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RESUMO:  
 
Este trabalho reflete sobre o narcisismo nos sites de redes sociais, por meio da análise do perfil 
de Maju Trindade no Instagram. A pesquisa tem como objetivo central estudar como ocorrem 
os processos de representação narcísica da youtuber-instagramer. Revisar a bibliografia sobre 
a temática, analisar a relação entre o uso dos sites de redes sociais e a prática narcisista, bem 
como identificar o ethos discursivo de Maju Trindade, são os objetivos específicos deste 
trabalho. Para isso, o referencial teórico reuniu conceitos como representação (GOFFMANN, 
2013), narcisismo (LASH, 1983; PRIMO, 2010), estética (MARTINO, 2007), redes sociais 
(RECUERO, 2009), selfie (KIELING, 2016) e celebridades digitais (BRAGA, 2010). Para a 
avaliação do corpus, optou-se pela análise do discurso (ORLANDI, 2009) a partir do ethos 
discursivo (MAINGUENEAU, 2010). Os resultados indicam que, em muitas publicações, o 
ethos dito e o ethos discursivo de Maju Trindade se contradizem, ou seja, o que a youtuber-
instagramer diz sobre si não condiz com o que de fato representa. Tal diagnóstico se deve à 
preocupação de Maju em construir uma imagem de si que agrade aos seus seguidores do 
Instagram. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 
Narcisismo Digital; Representação; Instagram; Selfie; Webcelebridades. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT: 
 
This work reflects on narcissism in social network sites, by analyzing the profile of Maju 
Trinidade on Instagram. This research has as a main objective to study how the processes of 
narcissistic representation of youtuber-instagramers occur. Reviewing the bibliography on the 
subject, analyzing the relationship between the use of social network sites and the narcissistic 
practice, as well as identifying the discursive ethos of Maju Trindade, are the specific objectives 
of this work. For this, the theoretical referential brought together concepts such as 
representation (GOFFMANN, 2013), narcissism (LASH, 1983, PRIMO, 2010), aesthetics 
(MARTINO, 2007), social networks (RECUERO, 2009), selfie (BRAGA, 2010). For the 
analysis of the corpus, we opted for discourse analysis (ORLANDI, 2009) from the discursive 
ethos (MAINGUENEAU, 2010). The results indicate that, in many publications, the ethos said 
and the discursive ethos of Maju Trinidade contradict themselves, that is, what Maju says about 
herself does not match what she actually represents. Such a diagnosis is due to Maju's concern 
to build an image of herself that pleases her followers of the Instagram. 

 
KEYWORDS: 
Digital Narcissism; Representation; Instagram; Selfie; Web celebrities. 
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INTRODUÇÃO 

 

A moça está pronta para sair com as amigas, mas antes, uma selfie compartilhada no 

Instagram com a hashtag #partiu. Encontrou as meninas no restaurante, outra selfie. O prato 

chegou, mais uma. A prática da autoexposição nos sites de redes sociais é banal e já não 

surpreende os nascidos a partir da década de 1980, momento em que a Web se populariza1. 

O narcisismo é parte da cultura pós-moderna e, embora não seja prática exclusiva da 

geração atual de jovens2, é nela e em suas representações como usuários dos sites de redes 

sociais que o culto ao “eu” é evidenciado. As potencialidades da internet garantiram que a 

plataforma se tornasse o palco ideal para a encenação da vida. No Instagram, por exemplo, é 

possível construir um perfil com os melhores recortes de si mesmo, inserir outros aperfeiçoados 

e, ainda, alimentá-lo com imagens passíveis de edições, sem comentar a pré-produção 

envolvida para o clique perfeito e para o feedback positivo de outros usuários. É importante 

salientar que tal preocupação demasiada com os efeitos da aparência e status pessoal é 

característica da sociedade do espetáculo, conforme Lasch (1983). 

Este trabalho reflete sobre a cultura do narcisismo digital por meio da análise do perfil 

de Maju Trindade no Instagram. Maria Júlia Trindade tem 19 anos e é considerada uma 

celebridade na internet. Maju, como ficou conhecida, chamou a atenção do público jovem por 

meio da própria produção de conteúdo compartilhada em sites como o Youtube e o Instagram. 

Atualmente, a jovem possui cerca de 1,8 milhão de inscritos no seu canal do Youtube e 4,8 

milhões de seguidores no Instagram3. 

A questão norteadora desta pesquisa é: O que a representação de Maju Trindade no 

Instagram revela sobre a digital influencer? O objetivo geral deste trabalho é estudar os 

processos de representação narcísica de Maju Trindade. A pesquisa também será norteada pelos 

seguintes objetivos específicos: revisar a bibliografia sobre a temática, analisar a relação entre 

                                                 
1 De acordo com Lemos, 2005. 
2Conhecida como geração Z, ou seja, um grupo de pessoas que nasceram a partir de 1993 e que são, portanto, 
totalmente familiarizados com o ambiente digital (FAGUNDES, 2011). 
3Acesso realizado em 16 de novembro de 2017. 
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o uso dos sites de redes sociais e o comportamento narcisista, bem como identificar o ethos 

discursivo de Maju Trindade no Instagram. 

A comunidade acadêmica brasileira tem ganhado inúmeros estudos sobre as redes 

sociais no ambiente digital, principalmente no que diz respeito às suas potencialidades, 

representações, identidades e relações. Porém, pouco se fala sobre o comportamento narcisista. 

No curso de Jornalismo, no Centro Universitário Franciscano, o tema não foi discutido em 

trabalhos finais de graduação, conforme estado da arte realizado no acervo online do 

Laboratório de Pesquisa em Comunicação (LAPEC). A selfie, objeto característico do 

narcisismo digital, também não possui registros científicos no LAPEC. 

 Visto que o culto ao eu, em rede, é prática bastante comum na atualidade, é necessário 

explorar teoricamente a comunicação do “eu” direcionado ao outro, a fim de obter uma melhor 

compreensão sobre tal cenário pós-moderno. A escolha pelo tema também se justifica pela 

inquietação e olhar crítico da pesquisadora sobre o comportamento dos usuários nas redes 

sociais, ainda que perceba tracejos narcísicos em seu próprio perfil do Instagram.  

Dos poucos autores brasileiros que discutiram a temática, podemos citar Alex Primo 

(2010) e Paula Sibilia (2008) para narcisismo digital, e Josiléia Lisandra Kieling (2016) para 

selfie, os quais serão utilizados na construção desta pesquisa, bem como o americano 

Christopher Lasch (2013). O conceito referente aos sites de redes sociais, de Raquel Recuero 

(2009), ajudará a contextualizar sobre o ambiente digital, onde ocorre o comportamento 

narcísico. Para a análise e compreensão das representações e estéticas dos perfis dos usuários, 

Erving Goffmann (2013) e Luís Mauro de Sá Martino (2007). A pesquisa de Adriana Braga 

(2010) também comporá o estudo sobre a influência de Maju Trindade no Instagram. 

Para a análise do corpus, formado por dez publicações do Instagram de Maju, todas de 

2017, optou-se pela análise do discurso (ORLANDI, 2009) e, a partir do ethos discursivo 

(MAINGUENEAU, 2010), será possível obter um conhecimento aprofundado sobre como a 

influenciadora digital constroi a imagem de si. 

Já na perspectiva de Goffmann (2013) sobre a vida encenada, em virtude da 

preocupação do indivíduo em gerar impressões, o relato desta pesquisa foi pensado como uma 

obra do teatro, por isso, os capítulos têm nomes, de certo modo, singulares para pesquisas 
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acadêmicas, e algumas metáforas que se referem à arte ao longo do texto. A intenção da autora 

foi estabelecer uma reflexão sobre narcisismo e representação desde a estrutura do relato até o 

conteúdo em si. 

No Capítulo 1, há a apresentação de Maju Trindade, como objeto empírico da pesquisa, 

e da metodologia do trabalho. O Capítulo 2 contextualiza sobre o ambiente digital por meio dos 

olhares de Sibilia (2008), que segue a proposta de Goffmann (2013) e vê a internet como o 

palco do “show do eu”, de Martino (2015) que reflete sobre as transformações que ocorreram 

na comunicação a partir da inserção das tecnologias digitais, e de Recuero (2009), Piza (2012), 

Primo (2010) e Goffmann (2013), que buscam a compreensão de como é o laço social e o 

gerenciamento de impressões em sites de redes sociais, como o Instagram. 

A estética da comunicação (MARTINO, 2007) é o tema do Capítulo 3, mediante o 

qual se pode entender o ato comunicativo a partir da consciência do sujeito sobre quem ele é. 

Para isso, fez-se necessário pensar o processo de construção da identidade (BERGER; 

LUCKMANN, 1985) e da influência (MARTINO, 2007) nos sites de redes sociais. 

O Capítulo 4 trata especificamente sobre o narcisismo, tema desta pesquisa. A 

teorização partiu dos estudos de Lasch (1983), que apresentam o histórico do comportamento, 

e de Primo (2010), que estuda como o narcisismo se potencializa a partir da produção de 

conteúdo nos sites de redes sociais. O capítulo também discorre sobre a representação 

(GOFFMANN, 2013), sobre a selfie (KIELING, 2016), e sobre a influência de webcelebridades 

ou microcelebridades, a partir de Braga (2010). 

O estudo sobre a construção da imagem de si, que Maju Trindade faz por meio das 

fotos e legendas compartilhadas no Instagram, é o assunto do Capítulo 5, formado pela análise 

do corpus, composto de 6 publicações realizadas pela digital influencer em 2017. Neste capítulo 

é possível perceber com mais clareza as diferenças entre o ethos dito, o ethos construído a partir 

de imagens e o ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2010) de Maju Trindade. 

Refletir acerca de uma prática tão comum, como é a autoexposição em sites de redes 

sociais, é relevante para os estudos sobre jornalismo e comunicação, pois a partir dessa cultura 

narcisista no ambiente digital, há uma profunda alteração no cotidiano das pessoas, que são 

influenciadas a partir da produção própria de conteúdo daqueles chamados de 
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microcelebridades, e passam a reproduzir as mesmas fachadas (GOFFMANN, 2013) e 

discursos. 
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1. PROTAGONISTA DESTA PEÇA: MAJU TRINDADE 

  

Com 19 anos de idade, Maria Julia Trindade (ver Figura 1) é uma das jovens mais 

famosas do Brasil. Ela não ficou conhecida por fazer novela ou participar de qualquer outro 

programa televisivo como cantora ou modelo, comum na cultura massiva de comunicação. 

Maju alcançou visibilidade a partir da própria produção de conteúdo compartilhada em sites de 

streaming e de redes sociais, como Youtube e Instagram. Em poucos anos, a jovem conquistou 

cerca de 1,8 milhão de inscritos no seu canal no Youtube e 4,8 milhões de seguidores no 

Instagram4, tornando-se uma digital influencer, ou seja, alguém que é influente no ambiente 

digital (MOREIRA; RIOS, 2016, p. 8). 

 

Figura 1 - Maju Trindade 

 
Fonte: arquivo pessoal (Instagram). 

 

A youtuber5 criou sua conta em 2011, aos 13 anos de idade. Um vídeo de Maju sendo 

                                                 
4Acesso realizado em 16 de novembro de 2017. 
5Aquele que produz conteúdo para o Youtube é conhecido como youtuber. 
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maquiada pela irmã é o conteúdo mais antigo do seu canal, publicado em setembro de 2014. Os 

outros vídeos mostram recortes da vida da jovem, como por exemplo nos vídeos titulados como 

“TAG: #50 fatos sobre mim”6, “Maju no Lollapalooza parte 1”7,  “Apps do meu celular”8 e 

“Maju responde”9.  

Nas palavras da própria digital influencer, no vídeo “TAG: #50 fatos sobre mim”, 

Maju Trindade é: desorganizada, hiperativa, irritada, ciumenta, impaciente, irresponsável, não 

guarda mágoa de ninguém, um pouco nojenta com as pessoas que gosta, não leva as coisas 

muito a sério, é carinhosa, gosta de dar presentes, de sair à noite, faz coisas sem pensar nas 

consequências, gosta de viajar, ama dormir e ama animais. 

Maju faz sucesso entre os jovens pelo jeito autêntico (desinibido e engraçado) e 

estiloso de ser. Com quatro anos de conta ativa no Instagram, a influencer fez cerca de 2,5 mil 

publicações. A maioria das fotos do seu perfil é de imagens de si, feitas por ela mesma e 

produzidas por fotógrafos profissionais, outras mostram Maju e amigos, cenários e coisas. 

Mediante o sucesso alcançado, grandes marcas10 patrocinaram a influencer, que passou a 

divulgar fotos e vídeos de si utilizando determinado produto ou serviço. 

A instagramer11 chamou a atenção da revista americana Vogue, o que resultou em uma 

matéria publicada em agosto de 2017, sob o título “Maju Trindade Is Brazil’s Answer to Cara 

Delevingne”12 (traduzido como “Maju Trindade é a resposta do Brasil à Cara Delevingne”). A 

revista compara o estilo da youtuber-instagramer ao da atriz americana, relata aspectos 

importantes da vida de Maju, destaca a audiência da influencer no Brasil e justifica a evidência 

pela produção de conteúdo na internet. O que se percebe é que não somente o estilo de Maju 

chamou a atenção da revista (o que ela é), mas o tamanho da audiência também (o quanto é 

conhecida).  

                                                 
6 Disponível em: <https://goo.gl/N62w3i>. 
7 Disponível em: <https://goo.gl/Ce2bLa>. 
8 Disponível em: <https://goo.gl/Dsh5qa>. 
9 Disponível em: <https://goo.gl/RF983F>. 
10 Entre as marcas que patrocinaram Maju Trindade em 2017, destaca-se Asus Zenfone, Adidas, Hering, 
Riachuelo e Netflix. Alguns dos posts, por exemplo, foram pagos por marcas, como é possível perceber por meio 
da #publi. 
11 Instagramer se refere ao usuário do Instagram. 
12 Notícia disponível em: <https://goo.gl/ZPyQye>. 
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1.1 Metodologia 

 

A fim de compreender como ocorre a representação de Maju Trindade no Instagram e 

o narcisismo digital que contextualiza o assunto, optou-se pela pesquisa exploratória por meio 

da Análise de Discurso (AD), que permitirá refletir sobre a produção de sentidos da prática 

exibicionista da digital influencer, de acordo com os conceitos discutidos no referencial teórico, 

apresentado nos capítulos 2, 3 e 4. 

Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o 

tema e permite que ideias sejam aprimoradas e melhor compreendidas a partir da análise de 

exemplos que ratificam uma hipótese (SLLTIZ et al., apud GIL, 2002, p 41). A interpretação 

da realidade narcísico-digital bem como a reflexão pretendida nesta pesquisa torna a abordagem 

qualitativa, pois, conforme Minayo (2001), esse tipo de estudo trata de fatores subjetivos, como 

significados, razões e valores.  

Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade 
social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz 
e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 
semelhantes. O universo da produção humana que pode ser resumido no mundo das 
relações, das representações e da intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa, 
dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos (MINAYO, 
2001, p. 21). 

 
A análise do discurso é um dos modos de interpretar a realidade, dando significado à 

linguagem. De acordo com Orlandi (2009), o discurso refere-se ao movimento da palavra e à 

prática da linguagem, e não à palavra em si, ou à gramática. Pode-se observar por meio dele, a 

relação que há entre a língua e a ideologia do sujeito. Portanto, segundo o autor, a AD procura 

compreender os sentidos da língua e o seu trabalho simbólico. 

Por esse tipo de estudo se pode conhecer melhor aquilo que faz do homem um ser 
especial com sua capacidade de significar e significar-se. A Análise do Discurso 
concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural 
e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível tanto a permanência e a 
continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem e da realidade em 
que ele vive (ORLANDI, 2009, p. 15). 

