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Resumo 
 
Os equipamentos móveis de comunicação têm modificado a sociabilidade, hoje realizada em 
territórios informacionais povoados por múltiplos atores, intensas trocas de mensagens e forte 
inserção da fotografia como meio de expressão. Com o propósito de compreender como essas novas 
práticas contribuem para a constituição de uma esfera pública midiatizada e de experimentar 
metodologia que dê conta dos grandes dados armazenados, realizamos um estudo exploratório de 
fotografias compartilhadas por meio da rede social Instagram sobre a cidade de Vitória (ES), 
buscando verificar como esta se apresenta no contexto da ideia de “cidade-ciborgue”. Para tal, 
realizamos a extração e processamento dos dados, a fim de obter uma cartografia coletiva da cidade 
de Vitória, e examinamos como conceitos, padrões e características imagéticas constroem de forma 
descentrada a imagem da cidade no ciberespaço 
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Introdução 
 

Os equipamentos móveis adicionaram aos recursos de comunicação aplicações que 

vêm modificando a sociabilidade realizada em territórios informacionais povoados por 

múltiplos atores, que promovem intensas trocas de mensagens com o uso cada vez mais 

intenso da fotografia como meio de expressão. O registro fotográfico sobre a vida na 

cidade, que surge nas ondas da web 2.0, nos mostra a força da articulação entre os espaços 

físicos e os territórios informacionais. O surgimento das redes sociais que lançam mão da 

geolocalização e das imagens conquistaram uma popularidade avassaladora, como é o caso 

do Foursquare4 e, especialmente, o Instagram5 – que é o plano de fundo da análise aqui 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação, XV Encontro dos Grupos de Pesquisas 
em Comunicação, evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Comunicação e Territorialidades da UFES, e-mail 
ana.bianchi@aluno.ufes.br 
3 Professora do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Territorialidades, vinculada ao Departamento 
de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo, e-mail ruth.reis@ufes.br 
4 Rede social lançada em 2009 que é pautada pelo serviço de geolocalização, com duas características em 
destaque: pelo Foursquare, é possível informar sua posição atual à sua rede de amigos e, ao mesmo tempo, 
fazer resenhas sobre o locais visitados. Atualmente, o Foursquare atingiu a marca de 15 milhões de usuários e 
conta com o apoio de diversas empresas, como a Microsoft, e investidores-anjo. 
5 Lançado em outubro de 2010, o Instagram ostentava a marca de 100 milhões de usuários no mundo. Quando 
adquirido pelo Facebook dois anos mais tarde, a rede social triplicou o números de usuários, atingindo 300 
milhões de usuários ativos, que acessam a rede social ao menos uma vez por mês.  
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proposta. Esta rede social móvel, possibilita que os usuários compartilhem fotos (e 

recentemente pequenos vídeos) de forma instantânea com amigos, marcando suas 

produções com hashtags e/ou com os locais retratados por meio dos dispositivos de 

geolocalização. Ao mesmo tempo que torna ágil e fácil o compartilhamento de fotos, o 

Instagram oferece ferramentas de manipulação dessas imagens nas pontas dos dedos, 

através dos filtros oferecidos pelo aplicativo. Em 2013, o Instagram atingiu a marca de 300 

milhões de usuários registrados que, ao redor do mundo, compartilharam cerca de 16 

bilhões de fotografias até então (MANOVICH; HOCHMAN, 2013). 

 O cenário que se configura para extração, catalogação e análise dessas 

informações deixadas nos rastros digitais que se encontram disponíveis na rede mundial de 

computadores é, portanto, riquíssimo, e nos oferece oportunidades únicas para que 

possamos pensar a relação entre os mundo off-line e o online através do registro fotográfico, 

especialmente no que diz respeito aos espaços da cidade – aquela que vivemos “à flor da 

pele”, que nos interpela com sua paisagem natural e arquitetônica, e aquela que chega até 

nós através das conexões com meios telemáticos. Também são importantes pistas para 

verificarmos como essas práticas de comunicação contemporâneas atuam na constituição de 

uma esfera pública capaz de promover disposições, impressões, imaginários e opiniões em 

torno das questões que constituem uma coletividade. Marcadas por múltiplas narrativas do 

cotidiano, pela inexistência de uma instância enunciadora centralizada, por formas de 

expressão coloquiais e por uma considerável riqueza semiótica (devido à facilidade de 

utilização de recursos verbais e imagéticos) e pela possiblidade de rápida interação, essa 

nova esfera de convivência desafia por sua amplitude e complexidade. 

