluno do curso de Comunicação Social da 

Universidade Federal do Ceará e gostaria de contar com sua colaboração, convidando-o 

a participar desta pesquisa acadêmica, objeto de estudo do meu Trabalho de Conclusão 

de Curso, respondendo às questões que se seguem. Grato pela atenção. 

Nome 

Sobrenome 

Idade 

Cidade 

Estado 

Ocupação 

Com quais mídias sociais você costuma interagir?  

Como você costuma interagir com as mídias sociais? 

Você costuma fotografar? Se sim, o que você fotografa e por quê? 

Para você, o que a fotografia digital representa? 

Você costuma colocar fotos em mídias sociais? Por quê? 

Você faz algo a mais com as fotos que posta em suas mídias sociais como armazenar, imprimir, editar 

ou alguma outra ação? Se sim, o quê? 

Para você, qual é o papel da fotografia nas mídias sociais? 

Quais tipos de imagem lhe interessam nas mídias sociais? 

As fotos em mídias sociais possuem um valor diferente das fotos em outros suportes como os álbuns, 

jornais, porta-retratos e tantos outros não digitais? 

 

 
                                                           
23 Disponível em: < 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFd1bi1CS1NzSWZuWTBHRERUSEt0b1E6MQ

> 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFd1bi1CS1NzSWZuWTBHRERUSEt0b1E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFd1bi1CS1NzSWZuWTBHRERUSEt0b1E6MQ