 
A AD não examina o texto para buscar possíveis interpretações relativas à escrita, mas 
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questiona o significado da mensagem. Segundo Orlandi (2009), a principal questão a ser 

respondida na análise é “como” e não “o quê”. A resposta para tal questionamento é possível 

ser obtida por meio da visão detalhada sobre a mensagem - o que diz respeito a enxergar mais 

do que a combinação de palavras, mas o que elas simbolizam, o que significam, qual a ideologia 

por trás do enunciado e o que se pretende através do discurso (ORLANDI, 2009). 

Maingueneau (1997) afirma que os discursos possuem sentidos que são inacessíveis 

sem uma análise detalhada que os decifrem. Orlandi (2009) esclarece que tais sentidos são 

dimensionados a partir de fatores externos como o tempo e a prática do homem. A partir de 

Pêcheux, Orlandi entende que “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia; o 

indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido” 

(PÊCHEUX apud ORLANDI, 2009). A autora enfatiza, inclusive, que as relações de linguagem 

são, na verdade, relações entre sujeitos e sentidos. 

A escolha do perfil de Maju Trindade no Instagram para objeto desta pesquisa ocorreu 

devido à influência da youtuber-instagramer. Os quase 5 milhões de seguidores no Instagram 

e a periodicidade de publicações de imagens de si (autorretratos e fotos da jovem capturadas 

por outras pessoas), que regula em uma média de duas por dia, foram fatores determinantes 

para a escolha do perfil como objeto.  

O corpus deste estudo é formado por seis publicações realizadas no Instagram entre 

janeiro e outubro de 2017. Alguns critérios foram levados em consideração para a delimitação 

do corpus: conteúdo atual13, presença da autora na foto; presença narcísica na imagem e/ou 

legenda; produção de conteúdo original; e influência e interação com os seguidores. 

Para compreender como ocorre a representação de Maju Trindade no corpus, optou-se 

pelo ethos discursivo como método de análise, o qual se refere à forma como o locutor se 

apresenta e tenta controlar a percepção do outro sobre a representação que pretende de si mesmo 

por meio do discurso (MAINGUENEAU, 2010).  

Amossy (2011) entende que o ato de falar implica em construir uma imagem de si 

(ethos), mesmo que o conteúdo do discurso não deixe explícito quem se é, destacando as 

qualidades. 

                                                 
13Informações compartilhadas no perfil do Instagram em 2017. 
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Seu estilo, suas competências linguísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas 
são suficientes para construir uma representação de sua pessoa. Assim, 
deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu discurso uma apresentação de si 
(AMOSSY, 2011, p. 9). 

 
A função da construção da imagem de si e do outro a partir do discurso só é efetiva na 

interação social (AMOSSY, 2011). A autora salienta que tal construção participa da influência 

que os participantes exercem um sobre o outro, pois na troca dos discursos, a ideologia que os 

indivíduos carregam se torna evidente. 

Em seu estudo sobre o ethos nos sites de relacionamento, Maingueneau (2010) destaca 

alguns planos de manifestação do ethos, os quais utilizaremos para análise do corpus desta 

pesquisa. 

 

Quadro 1 - Tipos de ethos discursivo, conforme Maingueneau 

Ethos Conceito 

Ethos dito Refere-se às informações de ordem social 
(profissão, estado civil) e psicológica 
(gostos, personalidade) apresentadas pelo 
locutor sobre si mesmo. De acordo com o 
autor, em algum momento o destinatário 
irá confrontar tais informações não 
discursivas com as informações 
discursivas. 

Ethos construído a partir de fotos As imagens emitem informações 
discursivas (estilo de roupa, corte de 
cabelo, pose). A partir delas, o destinatário 
também pode construir o ethos do locutor. 

Ethos discursivo Diz respeito ao significado da mensagem. 
O destinatário reúne as informações 
discursivas que o locutor forneceu, tais 
como ritmo das frases, entonação (ironia, 
humor), qualidade ortográfica e bagagem 
cultural, e constrói a representação do 
sujeito para si.  

Fonte: elaboração da autora a partir de Maingueneau (2010). 
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2. AMBIENTE DIGITAL: O PALCO DO SHOW DO “EU” 

 

O século passado testemunhou o surgimento do fenômeno que nos introduziu a era da 

multimídia: os meios de comunicação de massa, o tipo de comunicação que possui conteúdo 

produzido de forma centralizada - de alguns poucos para muitos. A imprensa escrita, televisão 

e rádio são formatos de mídia tradicionais.  

É no início do século XXI que presenciamos a consolidação de outro fenômeno: 

computadores interconectados por meio de redes digitais com abrangência global 

transformaram-se em meios de comunicação (SIBILIA, 2008, p.11), que vieram para se opor 

ao estilo de comunicação “um-todos”, sendo uma forma descentralizada de produção de 

conteúdo, a qual todo usuário é, ao mesmo tempo, o emissor e o receptor de informações, em 

forma de texto, fotografia, vídeo ou áudio.  

A internet é um ambiente, uma incubadora de instrumentos de comunicação e não 
uma mídia de massa, no sentido corrente do termo. Trata-se aqui da migração dos 
formatos, da lógica da reconfiguração e não do aniquilamento de formas anteriores. 
Não é transposição e não é aniquilação. Estamos mais uma vez diante da liberação do 
pólo da emissão, do surgimento de uma comunicação bidirecional sem controle de 
conteúdo. E novos instrumentos surgem a cada dia (LEMOS, 2003, p. 150). 

 
Com o avanço da tecnologia, na passagem do século XX para o XXI, a Web deixou 

de ser um espaço meramente colaborativo e passou a ser uma plataforma de relacionamento. A 

Web 2.014, como foi nomeada, não é apenas uma vitrine, mas um espaço de interatividade. 

Sibilia (2008) traça um panorama cronológico sucinto sobre a evolução das práticas de 

comunicação mediadas pela tecnologia. Primeiro, o surgimento do correio eletrônico, depois, 

os canais de bate-papo ou chats que evoluíram em pouco tempo para sistemas de mensagens 

instantâneas do tipo MSN. Em seguida, surgem os blogs e os sites de redes sociais como Orkut, 

Facebook e Instagram. 

Segundo dados recentes, coletados em levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em 2015, o acesso à internet ascendeu no Brasil em apenas 

dez anos. Em 2005, o número de casas conectadas eram 7,2 milhões. O número subiu para 39,3 

                                                 
14 O termo surgiu na preparação para uma conferência promovida pelas organizações O’Reilly Media e a 
MediaLive International, em outubro de 2004 e é assim nomeada até hoje (O’Reilly, 2005). 
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milhões em 2015. A mesma pesquisa revela que entre 2014 e 2015 mais casas tiveram acesso 

à internet somente por dispositivos móveis, como celular e tablet, o que corresponde a 17,3% 

no total15. Embora o crescimento seja de 446%, o número refere-se a pouco mais da metade dos 

domicílios brasileiros: 57,8%. 

Uma outra pesquisa realizada em 2015 pela We Are Social revela que o Brasil é o 

segundo colocado quanto ao acesso a redes sociais. De acordo com os dados coletados pela 

empresa, o brasileiro passa aproximadamente três horas e vinte minutos por dia online. Entre 

os sites de redes sociais apontados como mais acessados está o Facebook com cerca de 1,5 

bilhão de contas ativas ao redor do mundo. No Brasil, são cerca de 100 milhões de usuários16. 

A popularização das novas maneiras de comunicar deu ao indivíduo uma nova noção 

sobre “ser” e “estar” no mundo. Como usuário das redes sociais, ele pode se conectar com 

qualquer pessoa, a qualquer momento, de qualquer lugar, independentemente de onde esteja o 

outro. Lemos (2006) afirma que o ciberespaço é desterritorializante - por eliminar as fronteiras 

do espaço geográfico - e ao mesmo tempo, reterritorializante - por instituir outras formas de 

comunicar que driblam a distância, a partir da internet.   

A internet é, efetivamente, máquina desterritorializante sob os aspectos político 
(acesso e ação além de fronteiras), econômico (circulação financeira mundial), 
cultural (consumo de bens simbólicos mundiais) e subjetivo (influência global na 
formação do sujeito). Estão em marcha processos de desencaixe e de compressão 
espaço-tempo na cibercultura (LEMOS, 2006, p. 6). 

 
O indivíduo também pode produzir conteúdo sobre si ou sobre o outro, criando uma 

versão de si a partir do que compartilha na rede. Recuero (2009) afirma que uma das mudanças 

mais relevantes que ocorreu a partir do advento da internet é a possibilidade de se expressar e 

as novas formas de socializar por meio do uso do computador e de outros dispositivos.  

Essas ferramentas proporcionaram, assim, que atores pudessem construir-se, interagir 
e comunicar com outros atores, deixando, na rede de computadores, rastros que 
permitem o reconhecimento dos padrões de suas conexões e a visualização de suas 
redes sociais através desses rastros (RECUERO, 2009, p. 24). 

 
Tais mutações influenciaram o “modo de ser”, de “se mostrar” e de “se relacionar”, 

                                                 
15Conforme a Agência de Notícias do IBGE. Disponível em: <https://goo.gl/HxTwBh >.  
16A informação foi publicada pela Exame, em 26 de fevereiro de 2016. Disponível em: <https://goo.gl/hib3Wr>. 



 
 

 
 

25 
 

fazendo da internet um ambiente propício para a construção de uma nova identidade, que pode 

ou não se assemelhar ao “eu” do mundo offline e, ainda, se fazer acreditar em tal representação. 

Lemos (2003) afirma de forma veemente que a tecnologia gera um novo modo de se 

relacionar com o outro e com o mundo a partir da internet, portanto uma nova sociabilidade. 

Assim como tais recursos não substituíram os veículos de mídia tradicionais, mas 

reconfiguraram os formatos, da mesma forma, o novo modo de se relacionar não substituiu a 

relação face a face.  

O surgimento das relações mediadas pela tecnologia teve impacto significante. 

Bauman (2011) pontua que as relações de verdade são aquelas face a face, as conexões do 

mundo offline. O sociólogo afirma que as conexões online minam os laços humanos e são 

vazias de confiabilidade. Bauman chega a dizer que os usuários das redes sociais, como o 

Facebook, são “pessoas solitárias em uma multidão de solitários” (BAUMAN, 2011).  

Em contrapartida, Primo (1997) entende que as comunidades virtuais são baseadas nas 

associações que ocorrem a partir de interesses em comum, mais ligadas ao intelecto e à emoção 

do que ao espaço físico. O autor chega a dizer que as relações baseadas na proximidade física 

carecem, muitas vezes, de aproximação emocional. No contexto dessa discussão, faz-se 

necessário lembrar ainda que as relações virtuais podem migrar para relações reais, como são 

conhecidos os inúmeros casos de pessoas que iniciaram um relacionamento via internet e mais 

tarde mantiveram a relação no ambiente offline. 

Lemos (2003) indica que as relações virtuais guardam semelhanças quanto às relações 

sociais comuns do dia a dia fora do ambiente da internet. 

Podemos dizer que as relações online são diferentes das relações de proximidade tipo 
face a face mas que essas guardam aproximações com o espaço das teatralizações 
quotidianas, como bem analisou o sociólogo canadense E. Goffman. Desempenhamos 
todos papéis diferentes em diferentes situações sociais e, nesse sentido, a relação com 
o outro é sempre complexa e problemática, na rede e fora dela (LEMOS, 2003, p. 6). 

 
A discussão sobre as diferenças entre as relações existentes nos ambientes online e 

offline percorrem vieses como representação, influência e identidade - temas que serão 

abordados nos próximos capítulos deste trabalho. No entanto, antes de tais ideias serem 

aprofundadas, se faz necessário compreender um pouco mais sobre o espaço digital onde 

ocorrem as interações tratadas neste trabalho. 
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2.1 Comunidades virtuais e Redes Sociais na Internet 

 

Para discorrer sobre as Redes Sociais na Internet (RSI), é importante esclarecer que 

rede social designa qualquer agrupamento humano, tais como aqueles existentes nas igrejas, 

escolas e associações de bairro. Martino (2015), entende que redes sociais são tipos de relações 

flexíveis e dinâmicas, com laços menos rígidos, formados a partir de interesses em comum. 

De acordo com Recuero (2009), uma rede social é composta por atores, que podem ser 

pessoas, instituições ou grupos, e por suas conexões, como são chamadas as interações e os 

laços sociais. Se materializada, a troca ilimitada de informação que ocorre no ambiente da 

internet forma o desenho de uma rede - os traços mostram os caminhos percorridos pela 

informação e suas conexões, que podem ser centenas ou milhares. 

O dinamismo das redes sociais é evidenciado por Martino (2015) no que se refere ao 

tipo de interação entre os participantes - a rede possui movimento a partir da quantidade, dos 

tipos de conexões e do fluxo de pessoas existentes nela. “Nas redes sociais, os vínculos entre 

os indivíduos tendem a ser fluidos, rápidos, estabelecidos conforme a necessidade em um 

momento e desmanchado no instante seguinte” (MARTINO, 2015, p. 56). Já a noção de 

flexibilidade diz respeito à característica efêmera dos laços, que podem se transformar a 

qualquer momento de acordo com a decisão dos participantes. 

Essa característica relacional é uma das principais qualidades que a rede social 

apresenta. Martino (2015) afirma que não se trata apenas de uma relação bilateral, mas das 

milhares conexões que ocorrem ou são influenciadas a partir de uma interação. 

Jogando um pouco com as palavras, trata-se não de uma relação apenas entre 
indivíduos, mas de uma relação entre relações, isto é, uma perspectiva mútua e 
recíproca sobre a maneira como as pessoas interagem. Em outras palavras, não 
interessa apenas como dois indivíduos se relacionam mas também a maneira como 
essa relação interfere nas outras (MARTINO, 2015, p. 57). 

 
Aquilo que pode ser compartilhado, ou seja, um interesse em comum, bem como a 

comunicação que ocorre nas relações, dão significado à palavra “comunidade”. Há milhares de 

anos, seres humanos decidiram que seria mais inteligente enfrentar a vida em grupo do que 

sozinhos. Dessa forma, se organizaram, distribuindo responsabilidades a fim de garantir certa 
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ordem à convivência. 

Bauman (2011) enxerga a diferença entre comunidade e rede. O sociólogo explica que 

a comunidade precede o indivíduo, ou seja, ele nasce em uma determinada comunidade. A rede 

é criada e mantida viva por duas atividades distintas: conectar e desconectar pessoas.  

No ambiente digital, essa diferença não é tão evidente. Martino (2015) concorda com 

Rheingold quanto ao conceito de comunidade virtual: teia de relações, formada por pessoas e 

mantidas durante um tempo relativamente longo. As comunidades apenas migraram para um 

ambiente que possibilita a formação de inúmeros laços, não limitados pela distância física entre 

seus participantes, e conservaram a solidez dos laços que foram construídos a partir de 

interesses em comum. É na consistência dos laços que se encontra a diferença entre comunidade 

virtual e Redes Sociais na Internet (RSI), pois, de acordo com Martino (2015), os laços sociais 

encontrados nas redes inclinam-se a ser menos rígidos e mais fluidos. 

O interesse por assuntos em comum é uma das primeiras razões que levam indivíduos 

a desejarem fazer parte de uma determinada comunidade virtual. Martino (2015) diz que a 

participação de um membro é baseada na troca de informações. Ele oferece dados a outros e 

espera encontrar indivíduos que disponibilizem o conteúdo que precisa. Tal reciprocidade é 

considerada pelo autor um princípio ético nas comunidades virtuais e é, também, o que motiva 

a participação e engajamento do indivíduo. Rheingold (apud MARTINO, 2015) chama a troca 

de informações e expectativas de “economia da dádiva”.  