  Lemos (2011) chama de “território informacional” a mobilidade informacional 

que ocorre entre o espaço eletrônico e o espaço físico. As mídias contemporâneas, segundo 

o autor, “criariam novos sentidos de lugar”, que ajudariam a “expandir nossa percepção 

espaço temporal” (LEMOS, 2011, p. 26). Na esteira desse pensamento, Recuero (2009) nos 

lembra que “estudar redes sociais na Internet é estudar uma possível rede social que exista 

na vida concreta de um indivíduo, que apenas utiliza a comunicação mediada por 

computador para manter ou criar novos laços. (RECUERO, 2009, p. 143). Lemos e Recuero 

nos permitem concluir que as questões tecnológicas e sociais, incluídas na lógica da 

comunicação, influenciam na formação dos espaços sociais e comunicacionais, 

configurando-se como estratégias de comunicação contemporâneas que promovem uma 
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reconfiguração de uma esfera pública midiatizada, que se mostra povoada de novos atores 

antes tidos como meros consumidores de informação. Sendo assim, é possível que, através 

da análise do que é produzido e exposto nas redes sociais, consigamos construir uma leitura 

dos eventos sociais e culturais (MANOVICH, 2013) a partir das histórias individuais de 

sujeitos ordinários, até então invisíveis e também perceber aspectos dessa renovada esfera 

de trocas e informação. Deparamo-nos, então, com a possibilidade de uma narrativa 

coletiva ainda que formada por uma série de enunciadores individuais. No caso estudado, 

trata-se da produção de narrativas sobre a cidade de Vitória-ES, produzida pelos habitantes, 

turistas e transeuntes por meio de imagens publicadas no Instagram. 

 

Cidade, tecnologia e novos espaços 

 

Verifica-se durante o século XX a consolidação das cidades como território de 

realização da vida, do trabalho, da produção de riquezas e reprodução do capital.  Segundo 

a Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo alcançou um índice de urbanização de 

54% em 2014 (ONU, 2014). Em seu amplo estudo sobre as mutações do capitalismo 

ocorridas durante o século XX até os primeiros anos deste século, Piketti (2014)  mostra 

que, nos países desenvolvidos como Estados Unidos e França, os empregos gerados no 

setor primário (agricultura) caíram de 68% para 2% e de 64% para 3%, respectivamente, de 

1800 para 2012, enquanto que os gerados pelos setores secundários e terciários (indústria e 

serviços) passaram, no mesmo período, de 31% para 98% nos EUA e de 36 para 97% na 

França. Esses dados, não apenas demonstram o processo de migração da reprodução do 

capital, como  também nos falam sobre o processo de urbanização e crescimento das 

cidades, uma vez que os setores secundário e terciário localizam suas atividades, quase que 

em sua totalidade, nas áreas urbanas. 

Glaeser (2011) identificou que as cidades podem agregar vantagens gerando 

retornos de conhecimento, produtividade e renda. “Nos Estados Unidos e na Europa, as 

cidades aceleram as inovações interligando seus habitantes inteligentes, mas as cidades 

desempenham um papel ainda mais importante no mundo desenvolvido: elas são as portas 

de comunicação entre mercados e culturas” (GLAESER, 2011, p. 07). Sem desconhecer 

que as cidades também abrigam pobreza e desigualdade e que exigem ações deliberadas 

para o seu desenvolvimento e superação desses desafios, o autor destaca que as cidades, 

historicamente, têm se mostrado como ambientes capazes de gerar uma mistura de ideias 
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constante e aleatória, e tendem a deixar seus habitantes mais produtivos e criativos. Esses 

dados contrariam prognósticos que apontavam para a perda de importância das relações 

presenciais e do contato interpessoal devido às tecnologias digitais, e indicam que, essas 

duas dimensões tendem a se colocar como interdependentes e desta forma produzir ganhos 

em conhecimento e produtividade.  