Recuero (2009) deixa claro que as RSI podem ser muito maiores do que as redes 

sociais mantidas em ambiente offline, devido à sustentação pela tecnologia. A autora afirma 

que as representações que ocorrem na internet são, em sua maioria, individualizadas e 

personalizadas. Tal encenação do indivíduo é nitidamente visível em sites ou aplicativos de 

relacionamento, como por meio de um perfil no Instagram. Aproveita-se para mencionar a 

diferenciação que Recuero faz: redes sociaisnão são a mesma coisa que sites de relacionamento. 

Enquanto a rede social é uma metáfora utilizada para o estudo do grupo que se 
apropria de um determinado sistema, o sistema, em si, não é uma rede social, embora 
possa compreender várias delas. Os sites que suportam redes sociais são conhecidos 
como “sites de redes sociais” (RECUERO, 2009, s/p.). 

 
É nesses sites de rede social que ocorre a construção das identidades virtuais, 
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evidenciada por meio da escolha no nickname, da imagem do perfil, do conteúdo publicado e 

da interação a partir da troca de informações em curtidas e comentários. Essas ferramentas 

também possibilitam a exposição pública da rede social formada por cada ator (BOYD & 

ELLISON apud RECUERO, 2009, p. 121). 

Para Martino (2015), a possibilidade de construir ou reconstruir identidades no 

ambiente digital é característica das comunidades virtuais. O autor salienta que a adesão à 

determinada comunidade implica que se tenha uma identidade compatível com aquela 

compartilhada pelos seus integrantes, o que permite “iniciar um processo de invenção virtual 

de si mesmo, algo consideravelmente difícil de se fazer no mundo real - afinal, é possível 

disfarçar algumas características pessoais, mas não todas” (MARTINO, 2015, p. 46). Mais uma 

vez o autor destaca e ratifica a consideração de Rheingold (1997): a questão da autenticidade é 

bastante discutível no contexto das comunidades virtuais. 

Em outros escritos, Martino (2007) diz que as fronteiras entre particular e público se 

espalharam a partir da exposição nos sites de rede social. Para ele, intimidade refere-se “ao 

conjunto de informações pessoais compartilhadas apenas com um número restrito de pessoas 

com as quais existe um vínculo afetivo” (MARTINO, 2007, p. 189). Já Sibilia (2008) disserta 

sobre um festival de “vidas privadas” gerado no ambiente digital, por meio da apropriação de 

ferramentas online para exposição deliberada da intimidade. A prática confessional sobre eu, 

você e todos nós, como a autora chama, está disponível por meio imagens e textos a quem 

quiser “fuxicar” (SIBILIA, 2008, p. 27). 

Como quer que seja, não há dúvidas de que esses reluzentes espaços da Web 2.0 são 
interessantes, nem que seja porque se apresentam como cenários bem adequados para 
montar um espetáculo cada vez mais estridente: o show do eu (SIBILIA, 2008, p. 27). 

 
Para validar tal afirmação, basta acessar os perfis de pessoas que fazem parte de sua 

própria rede social. É possível saber muito sobre a vida de Maju Trindade ao acessar o seu perfil 

no Instagram, por exemplo. Descobriu-se a partir de sua biografia e de publicações realizadas 

entre 15 e 29 de outubro de 2017 que a jovem é cristã17, brasileira, youtuber-instagramer, 

influenciadora digital e viajante, como é possível notar nas Figuras 2 e 3. Segundo Martino 

                                                 
17A primeira palavra escrita na biografia de Maju no Instagram é Yeshuah, termo em aramaico que significa 
Jesus, o Messias. 
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(2007), a exposição de si mesmo através de um perfil em algum site de rede social é um ato 

totalmente intencional, pois o usuário sabe que será visto e tenta manipular por meio da 

combinação de imagem e texto a leitura que os seguidores farão dele. 

 

Figura 2 - Perfil de Maju Trindade no Instagram 

 
Fonte: Arquivo pessoal (Instagram @majutrindade). 
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Figura 3 - Publicações de Maju em outubro de 2017 

 
Fonte: Arquivo pessoal (Instagram @majutrindade) 

 

Mas não foram somente as formas de “ser” e “estar” no mundo, interagir com outros 

mediante interesses em comum e publicizar a vida privada que foram modificadas a partir da 

mediação das relações sociais pelo computador. Ferramentas como os sites de redes sociais 

também geraram mudanças nos recursos e valores sociais, denominados capital social 

(RECUERO, 2012, p. 598). 

Bourdieu (apud HAMESTER, 2014) entende que capital social diz respeito a acumular 

e reproduzir recursos, sejam eles adquiridos ou herdados, por meio de conexões sociais. 

Recuero (2012) reitera que o capital social é um recurso de fácil acesso pelo pertencimento a 

uma rede social.   Assim como, para pertencer a um grupo é necessário determinado 

investimento de recursos pessoais, tais como tempo e sentimentos, a autora afirma que o capital 

social também está relacionado a investimentos e à expectativa de benefícios a receber, em 

contrapartida.  

A partir deste ponto de vista, por exemplo, os laços sociais não se constituem em 
capital social, mas em meios para que se obtenha capital social. O investimento na 
manutenção desses laços, portanto, também não é capital social. Mas os benefícios 
que alguém obtém através desses investimentos, como por exemplo, o acesso a 
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determinadas informações que não estariam disponíveis de outro modo é capital social 
(RECUERO, 2012, p.600). 

 
O sociólogo francês Pierre Mercklé também é lembrado quando o assunto se refere ao 

capital social e poder nas redes sociais. Martino (2015) debruça-se sobre o pensamento do 

sociólogo ao afirmar que as redes são espaços adequados para a “construção de relações de 

poder pautadas no prestígio, na reputação e na quantidade/qualidade dos contatos de seus 

participantes” (MERCKLÉ apud MARTINO, 2015, p. 72). O autor explica: quanto mais 

contatos a pessoa tiver, e quanto maior a distância social entre elas, maior o poder do indivíduo, 

que será valorizado como aquele que “tem contato” ou como aquele que “conhece as pessoas 

certas”. 

No Instagram, por exemplo, é possível mensurar o capital social a partir de um 

conjunto de indicadores: número de seguidores e de curtidas e quantidade/qualidade dos 

comentários nas publicações.  

Dessa forma, os laços sociais fazem-se meios para se obter capital social, ou seja, para 

acumular os benefícios que alguém obteve como retorno de um investimento. Em uma releitura 

de Granovetter (1973), Recuero (2012) salienta que existem laços sociais fracos e fortes. O que 

determina um laço social fraco é o baixo nível de investimento em recursos como intimidade e 

confiança na conexão entre dois atores. Por sua vez, o laço social forte envolve um alto 

investimento desses recursos e tende a conectar pessoas mais semelhantes entre si (RECUERO, 

2012, p. 601).  

Se o usuário avaliar a lista de pessoas que segue no Instagram, naturalmente ele irá 

classificar muitos como “conhecidos”, outros como “amigos” e alguns como “melhores 

amigos”. Também sob o olhar de Granovetter, Martino (2015) explica que tal classificação diz 

respeito à força dos laços. 

Mediante os seus estudos, Recuero (2012) considera que o capital social está ligado 

mais intensamente aos laços fortes. 

Com efeito, o que a Internet parece proporcionar são ferramentas, como os sites de 
rede social, cujas diferentes formas de apropriação pelos grupos sociais podem gerar, 
conforme discutiremos, valores diferentes para as redes e os atores que ali estão. A 
apropriação, principalmente em seu caráter simbólico (Lemos, 2002), vai construir, 
assim, novos valores que são legitimados e reapropriados pelos grupos nas próprias 
práticas de interação nas ferramentas (RECUERO, 2012, p. 603). 
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Enquanto Recuero (2012) enfatiza os laços fortes, Granovetter (apud MARTINO, 

2015) destaca que os laços fracos podem aumentar o círculo de relacionamento, pois são 

essenciais para desenvolver novos contatos. 

A força dos laços fracos está ligada à distância existente entre pontos em uma rede. 
Eles permitem estabelecer contato com pessoas fora dos círculo mais próximo de 
amigos e parentes - os laços fortes - e, portanto, criar ligações com indivíduos 
socialmente distantes18. Os laços fracos ganham força na medida em que podem se 
tornar pontes entre pessoas socialmente distantes (MARTINO, 2015, p. 69, grifos do 
autor). 

 
Entre as vantagens que Granovetter atribui aos laços fracos, Martino (2015) também 

destaca a velocidade de propagação. Segundo o autor, um meme, por exemplo, tende a 

permanecer no círculo de amigos íntimos e ser esquecido rapidamente enquanto a informação 

se espalha pelos laços fracos com velocidade e com tendência a se manter como algo novo à 

medida que avança de conhecido para conhecido. 

 

2.2 Instagram e gerenciamento de impressões 

 

O Orkut e o Facebook guardavam uma similaridade: em ambos, o usuário poderia criar 

um álbum de fotografias ou vídeos e deixá-lo disponível à sua rede de amigos. Embora o 

conjunto de fotos estivesse armazenado em ambiente digital, a prática não precisaria seguir uma 

das características desse tipo de ambiente, a instantaneidade. Um usuário de 30 anos, por 

exemplo, poderia publicar, sem ressalvas, fotografias da infância, de reuniões realizadas há 

meses ou do café da manhã entre amigos. Assim, o recurso pouco se diferenciava da prática 

fora da rede (exceto pela possibilidade de interação, acessos simultâneos e despreocupação 

quanto ao limite de armazenamento). 

O Instagram foi criado em outubro de 2010 para resgatar a instantaneidade da 

fotografia marcada pelas clássicas Polaroids19, segundo os próprios fundadores, o americano 

                                                 
18É importante salientar que a distância social pode ser entendida como a diferença simbólica que existe entre 
pessoas de universos sociais diferentes, como entre um músico e um diretor de uma empresa de contabilidade. 
19As Polaroids são câmeras fotográficas de filme, que revelam as imagens segundos após o disparo. Sua 
utilização era comum nos anos 80. 
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Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger (PIZA, 2012). Inicialmente, o aplicativo foi 

desenvolvido apenas para o sistema iOS, da Apple. Em 2012, teve download liberado também 

para o sistema Android, o que marcou a popularização do aplicativo de rede social. 

Trata-se de um aplicativo de câmera que visa ao compartilhamento de fotos e vídeos 

em tempo real e a posterior interação com outros usuários a partir dos conteúdos publicados. 

Embora as informações em formato de imagem, áudio e texto fiquem visíveis em ordem 

cronológica (as mais recentes primeiro) no perfil do usuário, o conteúdo também fica disponível 

na timeline do seu seguidor, de forma que, na página inicial, ele tenha acesso às últimas 

publicações das pessoas/instituições que segue.  

Em abril de 2017, o Instagram anunciou que bateu a marca dos 700 milhões de usuários 

ativos espalhados pelo mundo20. Um porta-voz da empresa revelou que no Brasil já são cerca 

de 45 milhões de usuários21. O aplicativo já supera o Facebook no que diz respeito ao 

engajamento22, ou seja, curtidas e comentários por publicação, de acordo com a pesquisa 

realizada entre 2016 e 2017, pela MLabs. 

Ao longo dos sete anos de história do Instagram, o aplicativo já passou por muitas 

atualizações no que diz respeito ao layout e às funções. Em agosto de 2016, inseriu o “modo 

história”, o qual permite que os usuários publiquem fotos e vídeos curtos que se autodestroem 

em 24 horas - semelhante à principal função do Snapchat23. 

A lógica de utilização do Instagram é bastante simples. Basta fazer o download do 

aplicativo e criar um usuário. A seguir, é solicitado ao usuário que configure o seu perfil, o que 

implica, entre outros fatores, adicionar foto pessoal e escrever uma breve biografia. O aplicativo 

identifica os amigos vinculados à conta do Facebook e permite seguir automaticamente os 

contatos que possuem perfil no Instagram, facilitando a criação das conexões. O usuário, então, 

pode fotografar/filmar por meio do aplicativo, editar a imagem, inserir legenda - que pode ser 

                                                 
20Segundo publicação realizada em 26 de abril de 2017, no site O Globo. Disponível em: 
<https://goo.gl/QseoGF>. 
21Conforme notícia divulgada no site Jornal do Comércio, em 30 de abril de 2017. Disponível em: 
<https://goo.gl/ET2aVu>. 
22 O engajamento se refere ao envolvimento e interação dos seguidores com o indivíduo/marca. 
23O Snapchat é um aplicativo lançado em 2011 para compartilhamento de imagens que se autodestroem após 24 
horas da publicação. 
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em formato de texto, emoticons, emoji e hashtags - e compartilhar com a rede de contatos. É 

interessante salientar que o Instagram também pode servir para o compartilhamento de imagens 

a partir do rolo de fotografias ou vídeos armazenados no dispositivo móvel. 

Para facilitar a busca por conteúdos específicos, o Instagram disponibiliza uma página 

para pesquisar palavras-chaves por meio de quatro categorias: principais, pessoas, tags e locais. 

A categoria “principais” é a única que reúne todos os resultados encontrados, sejam eles 

pessoas, locais, ou tags. 

De acordo com Primo (2007), as tags são etiquetas cadastradas como palavras-chave 

que se associam e direcionam a um certo material. O autor explica que esse processo é 

reconhecido por “folksonomia”, um termo criado pelo arquiteto de informação Thomas Vander 

Wal, a partir da adaptação de outros termos: folk e taxonomia. Ao contrário do que seria a 

organização das informações por especialistas, através de classes, subclasses e vocabulário 

rígido - o que caracteriza a taxonomia, a folksonomia é a categorização baseada na livre 

organização dos dados, realizada pelos próprios usuários da rede que, juntos, organizam e 

recuperam os dados na Web. 

A partir de recursos da Web 2.0, potencializa-se a livre criação e a organização 
distribuída de informações compartilhadas através de associações mentais. Nestes 
casos importa menos a formação especializada de membros individuais. A 
credibilidade e relevância dos materiais publicados é reconhecida a partir da constante 
dinâmica de construção e atualização coletiva (PRIMO, 2007, p. 4). 

 
O processo de tagging no Instagram é bastante comum. A tag “look do dia”, por 

exemplo, apresenta cerca de 8 milhões de resultados24. Tanto as fotos quanto os vídeos 

publicados mostram a combinação de roupas, calçados, acessórios e maquiagem. O usuário que 

realizar a busca por esse tipo de conteúdo terá os resultados divididos em “principais 

publicações” e “mais recentes”. Primo (2007, p. 4) ressalta que a categorização por meio das 

tags demonstra “que a abertura para o trabalho colaborativo oferece uma dinâmica alternativa 

(não uma substituição) ao modelo de produção, indexação e controle por equipes de 

autoridades”. 

As ações desenvolvidas no Instagram não têm outra intenção senão o gerenciamento 

                                                 
24A pesquisa foi realizada através do Instagram, no dia 27 de setembro de 2017. 
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de impressões. Pretende-se manipular a percepção do ethos (si mesmo) mediante as 

expectativas e padrões pré-estabelecidos no site de rede social. 

Isto é, normalmente há uma obrigação de transmitir uma certa informação quando na 
presença de outros, e uma obrigação de não transmitir outras impressões, assim como 
há uma expectativa de que os outros se apresentarão de certas formas. Tende a existir 
um acordo não apenas sobre o significado dos comportamentos que são vistos, mas 
também sobre os comportamentos que deveriam ser mostrados. (GOFFMAN apud 
CARRERA, 2012, p. 156).  

 
 O usuário pode escolher o que e como atualizará o seu perfil, quem seguir e quem irá 

ter acesso ao conteúdo compartilhado25, ou seja, ele pode construir um outro ser digital para 

representá-lo esteticamente na rede por meio de um recorte que ele mesmo executa e expõe a 

fim de gerenciar a percepção de outros a respeito de si mesmo. 

 

  

                                                 
25O Instagram permite configurar a conta como privada, ou seja, os usuários que não forem aceitos pelo 
responsável pelo perfil não poderão visualizar o conteúdo publicado por ele. 
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3. A CONSCIÊNCIA DO SER NO PALCO 

 

A discussão sobre cultura e comunicação, que envolve os desdobramentos estéticos 

contemporâneos, bem como suas repercussões identitárias e representativas, passa pela leitura 

de Woodward (2009) que entende as representações como condicionantes que posicionam os 

indivíduos como sujeitos a partir da produção dos significados em meio a um sistema simbólico, 

que, por sua vez, pode projetar quem ele é, quem poderia ser, quem representa e como é 

representado. 

Quem comunica deseja expressar algo para além de si mesmo e sente a necessidade de 

mapear o mundo ao redor, não se restringindo ao conhecimento propriamente dito, mas 

pretendendo uma comunicação de afetos, sentimentos e sensações com outros indivíduos 

(MARTINO, 2007). Ao dirigir-se ao outro, o sujeito lança consigo todo o conhecimento, 

valores morais e éticos que constituem a própria bagagem cultural. 

Em suma, comunicação implica na relação entre a produção e recepção. Sendo assim, 

há uma estética em todo ato comunicativo, à medida em que se objetiva o compartilhamento de 

sensações. 

Uma comunicação é, portanto, um ato estético na medida em que é a reconstrução 
poética de uma sensação que se pretende externar, expressar para além de si mesmo e 
compartilhar, causando uma sensação similar em outro indivíduo (MARTINO, 2007, 
p. 32). 

 
A própria consciência do ser no mundo depende dessa relação comunicativa, ou seja, 

“me percebo” quando me comunico com outros seres. O significado de “existir”, por exemplo, 

do latim ex-sistere, de tradução simples “sair para fora”, é atingido na essência da comunicação, 

quando o ser ultrapassa os limites da própria consciência e interage com a subjetividade do 

outro. Em resumo, “existir é comunicar”. 

Rodeado por tanto elementos organizados sobre o palco para a encenação da vida - 

fala-se sobre a potencialidade dos sites de redes sociais em construir um cenário para 

representações - o ser passa por um processo de recriação, ou seja, ele se reinventa a partir do 

contato com o outro. À medida que o mundo se unifica por meio da globalização, o indivíduo 

cria e vive uma nova identidade na rede. 
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A estética, portanto, não se trata de um estudo sobre obras de arte ou qualquer outra 

imagem, como se entende no senso comum, mas fala, sobretudo, das transformações do 

indivíduo durante o processo comunicativo. Estética é “sensibilidade, a partir do seu significado 

no grego “Aisthesis”. Ela trata dos signos e mensagens que configuram tal transformação do 

ator social, e analisa as “relações entre o indivíduo e a mídia a partir de uma perspectiva de 

interação entre a consciência, seu mundo da vida e a mensagem” (Martino, 2007, p. 9). A 

estética é o lugar onde ocorre a produção de sentidos. 

 

3.1 Identidade: a influência e a ação virtual 

 

É possível ter uma impressão sobre quem é Maju Trindadea partir do conteúdo sobre 

si que ela compartilha no Instagram, principalmente através das histórias - aqueles vídeos curtos 

que duram apenas 24h, conforme já mencionado neste trabalho. O que a influenciadora diz, a 

forma como diz, se veste e interage com os seguidores, revela muito sobre sua identidade - fala-

se daquela que se deseja representar. 

Segundo Berger e Luckmann, a identidade é “um elemento-chave da realidade 

subjetiva, e tal como toda realidade subjetiva, acha-se em relação dialética com a sociedade” 

(BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 228). Para os autores, a identidade é formada a partir de 

processos sociais e, mesmo depois de consolidada, pode ser mantida, alterada ou transformada 

através da relação com o outro. 

Para falar sobre identidades virtuais, é necessário compreender o significado de ação 

social, por Max Weber, contextualizado por Martino (2007), e a influência que o outro exerce 

sobre o indivíduo no processo comunicativo.  

Para o sociólogo alemão, os sujeitos agem de acordo com as razões que absorvem, seja 

por tradição, interesses sociais ou emotividade, e sua tomada de decisão é voltada em direção 

ao outro. A compreensão do conceito de Weber, que também foi refletido por Martino (2007), 

compõe a base sólida sobre a qual as ações virtuais se constituem, em um cenário pós-

contemporâneo. 

Pressupõe-se que, se o indivíduo enfrenta uma transformação de identidade no contato 
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cotidiano com outros, ele sofre a influência dessa relação. Não apenas ele, mas o outro 

envolvido. Isso ocorre porque ambos atribuíram significado ao objeto da percepção que 

constitui o mundo do outro. Ou seja, o ato comunicativo se desenvolveu a partir do momento 

em que o indivíduo atribuiu significado e relevância ao outro, devido às semelhanças desse com 

seu próprio mundo, possível na comparação consigo mesmo - historicidade pessoal. Conforme 

Martino (2007), quando o ser projeta-se sobre um objeto, percebe nele o reflexo de si mesmo. 

Sem significado, a existência do ser é indiferente para o outro. 

No momento em que os limites das consciências se cruzam e um passa a existir ao 

outro, passam também a se importar mutuamente e a interferir no cotidiano, não apenas por 

cognição, mas de forma afetiva e volitiva também. Assim, o cruzamento dos limites da 

consciência individual não estabelece a existência ou inexistência de algo, apenas sugerem a 

relevância e significado para aquilo que constituirá o seu próprio mundo. Como resultado, o ser 

passa a definir suas ações mediante a influência do ser com quem se relaciona, configurando o 

que Martino (2007, p. 36) chama de ação social.  

O cientista social Goffmann (2013) entende que as pessoas são como atores, que levam 

a vida de acordo com os papéis - verdadeiros ou falsos - que escolheram desempenhar diante 

do mundo. Uma vez que mantemos relações interpessoais, o indivíduo entra em contato com 

os papéis de outros indivíduos, o que lhe permite deixar de lado o seu papel para assumir o 

papel do que outros foram (ou tem sido) para ele. 

O interesse em comum é o que possibilita a formação de um grupo psicológico, 

constituído por pessoas com modos de vida totalmente diferentes. Do ponto de vista de Freud 

(2011), que retoma e comenta o discurso de Le Bon, quanto mais fortes forem os laços em 

comum, mais evidente se torna a manifestação de uma “alma coletiva”, a qual leva os membros 

do grupo a pensar, sentir e agir, de forma bastante diferente do que seria se isolados do grupo. 

Segundo o criador da psicanálise, o indivíduo perde suas características singulares e adquire 

novas características vindas do seu inconsciente como resultado das relações em grupo. Uma 

vez que um grupo psicológico se forma, os sentimentos e atos passam a ser contagiosos, 

ocasionando a perda dos interesses pessoais em nome daqueles grupais. 

E, embora que, de tão automática que seja ela, pouco se dedique a reflexão - à parte da 
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ciência - sobre como ocorre, de fato, a comunicação, teoricamente pode-se dizer que é 

conversação entre sujeitos, em sua multiformidade, a qual permite a transformação desse pelo 

contato com o objeto que também se modifica em um ciclo de mútua influência. Tal percepção 

faz pensar que a indiferença em relação ao outro resulta na não evolução de si mesmo. 

No espaço de interatividade proporcionado pelo Instagram, é possível descobrir, por 

meio das publicações dos usuários, seus gostos estéticos, representação da situação financeira, 

agregação religiosa, relacionamentos, entre outros fatores, se não relacionados a persona real, 

criados para um “eu” digital. A partir da identificação do ser com a vida virtual do outro, torna-

se possível a troca de informações: seguir, curtir, comentar e enviar mensagens diretas ao 

usuário. 

É nesse ambiente que ocorre a influência mútua. Dois atores sociais, que pertencem a 

uma mesma realidade social/virtual, formam suas identidades a partir das informações 

publicadas pelo outro. Para melhor entendimento, segue o exemplo: a estudante de 21 anos, 

cujo nome será ocultado neste trabalho, define os looks que há de vestir ou comprar mediante 

as tendências compartilhadas por Maju, em seu Instagram. A usuária salva as imagens da 

influenciadora em seu celular por meio de prints das telas.26 

Segue outro exemplo: Maju postou uma foto em frente ao espelho, vestindo camisa 

branca, calça jeans e tênis, conforme Figura 4. Entre alguns dos 534 comentários no post, 

encontra-se a troca de informações entre os seguidores: “@lxrxfr vou usar minha corrente olha 

até a maju usa”, seguido da resposta do usuário “@giubriito usa mesmo hoje”. Além dessas, 

percebem-se outras identificações como expostas na Figura 5: “Quero essa roupa aaaaaaa 

(sic)” e “@marcellamaiam ela ta (sic) seguindo minha moda de amarrar o cadarço no 

tornozelo”.27 

 

 

 

                                                 
26O nome da estudante foi ocultado porque a autora deste trabalho captou as informações por meio de conversa 
informal, em setembro de 2017. 
27A publicação utilizada no exemplo é do dia 26 de setembro de 2017 e pode ser conferida no perfil da 
influenciadora no Instagram @majutrindade. 
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Figura 4: Maju mostra look do dia - 26/09/17 

 
Fonte: arquivo pessoal (Instagram @majutrindade). 

 

Figura 5 - Comentários referentes à publicação de Maju - 26/09/17 

 
Fonte: arquivo pessoal (Instagram @majutrindade). 
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A influência ocorre sutilmente na intersubjetividade de cada um. A partir da recepção 

das informações divulgadas pelo outro, o usuário passa a adotar novas expressões linguísticas, 

modos de fotografar-se (como é o caso da foto em frente ao espelho, forma generalizada nos 

perfis dos sites de rede social), e pode até mudar a aparência em função da comparação com o 

outro.  

A interferência dos atores sociais é o que ocasiona uma série de reproduções de ações 

conscientes - o “eu” digital se apropria do gosto do outro e faz a mesma escolha. É simples 

compreender as atitudes de um sujeito quando se considera suas práticas como resultado de 

disposições incorporadas na trajetória social. 

 

 

3.2 Um habitus digital 

 

Como já mencionado neste trabalho, as redes sociais introduziram novas formas de 

socialização e de sociabilidade, as quais dependiam de uma exposição de si mesmo para 

estabelecimento de relações - não que antes das redes sociais fosse diferente; a tecnologia 

apenas potencializou tal atividade, pode-se assim dizer.  

Ainda no tempo do Orkut (2004 - 2014), havia uma questão cerne para o 

preenchimento do perfil do usuário: quem sou eu. Desde 2004, o usuário da rede respondia a 

essa pergunta por meio de fotos, declarações, curtidas, ou o que mais o site da rede social 

disponibilizasse para definição do “eu” digital. O Orkut também permitia que o usuário 

revelasse o que pensava/via sobre o outro, por meio da publicação de depoimento no perfil 

alheio, ou seja, também era possível participar da construção da representação do outro e 

representar sobre si a partir desse tipo de discurso. 

Levando em consideração a data em que as redes sociais se popularizaram no Brasil28, 

são mais de duas décadas em que o hábito de comunicar a si mesmo no mundo digital é 

alimentado. Isso significa que a geração dos anos 2000 desconhece uma realidade diferente. De 

acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil, realizada em 2015, cerca de 90% dos jovens 

                                                 
28A partir de 2004, com o crescimento de usuários de sites de redes sociais como Orkut e Instagram. 
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entre 9 e 17 anos possuem, pelo menos, um perfil em rede social29. 

Tal realidade revela uma geração habituada à vida em rede conectada: publicar fotos 

de si mesmo e com outras pessoas, escrever “textão” na timeline, compartilhar conteúdo e curtir 

declarações de outros usuários - o conjunto de prática custa em média uma hora e 20 minutos 

por dia para o usuário brasileiro, conforme pesquisa desenvolvida pela SimilarWeb no primeiro 

trimestre de 201630, para análise do tempo médio gasto com Facebook, Instagram, Twitter e 

Snapchat. Essa é a peça que o mundo inteiro vê. O espetáculo é o mesmo, só mudam os atores 

sociais. 

Reprodução é a melhor palavra para definir os tipos de ações virtuais nas mídias 

digitais. Embora não haja uma linearidade no consumo do Instagram, a atividade é uma: assistir 

às stories, rolar a timeline, curtir e comentar as imagens com as quais o usuário se identifica, 

pesquisar referências e publicar conteúdo próprio.  

Conforme Martino (2007, p. 69), a repetição dá luz ao habitus. A atividade como 

resultado de qualquer interação social caracteriza-o hábito. 

Ampliando a noção original de habitus, o pensador francês Pierre Bourdieu define-o 
como um sistema gerador incorporado de práticas, ações e percepções. O habitus é 
adquirido socialmente, por inculcação, ou seja, por práticas sociais entendidas como 
“corretas”. Essas práticas não são apenas materiais, mas também - e principalmente, 
eu diria - mentais. O jeito de vestir, de falar, de escrever, de comer; a preferência por 
uma ou outra comida, por uma roupa ou por uma cor são frutos do habitus incorporado 
nas diversas instâncias de socialização, isto é, a família, a escola, o lugar de trabalho 
(BOURDIEU, 1996, apud MARTINO, 2007, p. 73). 

 

Com a convergência das mídias, evidente no que Lemos (2007 p. 25) chama de 

Dispositivo Híbrido Móvel de Conexão Multirrede (DHMCM), e a popularização dos 

smartphones, redes móveis - incluindo wi-fi e os planos de telefonia móvel - tornaram a 

produção de conteúdo e acompanhamento das redes sociais ainda mais simples e, por isso, 

assídua. É importante salientar que a possibilidade de ter um dispositivo tecnológico, com 

funções de computador, calculadora, máquina digital, gravador de voz, agenda, entre outros, 

que funciona sem fio e com conexão de redes como Bluetooth e Wi-fi, potencializaram a 

                                                 
29Pesquisa disponível em: <https://goo.gl/iLnivE>. 
30Pesquisa levou em consideração os acessos realizados via dispositivos móveis. Os resultados foram divulgados 
pela Folha de São Paulo, em 23 de junho de 2016. Disponível em: <https://goo.gl/BiCrfo>. 
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comunicação, que a partir da popularização desses artefatos, torna-se um processo em 

mobilidade disponível na palma da mão de milhares de pessoas. 

Devido à facilidade de acesso e funcionamento dos dispositivos mobile, a produção de 

conteúdo tornou-se atividade em repetição e, como define-se, hábito, que pode atuar sem a 

instrumentalização de uma razão prática, a partir da qual o sujeito age sem utilizar a consciência 

(MARTINO, 2007, p. 72).  

A selfie, como um dos objetos deste trabalho, constitui-se como exemplo. A 

autoexposição nos sites de redes sociais é costume que carrega uma consciência mais subjetiva 

do que objetiva quanto à finalidade do compartilhamento de uma foto pessoal, tirada pelo 

próprio indivíduo.  

 

3.3 A criação do “eu” digital 

 

Novos laços foram atados entre os usuários da plataforma de interação, Web 2.0. Em 

razão de se tratar de uma nova forma de sociabilidade que alterou significativamente o 

cotidiano, o tema tem sido discutido na Comunicação e Sociologia. Os mundos virtual e real 

deixaram de conflitar, como lembra Martino (2007, p. 175) e passaram a coexisitir.  

Para Lévy (1996), a oposição entre real e virtual é enganosa. O filósofo e sociólogo 

afirma que virtualidade não significa ausência de existência, como é conhecido no senso 

comum, mas o que existe em potência31. Sendo assim, a rivalidade está entre virtualidade e 

atualidade, pois o que é virtual ainda há de ser.  O ciberespaço guarda dados que existem como 

algo que pode ser e que só serão, de fato, quando acessados. O Instagram, por exemplo, com 

base em seu algoritmo, relaciona sugestões de amigos para o usuário seguir. No entanto, o 

usuário só será um seguidor se aceitar a sugestão do aplicativo. A experiência no mundo virtual, 

cada vez mais presente, compõe a realidade cotidiana de milhões de usuários da internet. 