A transição do século XX para o século XXI também marcou profundamente o 

avanço dos equipamentos de comunicação, tornando-os miniaturizados, conectados e 

portáveis. O maquinário fotográfico, em particular, transformou-se ao ser acoplado a essas 

pequenas centrais de produção de comunicação que são os smartphones Se com as 

máquinas fotográficas digitais a fotografia passou a fazer parte da vida do cidadão comum, 

este fato foi exponencialmente ampliado com o surgimento e disseminação desses 

dispositivos, não apenas pelo seu baixo custo e facilidade de acesso a essa tecnologia, mas 

especialmente pela proximidade, facilidade e familiaridade do sujeito, agora usuário, com 

essa tecnologia. O smartphone e sua câmera digital passam a fazer parte do cotidiano das 

pessoas. Em 2007, registrou-se 700 milhões de smartphones vendidos no mundo; em 2012, 

foram mais de 1,3 bilhão (HAND, 2012). Um aparelho que condensa linha telefônica, 

aplicativos, redes sociais, câmera, dispositivos de reprodução de músicas, localizador por 

GPS, passou a estar presente em todos os momentos da vida dos sujeitos, um “teletudo”, 

como lembra Lemos (2004), apenas ao alcance das mãos.  

Estes dispositivos munidos de acesso à internet, seja por meio das conexões Wi-Fi 

ou serviços de dados 3G e 4G6, vêm transformando as práticas sociais, a vivência do espaço 

urbano e a forma de produzir e consumir informação (LEMOS, 2004).  Estamos vivendo, 

segundo Lemos, “a ampliação de formas de conexão entre homens e homens, máquinas e 

homens, e máquinas e máquinas motivadas pelo nomadismo tecnológico” (LEMOS, 2004, 

p. 19). Onde, ainda segundo o autor, “as tecnologias tornam-se cada vez mais pervasivas, 

transparentes e ubíquas.” (LEMOS, 2004, p. 22) 

Na esteira das transformações influenciadas pela internet, vemos que são criados 

“(...) novos padrões de interação social. Um processo histórico de desvinculação entre 

localidade e sociabilidade”, defende Castells (2003, p. 98).   
As novas tecnologias de comunicação e informação têm transformado vários 
segmentos da sociedade contemporânea (...). Embora a compreensão da condição 

                                                
6 3G (terceira geração) e 4G (quarta geração) são padrões para comunicação sem fio definidos pela União 
Internacional de Telecomunicações, que são usados para fornecer conectividade de internet sem fio em 
frequências de telefonia móvel. 
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contemporânea não seja unânime, podemos dizer com alguma coerência que o que 
está em jogo são modificações espaço-temporais profundas que alteram, remodelam 
e inovam a dinâmica social. (LEMOS, 2004, p. 130) 

 
No centro dessas modificações vemos surgir o que Lemos (2004) chama de “cidade-

ciborgue”, a cidade da cibercultura que cresce vinculada aos centros urbanos. As grandes 

cidades – vemos especialmente nas metrópoles, mas não somente elas – estão sendo 

infladas por aparatos tecnológicos cada vez mais sofisticados, dos cabos de fibras ópticas 

até os diversos e poderosíssimos satélites. Lemos argumenta que “vivenciamos uma 

mudança de perspectiva que transformou a sociedade dominada pela indústria e pela 

manufatura para uma outra dominada pela informação, comunicação, símbolos e serviços 

mediados por tecnologias digitais” (LEMOS, 2004, p. 140). De modo que “as 

telecomunicações irão definir como o espaço vai ser entendido, usado e controlado” 

(LEMOS, 2004, p. 141), embora, como nos lembra o autor, não irão simplesmente 

suplantar o espaço físico. A cidade-ciborgue modifica o espaço urbano e as relações sociais, 

criando outras conexões possíveis perante a arquitetura interna e externa das cidades 

(LEMOS, 2004). A cidade-ciborgue nasce de uma profunda interação entre a os espaços 

físicos e redes telemáticas. 
(...) os sistemas integrados pela via telemática são o novo suporte para o 
desenvolvimento social. (...) Os aspectos da vida cotidiana começam a se 
remodelar baseados no computador e das redes telemáticas fazendo com 
que as interações humanas passem por significativas modificações. 
(LEMOS, 2004, p. 142). 