É no palco das redes sociais que ocorre a apropriação de um papel a ser encenado - 

construção de identidades. A opção pela “construção do ‘eu’ digital é uma das principais 

                                                 
31A palavra virtual vem do latim medieval, virtualis, que deriva de força e potência. Virtual, portanto, significa o 
que existe em potência e não em ato (LÉVY, 1996). 
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alterações no cotidiano feitas pela internet. No espaço virtual, qualquer ser humano é livre para 

reinventar-se a si próprio conforme seu gosto” (MARTINO, 2007, p. 179). No caso da 

utilização do Instagram, a atividade regula entre a exposição do “eu” e a contínua demonstração 

de preferências e fatos do cotidiano, que têm por intenção a formação do “eu” ideal e sua 

exibição. 

É importante salientar que a escolha por autorrepresentatividade, baseada no gosto 

pessoal, não é privilégio dos que desfrutam da Web 2.0. As possibilidades para reinventar-se 

na rede são exploradas desde o início da internet, com as páginas pessoais alimentadas com 

currículos ou outros dados interessantes (MARTINO, 2007, p. 180). As possibilidades apenas 

aumentaram com a popularização das redes sociais. 

O “mundo real” - vamos considerar aquele fora da rede - é visto como realidade certa 

por grande parte da sociedade, pois refere-se ao atual, aquilo que é tangível e desesperadamente 

abastecido por significado mediante as ações do homem, que se esforça para reafirmá-lo como 

real. Ocorre que, as próprias construções de identidades fora do mundo digital perpassam 

escolhas, as quais formam o indivíduo que se pretende ser (qual profissão seguir, que roupa 

vestir, questões de classe social), e resultam das trocas obtidas nas relações sociais. Ou seja, há 

também, logicamente, uma construção do “eu” fora do ambiente das redes sociais, porém, nesse 

não-lugar, a edificação da identidade torna-se mais evidente. 

No entanto, a principal questão sobre a internet não é sobre o quão reais são as 

informações ali compartilhadas - uma vez que existem incontáveis perfis falsos nos sites de 

redes sociais. A rede se destaca como um ambiente de relacionamento entre atores sociais e a 

discussão ganha relevância quando pensado sobre o impacto dessas relações no “mundo real” 

dos seres.  

Os espaços de interações sociais são “quadros” sobre os quais é possível pintar o “eu”. 

Nesse sentido, o “eu” é resultado das escolhas pessoais realizadas em um espaço de limites 

sociais - de interação - como diria Martino (2007).  

Todo sujeito se objetiva em um discurso sobre si mesmo construído na intersecção 
entre suas características genéticas inegáveis - o aspecto físico, por exemplo - e os 
elementos móveis da vida social, a saber, a fala, o gosto, a aparência do vestuário, as 
ideias (MARTINO, 2007, p. 181). 
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A criação de um alter-ego ou, ainda, o aperfeiçoamento de si mesmo nas redes sociais 

ocorre porque o indivíduo carrega consigo a necessidade de ser aceito pela sociedade. Para isso, 

ele pode abrir mão da essência para a adoção de outras práticas que correspondam ao mundo 

ao qual deseja pertencer - na lógica do funcionamento de um grupo psicológico. 

As práticas culturais são alguns dos elementos determinantes para o estabelecimento 

das escalas de valor, as quais levarão o sujeito a uma posição social. No ambiente virtual, as 

fotografias tiradas em um restaurante da alta sociedade, com pessoas famosas e bem vestidas, 

por exemplo, indicam a posição do indivíduo na alta sociedade, ou seja, seus gostos, 

preferências, companhias, atividades. 

O gosto, elemento por excelência de distinção, é uma estratégia específica de 
atribuição de valor na construção de um “eu” digital. Pertencer a uma comunidade 
significa reconhecer-se perante os outros como praticante de uma certa atividade ou, 
em última instância, adepto de um certo gosto. Isso tende a estipular o valor específico 
do sujeito em relação aos seus amigos (MARTINO, 2007, p. 192). 

 
A preocupação em demonstrar gostos e preferências não é explícita - exceto em alguns 

casos. Trata-se, portanto, de uma ação do inconsciente do indivíduo, como resultado de suas 

trocas. As práticas virtuais revelam comportamentos de um sujeito real. Logo, o impacto das 

tecnologias digitais na construção do “eu” ultrapassam a virtualidade, causando efeitos no 

mundo real (MARTINO, 2007, p. 194-195). 

Na avaliação de Martino (2007) sobre o Orkut, ele diz que “realidade, auto-

representação e imaginário têm suas fronteiras quebradas”. O mesmo pode-se afirmar sobre o 

Instagram. Não é possível diferenciar quem o usuário é de quem pretende ser, pois os “eus” real 

e digital se fundem conforme a contínua construção de si, mediante as influências ocasionadas 

pelas interações no ambiente virtual. 
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4. O APEGO DO INDIVÍDUO PELO PRÓPRIO PERSONAGEM 

 

Enquanto os meios de comunicação de massa apresentavam alguns a milhares e 

determinavam quem e o quê merecia ter a atenção das pessoas, formou-se um tipo de relação 

“um-todos”, entre personalidade midiática e sujeito comum. Um bom exemplo disso, é o ritual 

“Personalidade do Ano”, promovido pela revista Time, exemplo bem lembrado por Sibilia 

(2008). 

A eleição de um nome para Personalidade do Ano é realizada desde 1927. Entre os 

nomeados pela Time estão Mahatma Gandhi (1930), Adolf Hitler (1938), Richard Nixon 

(1971), Papa Francisco (2013) e Donald Trump (2016). Como se pode perceber, a escolha não 

envolve julgamento moral, mas influência. Entre tantas personalidades, a edição de 2006 se 

destacou. A capa da revista continha um computador e dentro da tela a palavra “You”, conforme 

Figura 6, anunciando que “Você” havia sido escolhido como pessoa do ano. A revista Time 

revelou que a nomeação foi uma homenagem aos internautas, responsáveis por democratizar a 

informação. 

 

Figura 6 - Capa da revista Time em 2006 

 
Fonte: Revista Time. 

 
O período corresponde ao momento em que blogs, sites de streaming e de redes sociais 

eram populares no mundo todo. A tecnologia em rede proporcionou que o cidadão comum 
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pudesse produzir o próprio conteúdo e compartilhá-lo com outros usuários na internet. 

A partir do momento em que a comunicação deixa de ser vertical e passa a ser 

horizontal - compartilhada entre muitos, o indivíduo percebe que pode ganhar visibilidade a 

partir do compartilhamento e gerenciamento de mensagens (imagens, sons e texto) na Web 2.0, 

bem como as celebridades da mídia massiva receberam. O indivíduo encontra na internet, um 

ambiente alternativo e propício para construir o “eu” que se pretende ser e avaliar, a partir das 

interações dos usuários, a repercussão sobre si. 

 

4.1 Cultura do narcisismo: viciados em aprovação social 

 

Uma pesquisa32 realizada em 2016 Universidade da Califórnia, em Los Angeles, 

mostrou que o cérebro dos adolescentes ficam exultantes quando recebem likes. A pesquisa foi 

realizada com 33 jovens de 13 a 18 anos, os quais participaram de um teste semelhante ao dia 

a dia no Instagram - foram expostos à 148 fotografias, das quais 40 eram deles mesmos. As 

fotos estavam acompanhadas pelo número de likes, designado pelos próprios pesquisadores. Os 

resultados revelaram que parte do circuito de recompensa, presente no cérebro, era ativado toda 

vez que os adolescentes visualizavam uma grande quantia de likes, ou seja, os feedbacks 

positivos os deixavam mais felizes.  

Em termos estritamente sociais, o “eu” é o resultado de síntese entre o olhar dos outros 
em relação permanente com o que digo/faço. O sujeito real, no mundo social, existe 
como um ponto de flutuação entre a mensagem transmitida (de forma intencional ou 
não) por um indivíduo e sua compreensão pelo outro. É possível ao sujeito controlar 
uma parte desse fluxo de comunicação - a mensagem sobre si mesmo - mas não a 
recepção (MARTINO, 2007, p. 184). 

 
O fato de não ser possível obter o controle sobre a percepção do outro quanto ao 

conteúdo autobiográfico compartilhado, torna o like ainda mais interessante. Atualmente, a 

curtida é considerada uma métrica de vaidade - no mundo digital, ela é um dos principais 

                                                 
32A pesquisa foi publicada na revista Psychological Science, em maio de 2016, e posteriormente virou notícia no 
Brasil. Disponível em: <https://goo.gl/LLRRJg>. 
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critérios para verificação da popularidade de um determinado ator social ou organização33. 

Antigamente, a opinião positiva de vizinhos, familiares ou amigos, dizia respeito às 

realizações do homem, informando-o que ele havia vivido uma vida útil. Na modernidade, o 

feedback positivo refere-se mais aos atributos pessoais do que às ações do indivíduo, as quais 

obtém peso apenas mediante a comparação com as ações de outros sujeitos, ou seja, a 

comparação (LASCH, 1983). 

Hoje em dia, os homens buscam o tipo de aprovação que aplaude não suas ações, mas 
seus atributos pessoais. Desejam não tanto ser estimados, mas sim admirados. 
Desejam não a fama, mas o fascínio e a excitação da celebridade. Querem, antes, ser 
invejados do que respeitados (LASCH, 1983, p. 87). 

 
Autores como William H. Whyte, Erich Fromm, Karen Horney, Margaret Mead e 

Geoffrey Gorer, lembrados por Lasch, descreveram o momento desse indivíduo. 

Novo homem: sua ânsia de se relacionar bem com os outros; sua necessidade de 
organizar até mesmo sua vida privada de acordo com as exigências das grandes 
organizações; sua tentativa de vender sua própria imagem, como se sua própria 
personalidade fosse uma mercadoria com um valor de mercado transmissível; sua 
necessidade neurótica de afeto, segurança e gratificação oral; a corruptibilidade de 
seus valores (LASCH, 1983, p. 92). 

 
Tal realidade é melhor compreendida quando se observam os seus entornos. Quando 

a tecnologia passou a satisfazer as necessidades básicas da população americana, a economia 

acreditou ser o momento certo para novas exigências do consumidor e começou a estimular a 

consciência da população para novas “necessidades” que, até então, não tinham consciência. A 

estratégia foi proporcionada pelos meios de comunicação de massa e tinha como finalidade a 

compra de mercadorias que alavancariam a economia americana (LASCH, 1983).  

A tentativa de “civilizar” a população deu origem a uma sociedade dominada pelas 

“aparências” - a sociedade do espetáculo. Lasch (1983, p. 102) explica bem o contexto quando 

afirma que “o capitalismo subordinou o ser ao ter, o valor de uso das mercadorias a seu valor 

de troca. Ele agora subordina a própria posse à aparência e mede o valor de troca como a 

capacidade de uma mercadoria conferir prestígio”.  

                                                 
33De acordo com a Associação Brasileira de Agentes Digitais - SC (ABRADI-SC), a curtida na fanpage é 
considerada uma das métricas da vaidade. As outras citadas são: visualizações, compartilhamentos e número de 
seguidores. Disponível em: <https://goo.gl/QYRRfx>. Acesso em 29 de outubro de 2017. 
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A cultura das aparências fez o indivíduo apreciar cada vez mais a si mesmo, conforme 

cede à pressão sobre o que seria a aparência ideal. O termo narcisismo teve sua origem na 

mitologia grega, a partir da história de Narciso, um jovem que se apaixonou por seu reflexo na 

água. O indivíduo narcisista, portanto, se caracteriza por uma visão elevada sobre si mesmo, 

sentimento de superioridade e excessiva autoadmiração (PRIMO, 2010, p. 161). 

Em uma releitura de Lasch (1983), Primo (2010) afirma que o narcisista tem a 

necessidade de estar na companhia do público que o admira, para validar sua autoestima.  

O narcisista entende que o mundo é um espelho, no qual busca reafirmação constante. 
O homem narcísico não busca impor seus pontos de vista aos outros, mas procura 
incansavelmente sentido para sua vida (PRIMO, 2010, p. 3). 

 
Lasch (1983) explica que o homem econômico dera lugar ao homem psicológico - o 

novo narcisista, devido a modificações sociais e culturais comoo culto ao consumo e 

disseminação de imagens. O autor menciona que esse novo homem não vive consumido pela 

culpa, mas perseguido pela ansiedade - vive em busca da felicidade, de um sentido para a 

própria existência. Ao contrário do velho homem, ganancioso, que acumulava bens para o 

futuro, o novo homem vive em estado de desejo e em eterna insatisfação. 

No que tange às relações, Lasch (1983) afirma que o narcisista só se identifica com 

alguém se enxergar esse como extensão de si mesmo, sem considerar a identidade do outro. O 

autor justifica que o indivíduo aprecia e se identifica com “vencedores” devido ao medo de ser 

rotulado junto aos “perdedores”. 

Nesse contexto, a espontaneidade entra em jogo. Será que o indivíduo mergulhado em 

um mar de informações que brigam entre o ser e o parecer pode manifestar sentimentos e 

expressões espontâneos? Fromm, psicanalista e sociólogo do século XX, também citado por 

Lasch (1983), enxerga o homem como produto da socialização e não como um sujeito que atua 

mediante os próprios instintos e impulsos. 

No entanto, Lasch (1983) escolhe salientar uma opinião um tanto extremista - porém, 

não falsa - sobre o hedonismona modernidade. Para o autor, a luta pelo poder se esconde por 

trás da busca por prazer, o que significa que as relações sociais não intencionam a cooperação 

mas a exploração, sob a qual se objetiva o benefício próprio. 

No entanto, Lemos (2003) defende que se deve compreender o fenômeno para além 
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dos extremos como o narcisismo. O autor não subjuga a prática da exibição à mera vaidade mas 

a uma nova cultura implantada a partir da Web 2.0. 

Trata-se de uma nova forma de religiosidade social trazida à tona pelas tecnologias 
digitais. Assim, ver o outro e ser visto, trocar mensagens e entrar em fóruns de discussão 
é, de alguma forma, buscar o sentimento de re-ligação. A cibercultura instaura novas 
formas de exercício dessa religiosidade ambiente. Busca-se assim, fazer da vida uma 
obra de arte, a arte da vida, como forma de apropriação e de liberalização do pólo da 
emissão (LEMOS, 2003, p. 17). 

 

Apresentar a si mesmo nas redes sociais, a partir da produção e disseminação livres de 

conteúdo, demonstra que a tecnologia materializou o que antes era apenas um desejo: estar sob 

muitos olhares. 

 

4.2 A representação do “eu” nas redes sociais 

 

Goffmann entende que o indivíduo desempenha um papel a fim de convencer o outro 

sobre quem ele é ou deseja parecer, por isso denomina-o como ator, um ser atormentado pelo 

trabalho incessante de gerar impressões com a finalidade de representar algo para alguém 

(GOFFMANN, 2013, p. 270). Ao citar Park, o sociólogo evidencia o significado primário da 

palavra “pessoa” - máscara - para discorrer sobre a consciente ou não-consciente encenação de 

si mesmo aos outros e a importância dessa atuação para o conhecimento mútuo e sobre si 

mesmo. 

O termo representação é utilizado por Goffmann (2013, p. 34) para referir a “toda a 

atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua 

diante de um grupo particular de observadores”. A parte do desempenho responsável por definir 

a percepção para quem observa é denominada por ele como “fachada”.  

A fachada pessoal reúne itens que permitem a identificação do ator: vestuário, sexo, 

idade, características raciais, altura e aparência, crenças, gostos, atitudes, linguagem, 

expressões (GOFFMAN, 2013, p.36). Alguns desses determinantes são fixos, como as 

características étnicas, outros são transitórios como gostos e atitudes. 

Goffmann (2013) concorda com RadCliffe-Brown sobre a segmentação em clãs. O 

sociólogo acredita que é possível dar a cada pessoa um lugar quando se encontram em 
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comunidades pequenas. Mas quando o número de pessoas é grande, passa a ser necessário a 

segmentação em pequenos grupos a fim de estabelecer um sistema de identificações. Assim, os 

atores membros de um clã apresentam a mesma fachada pessoal e formam uma “representação 

coletiva”. É importante salientar que isso não significa que são iguais, apenas semelhantes. 

Além do fato de que práticas diferentes podem empregar a mesma fachada, deve-se 
observar que uma determinada fachada social tende a se tornar institucionalizada em 
termos das expectativas estereotipadas abstratas às quais dá lugar e tende a receber 
um sentido e uma estabilidade à parte das tarefas específicas que no momento são 
realizadas em seu nome (GOFFMANN, 2013, p. 39). 

 
Ao pesquisar a hashtag “ootd” no Instagram, cerca de 125 milhões34 de publicações 

foram reunidas em uma única página da rede social. “Ootd” é uma abreviação de Outfit Of The 

Day, traduzido como Look do Dia. A expressão é utilizada como hashtag pelos usuários do 

Instagram para apresentarem a combinação de roupas do dia. A reprodução de um 

comportamento é justificada pela adoção de uma fachada preexistente. Antes de assumir 

determinada fachada pessoal, o ator verifica se um padrão já foi estabelecido para a 

representação. Se sim, o indivíduo adota a fachada e os itens incluídos em sua representação - 

isso ratifica o que foi comentado acima, sobre expectativas estereotipadas de uma fachada 

institucionalizada. 

Ainda, em virtude de estar imerso em uma cultura de aparências e por ter a ciência de 

estar sendo observado, o ator se dedica a desempenhar ainda melhor as atividades que compõem 

a encenação a qual se submeteu, transformando atividades simples do cotidiano em espetáculos. 

É o que ocorre na prática do Instagram: publicar fotos no espelho da academia antes ou após o 

treino35. 

A escolha por determinada fachada implica na motivação de ascender a determinado 

grupo. Goffmann (2013, p.48) diz que é necessário “ter cuidado de compreender que isto 

implica não apenas no desejo de uma posição de prestígio, mas também o desejo de uma posição 

junto ao centro sagrado dos valores comuns da sociedade”. Uma vez desempenhando 

determinado papel, o ator se sacrifica para manter a fachada a fim de não reduzir o seu status 

                                                 
34O resultado foi constatado em uma pesquisa realizada no dia 17 de maio de 2017. Em virtude de novas 
publicações, o número tende a aumentar se consultado a posteriori. 
35É possível verificar esse tipo de publicação ao realizar uma busca pela hashtag “fitness”, no Instagram. 
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na sociedade. 

Goffmann (2013) também destaca os extremos em relação aos atores: o indivíduo que 

acredita na própria encenação (sincero) e aquele que não acredita (cínico). Para Goffmann 

(2013) há um abismo entre a aparência e a verdadeira realidade. Segundo o autor, a boa 

representação vai requerer sacrifícios como deixar algumas atividades privadas ao público. De 

um jeito simples: para manter um padrão de fachada de ostentação, mesmo em condição 

financeira instável, por exemplo, o indivíduo vai recorrer a roupas emprestadas, cenários, poses, 

e o que mais for necessário para manutenção da representação. Há casos em que o ator, por 

meio do aprendizado, assume a sua representação e tenta passar aos outros impressão de que 

nasceu com as qualidades atuais, gerando uma impressão de legitimidade. 

Uma citação de Wiliam James diz que o sujeito possui “tantas individualidades sociais 

diferentes quantos são os grupos distintos de pessoas cuja opinião lhe interessa” (JAMES, apud 

GOFFMANN, 2013, p. 61). Uma mesma pessoa pode assumir uma representação singular 

diante do chefe, dos amigos, da família e dos empregados. 

Goffmann (2013) entende que existem dois modelos de bom senso sob os quais 

desenvolvemos o nosso comportamento: representações verdadeiras e representações falsas. 

São consideradas representações verdadeiras, aquelas cujo comportamento ou atividade não foi 

previamente programado, sendo “produto não intencional da resposta inconsciente do indivíduo 

aos fatos” (GOFFMANN, 2013, p. 83). As falsas representações são aquelas pessoalmente 

montadas a fim de alcançar um objetivo.  

Para além do tipo de representação, ainda há a disposição do ator em acreditar no papel 

- sincero ou não - que desempenha. De acordo com Goffmann (2013), o indivíduo pode estar 

envolvido em uma falsa representação e estar sinceramente convencido da sua sinceridade. O 

cientista social salienta que as aparências podem ser manipuladas ainda que, geralmente, as 

pessoas sejam quem aparentam ser.  

Em resumo, ser o tipo de pessoa que se deseja não consiste apenas em possuir algumas 

características de determinado grupo, mas e, principalmente, em assumir a fachada que os atores 

sociais daquela espécie desempenham. Ou seja, um influencer não precisa ser rico para comprar 

roupas da moda e frequentar bons lugares, ou possuir naturalmente milhares de seguidores. Ele 
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precisa apenas conseguir manter a aparência: fazer fotos vestindo roupas emprestadas de lojas, 

viajar uma vez ou outra e fazer dezenas de fotos para publicar aos poucos e comprar seguidores 

no Instagram36 já faz dele alguém semelhante ao resto do grupo. 

Levando em consideração que possam haver rupturas em uma representação por meio 

do que Goffmann (2013) chama de gestos involuntários, intromissões inoportunas, faux pas37 

e cenas38, os atores sociais procuram proteger a aparência. O indivíduo, então, passa a vigiar a 

região dos fundos, onde a representação é preparada, e a região da fachada, onde é representada 

(GOFFMANN, 2013, p. 256). Segundo o sociólogo, o principal objetivo é que o público não 

tenha acesso aos bastidores a fim de que não testemunhem representações que não lhe foram 

destinadas. Como diria Sibilia, “o mundo todo não constitui evidentemente um palco, mas não 

é fácil especificar os aspectos em que não é” (SIBILIA, 2008, p. 85). 

 

3.3 Selfie: mais narcísica, impossível 

 

Enquanto Sodré (apud PAIVA, 2015) menciona a televisão como uma “máquina de 

Narciso” na era da sociedade de massa, Paiva (2015) enxerga o smartphone como o artefato 

narcísico equivalente na era atual e Santaella (2007) o vê como “a grande coqueluche”, em 

função da avalanche de conteúdos imagéticos gerados e divulgados a partir do dispositivo com 

câmera fotográfica. 

Santaella (2007) chama essas imagens de “voláteis” em virtude da facilidade de 

registrar qualquer situação, em qualquer lugar e compartilhar o conteúdo com outros 

dispositivos, que podem ser acessados de qualquer lugar do planeta.  

Enquanto as fotografias tradicionais dependiam dos rituais próprios dos momentos 
significativos da vida, ocasiões comemorativas, festivas, viagens para lugares a serem 
rememorados e reexibidos aos familiares e amigos, para as imagens voláteis qualquer 

                                                 
36O SUBA.ME é um dos sites apontados na primeira página de resultados do Google quando pesquisado as 
palavras “comprar seguidores Instagram”. Além de aumentar o número daqueles que seguem, é possível comprar 
curtidas para fotos. De acordo com o site, R$ 197 compra 2 mil seguidores brasileiros.  
37Faux pas se refere às rupturas na projeção de determinada representação, como características que todo mundo 
vê, segredos, declarações verbais intencionais ou não (GOFFMANN, 2013, p. 226). 
38Cenas são situações criadas pelos atores que podem comprometer ou destruir a representação. Embora seu 
objetivo não seja criar certa dissonância, ele age tendo ciência da probabilidade de que suas ações gerem certa 
incoerência no que se refere ao que projeta como representação (GOFFMANN, 2013, p. 227). 
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momento é fotografável, por mais insignificante que seja (SANTAELLA, 2007, 
p.386). 

 
Para a autora, fotografar se tornou um ato trivial no ambiente digital. Santaella (2007) 

lembra que antes de se ter uma câmera fotográfica ou smartphone à disposição, a fotografia 

envolvia bem mais que um simples clique. Era necessário pensar enquadramento, ponto de vista 

e cenário, por exemplo.  

No entanto, a frequência de publicações desse tipo nas redes sociais tem exigido alguns 

cuidados que visam boas fotografias e aumento da visibilidade. Maju, por exemplo, fez 145 

publicações entre 1 de agosto e 24 de outubro, sendo que pelo menos 13 delas foram capturadas 

no mesmo cenário39: o quarto da influencer. Nas fotografias mais antigas, a parede atrás do 

espelho era pintada de cinza, apenas. Na última imagem publicada no período da análise, a 

mesma parede havia sido pintada por um artista visual e, desde então, aparece com mais 

frequência no perfil da usuária. Percebe-se, a partir disso, certa preocupação com o cenário. 

Além da trivialidade, Santaella destaca que fotografar passou a ser um “testemunho 

descompromissado do momento” (SANTAELLA, 2007, p. 395), pois abre-se mão da presença, 

ou seja, de viver determinada situação para fotografá-la, na pretensão de não permitir que aquele 

momento caia no esquecimento. 

Se houvesse uma votação para escolher a prática mais narcisista da pós-

contemporaneidade, com certeza, a selfie seria a potencial vencedora. Fotografar a si mesmo a 

partir de uma câmera de mão ou de qualquer outro dispositivo móvel e compartilhar o registro 

em rede se tornou hábito na primeira década do século XXI, no auge dos sites de redes sociais. 

De acordo com Paiva, a selfie “parece ser o ápice de uma cultura narcisista que idolatra a 

imagem de si, a tecnologia e o exibicionismo” (PAIVA, 2015, p. 1). 

Embora a palavra tenha sido incluída no vocabulário do Dicionário Oxford somente 

em 2013 - mesmo ano em que foi eleita por ele a “palavra do ano”, o termo selfie40 já havia 

sido mencionado em um site australiano, o ABC Online, em 200241. De acordo com Kieling 

                                                 
39Nas 13 fotos aparece o espelho de chão e a parede cinza do quarto de Maju. 
40A utilização do sufixo diminutivo “ie” reforça a ideia de que o termo “selfie” tenha se originado na Austrália, 
pois o elemento é bastante comum entre as palavras do vocabulário australiano (KIELING, 2016). 
41Conforme o Oxford Dictionaries. Disponível em: <https://goo.gl/JJ5b5s>.  
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(2016), é provável que a palavra “selfie” seja uma derivação do termo “self-portrait”, que 

significa autorretrato. Porém, embora pareçam ter semelhança de significado, o autorretrato só 

pode ser considerado selfie se for compartilhado em algum site de mídia social, conforme 

conceito estabelecido pelo Dicionário Oxford.  

É preciso ressaltar que a prática de registrar a imagem de si não é nova como os termos 

mencionados até aqui. Paiva (2015) vê nos autorretratos de artistas plásticos como Rembrandt, 

Van Gogh e Frida Khalo, bem como nos autorretratos de fotógrafos como Daguerre e Lumière, 

os precursores da cultura do selfie.  

Escavando um solo arqueológico mais profundo encontraríamos as pistas nas efígies, 
moedas e medalhões, em que fulguram as silhuetas dos senhores na antiguidade, 
revelando o culto de si, a vontade de poder e de exposição, almejando a eternidade. 
Em verdade trata-se aqui de reconhecermos a potência das imagens e símbolos como 
substitutos da presença do Ser. A antropologia do homem diante da morte fala das 
imagens e símbolos como ocupação de uma ausência, conforme demonstram as obras 
O Homem e a Morte (Morin, 1951), Vida e Morte da Imagem (Debray, 1995) e As 
trocas simbólicas e a morte (Baudrillard, 1976). O selfie assim seria fruto da coragem 
de criar, driblar o medo da morte e expressão da vontade de eternidade (PAIVA, 2015, 
p. 3). 

 
Paiva (2015) também indica que a selfie é fruto do desejo por celebrizar-se, ou seja, 

de enxergar a imagem de si estampada em revistas e jornais.  

Kieling (2016) entende que a tecnologia aperfeiçoou a forma de registrar a imagem de 

si ao possibilitar recursos como a câmera frontal em dispositivos móveis, a qual permite que o 

indivíduo enxergue a própria imagem na tela do dispositivo, ao modo espelho, e compartilhe 

de forma instantânea a imagem nos sites de redes sociais. 

Ao citar o historiador de arte e estudioso da fotografia histórica e contemporânea, 

Geoffrey Batchen, Kieling (2016) concorda que a selfie tem transformado a função da 

fotografia. Antes, a foto servia para registrar um momento para que pudesse ser lembrado à 

posteriori. Agora, a fotografia comunica, de forma instantânea a partir dos sites de redes sociais, 

o momento que se está vivendo. 

O Instagram armazena mais de 320 milhões de selfies, de acordo com pesquisa42 

realizada no próprio aplicativo a partir da hashtag #selfie. Desde 2012, quando se popularizou 

                                                 
42A pesquisa foi realizada em 01 de outubro de 2017.  
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massivamente, a selfie ganhou nomenclaturas variadas. Kieling (2016) elaborou uma lista com 

os 11 tipos de selfies que mais circularam na internet nos últimos anos:  

a. belfie ou buttselfie (butt + selfie): tipo de selfie que mostra a parte traseira do corpo do 

autor. Esse tipo de foto costuma ser tirada em frente ao espelho. 

b. drelfie (drunk + selfie): selfie tirada pelo indivíduo enquanto esse está alcoolizado. 

c. felfie (farmer + selfie): registro realizado em ambientes agrícolas. 

d. footie (foot + selfie): foto tirada dos pés, geralmente em posição de descanso para 

mostrar locais, atividades ou pontos de vista do fotografado. 

e. groupie (group + selfie): selfie tirada em grupo. 

f. helfie (hair + selfie): esse tipo de foto tem o objetivo de mostrar o cabelo. 

g. selfeye (selfie + eye): registro que mostra apenas um olho. Bastante comum entre as 

mulheres para evidenciar a maquiagem. 

h. shelfie (shelf + selfie): nesse tipo de foto o cenário é composto por materiais importantes 

para o sujeito, como livros, discos e coleções, dispostos em estantes, mesas ou 

prateleiras. 

i. uglie (ugly + selfie): o objetivo desse tipo de selfie é parecer feio na foto, por isso, o 

usuário faz careta e captura a imagem de baixo para cima. 

j. healthie ou welfie (health + selfie): é a foto que visa mostrar o corpo perfeito. 

Geralmente a imagem é capturada na academia, enquanto o autor pratica atividade física 

ou se alimenta de forma saudável.  

k. usie (usual + selfie): a selfie que mostra até duas pessoas - casal ou amigos íntimos. 

Enquanto Paiva (2015) pontua a relação entre selfie e narcisismo, Miller et al. (2016 

apud KIELING, 2016) evidenciam o contraponto. Segundo os autores, os termos não devem 

ser associados, pois entendem que, enquanto o narcisismo direciona o olhar para si próprio, a 

selfie é utilizada para manter laços sociais. Kieling acrescenta que, mesmo que o foco seja a 

manutenção das conexões, a prática pode revelar o desejo de promover a própria imagem diante 

de outras pessoas para “receber a aprovação do grupo ou se autoafirmar” (KIELING, 2016, p. 

42). 
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3.4 Webcelebridades: conhecidos por serem conhecidos 

 

De acordo com Martino (2015), o significado da palavra “celebridade” está próximo 

de “celebração” ou “comemoração”. Ou seja, quando alguém faz algo notório, é celebrado por 

outros, ganhando visibilidade e tornando-se referência. 

É comum, portanto, termos celebridades com habilidades peculiares como cantar, 

atuar, apresentar programas televisivos ou radiofônicos e praticar determinado esporte com 

excelência. Elas fazem algo de forma bem feita e são celebradas por isso. 

Não obstante, o conceito de celebridade mudou desde as mídias digitais. Atualmente, 

qualquer pessoa pode ser uma celebridade, desde que tenha uma lista considerável de 

seguidores nos sites de redes sociais. Nas palavras de Martino, “não é necessário ter ou fazer 

nada de especial para ser conhecido. Basta ser conhecido para que isso torne a pessoa especial” 

(MARTINO, 2015, p. 173). 

Um sujeito comum não precisa mais participar de programas de televisão para se tornar 

famoso, como era até o final do século XX, basta aparecer em um vídeo propagável na internet 

para ser celebrado. Se ele estiver sob o olhar de muitas pessoas, outras mais desejarão vê-lo 

também. É como afirma Daniel Boorstin (1967), “uma celebridade é uma pessoa conhecida por 

ser muito conhecida” (apud MARTINO, 2015, p. 173). 

Conforme aumentam as chances de se tornar famoso - uma vez que, nas mídias 

digitais, qualquer pessoa pode ser celebrada, diminui o tempo de permanência de uma pessoa 

como celebridade. São tantos os fenômenos que surgem a partir dos sites de redes sociais, que 

quando um se sobressai, facilmente o outro cai no esquecimento. Braga (2010) chama a 

celebrização que ocorre no ambiente restrito dos sites de redes sociais de “microcelebrização”. 

São pessoas comuns, de idades e profissões variadas, que se aventuram a produzir 
material literário ou jornalístico no âmbito da chamada Web 2.0, estimuladas pelas 
facilidades que a ferramenta apresenta. Entretanto, algumas delas se destacam, 
ganhando enorme projeção pela legitimidade que conquistam em seus círculos 
(BRAGA, 2010, p. 6). 

 
A autora destaca a legitimação de conteúdos e autores pelo público, por meio do 

número de acessos e interações e a legitimação por pares, mediante o compartilhamento do 

conteúdo ou perfil em outros espaços (BRAGA, 2010). Quanto maior a projeção do sujeito na 
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internet, maior a possibilidade de este atrair a atenção da mídia tradicional.  

Segundo Amaral (2014), é possível observar os dados nos sites de rede social como 

quantificáveis e não quantificáveis. Os quantificáveis são aqueles que podem ser mensurados 

de acordo com o número de seguidores, likes, compartilhamentos e outros tipos de interação. 

Os dados não quantificáveis dizem respeito à qualidade do conteúdo e seu impacto sobre outros 

usuários. Exemplo de como uma webcelebridade pode chamar a atenção da mídia massiva é a 

ênfase que a revista americana Vogue deu à Maju, em agosto de 2017, como já mencionado no 

início deste trabalho.  

Amaral afirma que os usuários dos sites de rede social estão cada vez mais 

preocupados com a imagem de si e com a popularidade, e que é possível observar “uma 

emergência das estratégias de construção da reputação pessoal” (AMARAL, 2014, p. 2). 

A celebrização de si está vinculada de forma íntima à reputação. Amaral (2014) 

constrói o conceito sobre as ideias de autores como Cruz e Motta, Solove e Recuero, ao afirmar 

que a reputação reflete quem somos para os olhos do outro; ela é o que se fala sobre alguém e, 

por isso, as pessoas tendem a construir uma imagem aperfeiçoada (e, às vezes, totalmente nova) 

de si nos sites de rede social, a fim de tentar gerenciar a impressão (GOFFMANN, 2013) que o 

outro terá. 

 

  



 
 

 
 

59 
 

5. O ETHOS DISCURSIVO DE MAJU TRINDADE 

  

Como já mencionado no Capítulo 1 desta pesquisa, o perfil de Maju Trindade foi 

escolhido como objeto empírico devido ao protagonismo do “eu” em suas publicações. A partir 

das seis postagens selecionadas para a análise se identificam o ethos dito, o ethos discursivo e 

o ethos construído (MAINGUENEAU, 2010), os quais formam a estratégia de comunicação 

que a digital influencer utiliza para construir a imagem de si diante dos seus seguidores.  

A seguir, são analisados os dois formatos que Maju Trindade recorreu para apresentar 

a si mesma no Instagram: a foto e a legenda respectivas publicadas. Outras variáveis como o 

stories e as interações com o público não são avaliados neste capítulo. Para facilitar a 

compreensão dos dados, a sequência dos fatores será a seguinte: fotografia e legenda analisadas, 

breve descrição e análises da imagem e da legenda. 

 

5.1 Análise do corpus 

 

Figura 7: Fotomontagem de duas imagens de Maju 

  
Fonte: arquivo pessoal (Instagram @majutrindade). 
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Ethos dito - A legenda da foto foi fator preponderante para que a Figura 7 integrasse 

o corpus desta pesquisa. Maju Trindade escreveu “mais um #tb mas agora com cabelão. 

(agoniada pois meu instagram só tem foto minha prometo ser menos narcisista) boa semana, 

bjs.” No texto, a influencer reconhece que é narcisista devido à quantidade de publicações sobre 

si que realiza no Instagram, ou seja, assume publicamente que possui uma excessiva 

autoadmiração (PRIMO, 2010) e tenta validar sua autoestima por meio de um conteúdo que 

apresenta a si mesma para outros. 

“Cabelão” pode não remeter apenas ao comprimento, mas à saúde e à beleza do cabelo. 

Se não estivesse bonito, Maju não relembraria o período. O fato de estar “agoniada” e de 

prometer ser menos narcisista revela que Maria Júlia encara a exposição de si em demasia como 

algo negativo.  

Ethos construído a partir da foto - A Figura 7 é uma montagem de duas fotos de 

Maju, ambas posadas e, provavelmente, capturadas por um fotógrafo profissional. Não é selfie 

porque não há indício de que Maju fez a própria foto. No entanto, o post foi inserido nesta 

análise por se tratar de um conteúdo que mostra a ênfase no “eu”, visto que duas imagens da 

influencer constituem a montagem. É possível perceber, por meio do comprimento do cabelo 

de Maju, que as fotografias foram feitas antes do dia 3 de setembro, data em que a criação foi 

publicada (a youtuber-instagramer estava com cabelo curto na época, de acordo com as outras 

publicações realizadas no período). A legenda também revela que a imagem se trata de um 

#tb43. Dessa forma, o desejo de mostrar o “eu” é evidenciado, pois Maju publicou uma imagem 

do passado e não do momento (de acordo com a convenção do Instagram). Ou seja, ela optou 

pela montagem porque entendeu que as duas fotos a valorizam esteticamente e colaboram para 

a construção da imagem de si que deseja transmitir aos seguidores. 

Pelo cabelo despenteado, pouca maquiagem e o jeans rasgado sobre a regata branca da 

marca Calvin Klein, entende-se que Maju pretende transmitir a imagem de que possui um estilo 

que mescla casualidade, rebeldia, tendência e requinte. É simples discernir a intenção por trás 

                                                 
43A tag é a abreviação da expressão em inglês Throwback, que significa “retrocesso” ou “passado”, em tradução 
livre. A convenção dos usuários do Instagram mostra que a tag é utilizada nas legendas de publicações que 
remetem a boas lembranças. 
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da publicação porque o vestuário, bem como o gosto representado nele, diz respeito a uma 

fachada de “representação coletiva”, por meio da qual é possível identificar a qual grupo o ator 

pertence (GOFFMANN, 2013). Pode-se acrescentar ainda que a marca Calvin Klein, devido ao 

reconhecimento e posição no mercado da moda, confere prestígio à representação de Maju 

(LASCH, 1983). 

As fotografias - que são parte de um ensaio profissional - revelam que Maju não é uma 

simples influenciadora do Instagram, mas alguém que alcançou sucesso e representa grandes 

marcas. 

Ethos discursivo - Na legenda, Maju antecipa a reação dos seus seguidores. Antes que 

a chamem de narcisista pela frequência de fotografias de si compartilhadas no Instagram, a 

influenciadora já abre parênteses e promete ser menos narcisista. Existe uma incoerência entre 

o ethos dito e o ethos construído a partir da fotografia. Maju revela que está descontente com o 

fato de estar se mostrando narcisista, no entanto, decide publicar a imagem que leva duas vezes 

o reflexo de si. Maingueneau (2015) afirma que o confronto entre o ethos não discursivo e o 

ethos discursivo é bastante comum. Embora a youtuber-instagram tenha feito a promessa, o seu 

perfil continuou sendo atualizado com fotos que mostram o “eu” de Maju.  

Ao se considerar o sentido da imagem, da legenda e da escolha por trás da publicação, 

conclui-se que Maju reconhece o apego que tem pela imagem de si, porém não lida bem com o 

fato de que pode ser exagerada. Mesmo em meio ao paradoxo, o discurso da youtuber-

instagramer a revela cheia de autoconfiança e originalidade.  

A publicação teve cerca de 200 mil curtidas e em torno de 2 mil comentários no 

Instagram44. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44Publicação disponível em: <https://goo.gl/zVeMj2>. Acesso em 24 de outubro de 2017. 
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Figura 8 - Selfie “bapho” 

 

Fonte: arquivo pessoal (Instagram @majutrindade). 

 

Ethos dito - Na legenda da foto, Maju escreveu “(emoji de câmera fotográfica) 

@luizaferraz / @estilotova (emoji de coração preto) make&cabelo bapho do 

@mariliobitarello amo d+)”. Quando coloca os emojis lado a lado com endereços de outros 

perfis do Instagram, a youtuber pretende revelar que a produção da maquiagem foi realizada 

por Marilio Bitarello para um ensaio fotográfico com a profissional Luiza Ferraz, a fim de 

divulgar uma peça do vestuário da marca Tova. A expressão “bapho” faz referência a algo que 

é lindo, maravilhoso - que é “bapho”. 

Ethos construído a partir da foto - A Figura 8 é uma selfie por ser um registro de si 

realizado por Maju e compartilhado nas redes sociais. A foto mostra Maju Trindade produzida 

com maquiagem colorida, cabelo despenteado e roupas da moda - uma versão da influenciadora 

que, na maioria das vezes, segue o gosto pessoal em vez de tendências. A apreciação por si e 

pelo próprio gosto mostra que Maju está imersa na cultura de aparências, caracterizada pelo 
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indivíduo narcisista que tem visão elevada de si mesmo, sentimento de superioridade e 

excessiva autoadmiração (LASCH, 1983). A partir da expressão e da pose corporal é inevitável 

perceber o olhar altivo e a boa autoestima da digital influencer. A expressão facial de Maju 

caracteriza o “carão”, termo utilizado entre modelos e celebridades para designar um semblante 

sério e olhar sedutor nas fotografias.  

Ethos discursivo - Maju fotografou a si mesma porque se achou linda após a produção. 

A exposição dos profissionais envolvidos no trabalho pode ter tido a intenção de mostrar o 

sucesso alcançado, devido à similaridade com a prática de outras grandes celebridades que tem 

a beleza assinada por profissionais conceituados da área. Tal desempenho, que é uma fachada 

(GOFFMANN, 2013) comum entre as celebridades, pode indicar que Maju, como 

webcelebridade (BRAGA, 2010), se considera uma celebridade (refere-se aqui às pessoas 

influentes na mídia massiva), por adotar a mesma postura. Nesse comparativo se percebe que a 

youtuber-instagramer associa a própria imagem a indivíduos bem sucedidos. Lasch (1983) 

declara que tal comparação configura uma prática narcisista, pois o indivíduo enxerga o outro 

como extensão de si mesmo.  

A afirmação que Maju faz sobre si em relação à própria beleza é uma tentativa evidente 

de gerenciar a impressão do outro sobre si mesma (GOFFMANN, 2013). A publicação teve 

cerca de 300 mil curtidas e 2,7 mil comentários45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45Publicação disponível em: < https://goo.gl/61UeoV >. Acesso em 24 de outubro de 2017. 
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Figura 9 - Foto no espelho 

 

Fonte: arquivo pessoal (Instagram @majutrindade). 

 

Ethos dito - “Luz boa é luz boa” constitui a legenda da publicação. Os usuários mais 

ativos do Instagram podem se identificar com o discurso devido à importância que dão à boa 

iluminação para bons resultados. A “luz boa” seria responsável por embelezar os instagramers, 

que cuidam para manter seus perfis atualizados com conteúdo exclusivo sobre si.  

Ethos construído a partir da foto - A publicação que corresponde à Figura 9 é uma 

selfie tirada em frente ao espelho. Na foto, Maju tem dois reflexos de si: o que vê no espelho e 

o que vê no smartphone. O fato de visualizar duas vezes a própria imagem e registrá-la revela 

o que Lasch (1983) chama de autoadmiração excessiva. Também lembra a história de Narciso, 

o jovem que se apaixonou pelo próprio reflexo.  

A ideia da foto em frente ao espelho consiste em mostrar mais o corpo ou o look, bem 

como permite que o fotografado encontre a melhor pose para o registro, por meio dos reflexos. 

O moletom preto por dentro da calça cintura alta, com cinto, mostra uma variável no estilo de 

Maju: o oldschool, ou “vintage”. Pela fala de Maju, a youtuber-instagram demonstra estar 

satisfeita com os efeitos da luz. 
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Ethos discursivo - A preocupação com a produção da fotografia é um indicativo que 

Maju deseja mostrar o seu melhor ângulo ou, ainda, uma imagem melhor de si para o outro. 

Isso demonstra que a digital influencer se preocupa com o olhar do próximo, bem como se 

realiza nele. Maju mescla o sentimento de autoconfiança com a necessidade de que outros a 

admirem, característica do narcisismo (LASCH, 1983). O sorriso de canto de boca e o olhar 

fixo em seu próprio reflexo indicam que ela está satisfeita com o que vê e, por isso, deseja ser 

vista por outros também. No entanto, é necessário lembrar que ceder à pressão da “imagem 

ideal” e a busca pela aprovação dos outros caracterizam a cultura das aparências e revela 

ansiedade do narcisista, que vive insatisfeito, à procura de um sentido para a existência 

(LASCH, 1983). 

A publicação rendeu cerca de 280 mil curtidas e 1,3 mil comentários46.  

 

Figura 10 - Selfie do look autêntico 

 

Fonte: arquivo pessoal (Instagram @majutrindade). 

 

                                                 
46Publicação disponível em: < https://goo.gl/x4LBJB >. Acesso em 24 de outubro de 2017. 
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Ethos dito - Na legenda da publicação, Maju escreveu “um look totalmente novo nunca 

mais irão ver de novo”. O texto é estruturado como “conversa” e é direcionado para os 

seguidores da digital influencer. Tal nível de interação só é possível porque Maju Trindade é 

uma webcelebridade e, portanto, exerce sua influência no ambiente digital, de forma mais 

próxima ao público (BRAGA, 2010) para garantir a popularidade (AMARAL, 2014). 

O que Maju quis dizer e, visualizando a foto, é possível perceber, é que a combinação 

das peças refere-se a um look inédito, ou seja, sem influência da moda ou de terceiros. A 

influencer afirma que os seus seguidores não verão novamente o “look” porque ela não repetirá 

a escolha. 

Ethos construído a partir da foto - Mais uma vez a youtuber-instagramer se 

fotografou em frente ao espelho. Dessa vez, porém, a imagem mostra todo o corpo e o look da 

influencer. A escolha por vestir a cigarrete cintura alta com a blusa para dentro das calças, mais 

a jaqueta, ambas em preto, seria comum, não fosse a meia cano alto em verde, o tênis “vintage”, 

que combina com a boina. A opção ousada revela a autenticidade da personalidade de Maju, 

que desconsidera a opinião da moda e investe no gosto pessoal. 

A pose da youtube-instagramer e o olhar de cima para baixo, encarando o próprio 

reflexo no smartphone, leva à sensação de que tem confiança em si mesma e autoestima 

elevada, características do que Primo (2010) considera narcisismo. 

Ethos discursivo - A mensagem que Maju deseja transmitir aos seus seguidores nesta 

publicação é clara: ela é autêntica e está confortável com o seu gosto pessoal. Todavia, há mais 

um confronto entre o não dito e o dito. Na imagem, o discurso é construído sobre a 

despreocupação da influenciadora com a opinião alheia, porém, na legenda, ela interage com 

os seguidores a respeito da publicação. Na fala “nunca mais irão ver de novo”, subentende-se 

“por isso, me olhem agora”, o que demonstra que, embora Maju aprecie o gosto pessoal, 

também age de forma a conquistar a aprovação dos seguidores. A autoestima elevada e a 

carência por uma boa imagem construída diante do público evidenciam, de forma clara, o 

narcisismo (LASCH, 1983). A escolha por um look autêntico também pode configurar a 

concepção de uma nova fachada (GOFFMANN, 2013). 
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A publicação teve cerca de 185 mil curtidas e 800 comentários47. 

 

Figura 11 - Estilo vintage 

 

Fonte: arquivo pessoal (Instagram @majutrindade). 

 

Ethos dito - Na legenda da publicação apresentada na Figura 11, Maju escreveu 

“(emoji de interrogação) (só falta aprender a dirigir né meu anjo)” fazendo referência à foto 

em que está sentada em um carro, na posição de motorista. Antes que o público interpretasse a 

imagem, deduzindo que a jovem de fato dirige, ela desmente o discurso como se estivesse 

interrogando a si mesma.  

Informar o local onde se está, por meio da ferramenta de geolocalização do Instagram, 

reitera o discurso não dito de Maju: que ela é uma influenciadora bem-sucedida, que viaja pelo 

mundo. Mais uma vez é possível visualizar a identificação de Maju com pessoas influentes da 

mídia massiva e da internet. Ambas possuem um mesmo tipo de conduta no Instagram porque 

a divulgação de que se está em outro país confere prestígio à imagem (LASCH, 1983) e gera a 

                                                 
47Publicação disponível em: <https://goo.gl/zA5YQp>. Acesso em 18 de novembro de 2017. 
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associação entre os bem-sucedidos.  

Ethos construído a partir da foto - Quem não lê a legenda, pode presumir que Maju 

sabe dirigir, devido ao contexto da foto. No entanto, elementos como a pose e o carro antigo, 

deixam evidente que não se trata de um momento espontâneo, mas produzido e registrado por 

outra pessoa. A foto possui harmonia devido à combinação entre o estilo “vintage” de se vestir 

e o carro antigo. Neste exemplo, nota-se com nitidez a representação de Maju frente aos sites 

de redes sociais. 

Ethos discursivo - A geolocalização, o carro de coleção, as roupas, os acessórios e a 

pose de Maju são fatores que corroboram a imagem que a influenciadora pretende transmitir: 

bem-sucedida. Está como turista em outro país, curtindo a vida e registrando a si mesma nos 

eventos mais relevantes dos passeios. No entanto, mais uma vez, o seu ethos dito não confirma 

o ethos discursivo – conforme Maingueneau (2010) afirma, pois Maju mostra na foto uma 

realidade que não é a sua, afinal, não sabe dirigir.  

A publicação teve cerca de 160 mil curtidas e 600 comentários48. 

 

Figura 12 – Selfie sorrindo 

 

Fonte: arquivo pessoal (Instagram @majutrindade). 

                                                 
48 Publicação disponível em: <https://goo.gl/mYfsZ3>. Acesso em 18 de novembro de 2017. 
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Ethos dito - Maju escreveu “não gosto de sorrir em foto mas” na legenda de uma das 

únicas imagens em que a youtuber-instagramer aparece sorrindo. A Figura 12, por exemplo, é 

a única neste corpus. A falta de pontuação no fim da frase abre margem para que os seguidores 

de Maju interpretem o restante da informação a partir do significado emitido através da foto. 

Ethos construído a partir da foto - A selfie da Figura 12 é uma das únicas imagens 

em que Maju Trindade mostra um sorriso de “canto a canto”. A maioria de suas fotos pessoais 

contém expressões mais sérias ou, no máximo, o sorriso de canto de boca. A pouca presença 

desse tipo de expressão é justificada na legenda: Maju não gosta de sorrir em foto. 

Provavelmente, a youtuber-instagramer não compartilhe imagens desse modo por não se achar 

bonita sorrindo. A seleção de ângulos, poses e expressões revelam, mais uma vez, a 

preocupação de Maju com a aparência (LASCH, 1983) e com a impressão causada 

(GOFFMANN, 2013). 

Ethos discursivo - Maju compartilhou a selfie nas redes sociais porque se achou bonita 

com a produção de cabelo e maquiagem da ocasião. A publicação revela que a digital influencer 

estava tão autoconfiante naquele momento que decidiu se fotografar sorrindo e compartilhar no 

site da rede social. A preocupação de parecer feia não fez com que Maju optasse por outra selfie. 

Essa publicação indica três possibilidades: o ethos se sobressaiu ao próprio gosto de 

Maju; o gosto da influenciadora sofreu alterações no processo da relação com outros indivíduos; 

ou a opinião alheia, que pode ter sido consultada antes da publicação, dominou sobre a opinião 

pessoal. Qualquer uma das possibilidades demonstra a preocupação excessiva com o 

gerenciamento da imagem (GOFFMANN, 2013) e as transformações que ocorrem no indivíduo 

por meio da influência da interação (MARTINO, 2015). 

Na Figura 12, se tem mais um confronto entre ethos dito e ethos discursivo. Não é 

possível discernir com facilidade qual dos significados é o verdadeiro (MARTINO 2015), se 

Maju gosta ou não de sorrir em fotos. No entanto, a pouca presença de fotos com tal expressão 

permitem deduzir que Maju Trindade não gosta, porém, nessa ocasião, em específico, a 

youtuber-instagramer se sentiu bonita e autoconfiante para compartilhar. 

A imagem teve cerca de 250 mil curtidas e 1300 comentários49. Tal engajamento nas 

                                                 
49 Publicação disponível em: <https://goo.gl/ZS4acA>. Acesso em 28 de novembro de 2017. 
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publicações de Maju Trindade revelam o seu capital social (RECUERO, 2012) e confirmam 

Maju como digital influencer, ou webcelebridade. 

 

5.2 Análise geral 

 
Excessiva auto admiração, autoconfiança acentuada, subordinação à aparência e a 

necessidade de gerenciar a percepção do outro sobre si, a fim de obter dele aprovação, são 

fatores apontados por Lasch (1983), Primo (2010) e Goffmann (2013), e percebidos em Maju 

Trindade, que caracterizam o narcisista. Em razão de o comportamento ser exposto no 

Instagram, por meio da assiduidade do compartilhamento de fotos pessoais e legendas, a 

influenciadora das redes sociais é considerada uma narcisa digital. 

A própria youtuber-instagramer assim se considera. Como já mencionado na análise 

da Figura 7, descrita neste trabalho, Maju promete ser menos narcisista, associando o 

comportamento à quantidade de publicações sobre si que realiza. Dentre as 260 publicações 

efetivadas no Instagram, entre 1 de julho e 27 de novembro, 148, ou seja, cerca de 57%,  são 

fotos ou vídeos que mostram apenas Maju Trindade. As outras 112 imagens se referem à Maju 

com amigos, registro do cotidiano da influenciadora, objetos de estima, animais de estimação, 

entre outros. Das 148 imagens de si, mais de um terço são selfies.  

O compartilhamento excessivo de imagens que enfatizam o “eu”, o cuidado 

demonstrado na produção das fotografias, por meio de detalhes como iluminação, edição, 

ângulo, pose e look, e as legendas das fotos, são indicativos de que Maju Trindade deseja 

gerenciar a impressão do outro sobre si mesma (GOFFMANN, 2013), pois a digital influencer 

manipula a imagem de si a fim de agradar o outro. 

A webcelebridade, que se tornou conhecida pela imagem autêntica e despreocupada 

com a opinião alheia, na verdade, considera a percepção do outro sobre si, não porque este lhe 

importa especificamente, mas porque a imagem de si mesma importa. A autoconfiança, 

evidente nas publicações de Maju, oscila com a necessidade de garantir da confiança do outro. 

Lasch (1983) explica que isso ocorre porque o narcisista se identifica com alguém apenas 

quando o enxerga como extensão de si mesmo, desconsiderando a identidade do outro. O ethos 
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construído a partir das imagens, bem como o ethos dito, visto nas legendas, fundamentam a 

afirmação.  

No decorrer de 2017, Maju Trindade assumiu diferentes fachadas (GOFFMANN, 

2013): rebelde, celebridade, moderna e vintage são algumas delas, notáveis por meio da 

vestimenta, do modo de falar (perceptível nas legendas) e de se fotografar. A youtuber-

instagramer também criou fachadas a partir de existentes, como mostra a Figura 10: selfie no 

espelho (comum) e look do dia excêntrico (incomum).  

Embora a exposição da vida em rede conectada pareça ordinária e sem significados, 

devido à cultura já enraizada do narcisismo digital, as publicações de Maju Trindade são 

carregadas de sentido. Tanto a foto, quanto a legenda, sem esquecer a combinação dos formatos, 

foram pensadas por Maju, de modo que contribuam para a construção do ethos. No entanto, 

conforme previu Maingueneau (2015), há confrontos entre o ethos dito e o ethos discursivo de 

Maju Trindade, em pelo menos quatro das seis publicações analisadas. 

Enquanto a digital influencer promete, por meio da legenda, publicar menos fotos 

pessoais, a imagem da própria publicação se refere a uma montagem de duas fotos dela mesma 

(Figura 7). Assim também é na Figura 10, na qual Maju demonstra estar despreocupada com a 

opinião do público ao compartilhar uma imagem com um look ousado.  No entanto, a legenda 

suprime a vontade de ser vista pelos seguidores. Representar (GOFFMANN, 2013) que dirige 

carro de coleção, quando, na verdade, não se sabe dirigir (Figura 11) e sorrir na foto, quando 

diz que não gosta de se fotografar sorrindo (Figura 12), são outras incoerências entre o ethos 

dito e o discursivo.  

O indivíduo que recebe a mensagem é quem coloca em confronto o que o emissor diz 

e o que ele produz de sentido (MAINGUENEAU, 2015) a fim de confirmar se a informação é 

ou não verdadeira. Há tal necessidade porque, conforme Martino (2007), as fronteiras entre 

realidade, auto-representação e imaginário estão quebradas. Não é mais tarefa simples detectar 

se determinada publicação diz respeito a uma verdade ou se é apenas uma falsa representação. 

No caso de Maju, a diferença entre os ethos ocorre de forma consciente. Ela deixa claro, por 

meio da foto ou da legenda, o que é uma falsa representação e o que é “real”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ênfase no “eu”, vista com evidência a partir do compartilhamento de fotos de si em 

sites como o Instagram, tornou-se um aspecto cultural na geração Z. Tudo o que é vivenciado 

precisa ser compartilhado. Mas não apenas isso. O que não é, também, por meio das 

representações, as quais garantem o lugar do “eu” no jogo competitivo sobre “qual vida é mais 

interessante” e merece ser curtida. Esse cenário narcísico foi a principal discussão deste 

trabalho, que procurou compreender como ocorrem os processos de representação da jovem 

influenciadora digital, Maju Trindade, no Instagram. 

Para facilitar o entendimento sobre os processos de representação e realidade narcísica 

digital, esta pesquisa tem a revisão da bibliografia sobre o tema, a análise da relação entre o uso 

dos sites de redes sociais e a prática narcisista, e a identificação do ethos discursivo de Maju, 

como objetivos específicos.  

Metáforas que relacionam ao teatro foram utilizadas aqui devido à abordagem sobre 

representação, muito comum nos estudos de Goffmann (2013). Por isso, o título do primeiro 

capítulo é “A protagonista desta peça: Maju Trindade” (peça faz referencia a esta pesquisa). No 

Capítulo 1, a digital influencer foi apresentada como objeto empírico do trabalho, bem como a 

metodologia que envolveu o ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2010) mediante a análise do 

discurso (ORLANDI, 2009), para identificar como Maju constroi a imagem de si através das 

fotos e legendas que compartilha no Instagram.  

O Capítulo 2 contextualizou sobre o ambiente digital, aqui considerado o palco para o 

show do “eu” (SIBILIA, 2008). Assim, foram discutidas as transformações na comunicação por 

meio da inserção das tecnologias digitais, que mudaram a forma como os indivíduos se 

relacionam (MARTINO, 2015). As plataformas digitais de relacionamento também forma este 

capítulo. A partir de Recuero (2009), Piza (2012), Primo (2010) e Goffmann (2013) pode-se 

entender como ocorrem os laços sociais e o gerenciamento de impressões em sites de redes 

sociais, como o Instagram. 

Por meio dos estudos sobre a estética da comunicação (MARTINO, 2007), foi possível 

compreender como ocorre o ato comunicativo e como o ser se projeta sobre o outro na relação 
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social. O Capítulo 3 também apresentou o processo de construção da identidade (BERGER; 

LUCKMANN, 1985) nos sites de redes sociais (MARTINO, 2007) e explicou como ocorrem a 

influência e a ação virtual nesses ambientes (MARTINO, 2007). 

O narcisismo, tema desta pesquisa, foi discutido no Capítulo 4, enriquecido com os 

estudos de Lasch (1983) e Primo (2010) acerca do histórico do comportamento e de como os 

sites de redes sociais contribuíram para uma maior exposição do eu. Neste capítulo também se 

discorreu sobre a representação nos sites de redes sociais (GOFFMANN, 2013), sobre a prática 

narcísica da selfie (KIELING, 2016) e sobre como surgem as webcelebridades, ou 

microcelebridades (BRAGA, 2010). 

Na análise das seis publicações de Maju Trindade foi observada a preocupação por 

construir uma imagem de si que receba aceitação dos seguidores por meio de fotos posadas, 

editadas, com produção de cabelo e maquiagem, em diferentes lugares. Por isso, por diversas 

vezes, a influenciadora opta por assumir fachadas (GOFFMANN, 2013) que a representem, 

ainda que não demonstrem a verdade sobre quem ela é. Em virtude de sua personalidade 

autêntica, Maju também inaugura novas fachadas, conforme mencionado na Figura 10. A 

incoerência entre a falsa e a verdadeira representação é visível por meio dos confrontos 

discursivos apresentados na análise geral. 

Aprofundar o estudo sobre o narcisismo digital tem sua relevância a partir do momento 

em que ele se constitui como aspecto cultural do século XXI e influencia tanto a produção 

quanto a recepção da informação, uma vez que todos podem produzir conteúdo na Web 2.0. 

Assim como a forma de se relacionar se transformou a partir dos sites de redes sociais, a forma 

de fazer jornalismo também tem mudado. Um exemplo disso é a contribuição de pessoas 

comuns, por meio de comentários, para a construção de um relato jornalístico. Compreender o 

público para quem se escreve, e como é a atuação desse no ambiente digital, é fator de 

conhecimento básico para os estudos sobre jornalismo e comunicação. 

A partir desta pesquisa, outros viéses poderão ser refletidos, como a apropriação da 

narrativa de indivíduos comuns para o discurso do jornalismo de moda, o ethos discursivo de 

jornalistas nos sites de redes sociais, a produção de conteúdo colaborativa e em rede, bem como 

tantos outros que tem a cibercultura como ponto em comum. 
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