 

André Lemos trata igualmente pessoas e dispositivos tecnológicos, alinhando-se 

assim à perspectiva defendida por Latour (2012). A chamada sociologia das associações, 

que Lemos considera possível também chamar de sociologia da mobilidade, considera 

igualmente atores humanos e não-humanos e busca entender o entrelaçamento destes como 

redes, eventos dinâmicos, já que tudo está a ser constantemente refeito, remoldado. Dessa 

forma, a partir da perspectiva compartilhada por Latour e Lemos, podemos compreender as 

relações (entre atores humanos e não-humanos) que se estabelecem e criam a sociedade. É 

justamente dessa perspectiva que pensamos a cidade-ciborgue: da dinâmica política entre o 

espaço público e o privado, da qual emerge o cidadão-ciborgue hiperconectado e da sua 

relação com o espaço urbano que cada vez mais se diferencia das formas anteriormente 

conhecidas, já que passa por intensas transformações provocadas pelas redes de informação 

fixa e móvel (LEMOS, 2004). 
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Em Ciberespaço e tecnologias móveis (2007), Lemos conclui que “o que está em 

jogo é a criação de novas possibilidades de sentido para o espaço das cidades 

contemporâneas através das tecnologias móveis e do espaço eletrônico mundial, o 

ciberespaço” (p. 290). Sobre esse tema, Castells (2003) afirma que a criação de mapas 

mentais sobre a cidade permite que o espaço urbano ganhe novos contornos. Percepções 

territoriais que nem sempre remetem ao espaço físico-geográfico, como lugares-telemáticos 

onde se desenrolam circunstâncias da vida social; uma paisagem, uma forma de vestir e 

agir, uma cor. Aspectos que, em conjunto, formam uma bricolagem do imaginário de uma 

cidade, uma vez que a cidade é tudo o que vemos, vivemos, sentimos e imaginamos sobre 

ela – é, pois, “a coisa humana por excelência”, dizia Lévi-Strauss (1981, p. 117). Sendo 

assim, colocamos a questão central deste artigo: “Que cidade é essa que se desvela a partir 

da construção desta bricolagem formada pelas imagens que a retratam ou usam seu espaço 

como palco da performance fotográfica”? Partimos então para a empreitada de apontar 

caminhos que ajudem a responder esta questão, ou seja, refletiremos a respeito dos 

conceitos, padrões e características imagéticas que constroem a imagem da cidade de 

Vitória7 (capital do estado do Espírito Santo), a partir desta bricolagem de imagens postadas 

na rede social Instagram. 

 

Metodologia de investigação 

 Algumas escolhas foram feitas para que chegássemos ao conjunto de dados 

(dataset) que foi alvo da nossa análise neste trabalho. Esta pesquisa, que teve caráter 

exploratório com o objetivo de coletar os primeiros dados sobre a produção e 

compartilhamento das imagens sobre a cidade de Vitória, foi desenvolvida  a partir de 

coleta de imagens  junto ao Laboratório de Imagem e Cibercultura da Universidade Federal 

do Espírito Santo (Labic/Ufes)8, que nos últimos anos agregou experiência no campo da 

análise de rede sociais digitais. A busca pela imagens foi pensada a partir da hashtag, 

usualmente representada pelo símbolo “#”. Para Recuero (2009), as hashtags funcionam 

como etiquetas de contexto que nos guiam para enredos específicos e permitem que 

                                                
7 Vitória, com 352 mil habitantes (IBGE, 2014), tem a maior parte do seu território localizado numa ilha e fica 
no centro da região metropolitana – Grande Vitória -, que concentra em torno de 1,7 milhão de habitants.   
8 O Laboratório de Imagem e Cibercultura (Labic) foi criado na Universidade Federal do Espírito Santo em 
2007 pelo professor Fabio Malini, visando desenvolver tecnologia para análise de redes e grandes dados 
gerados pelo sistema de comunicação digital. Tem desenvolvido instrumentos de mineração e análise de 
dados que permitem construir modelos de análise de redes sociais, inicialmente para mensagens textuais e 
agora também para fotografia. 
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encontremos as publicações previamente etiquetadas pelos usuários. Tal ferramenta é muito 

popular entre os usuários do Instagram, mas foi lançada originalmente pelo Twitter9, 

também uma rede social mobile, que tornou o seu uso tão popular a ponto de ganhar espaço 

em outras redes sociais.  

Segundo Malini et al (2014), essas hashtags, além de serem etiquetas que agregam 

mensagens diversas, “devem ser compreendidas dentro da dinâmica da folksonomia (o 

modo popular de nomear e classificar um conteúdo na rede através de uma tag), pois 

assumem o papel de concatenadoras de narrativas”, ganhando sentidos mais densos e 

estabelecendo contrapontos com  outros discursos, e, em algumas situações, como na caso 

analisado no artigo aqui citado,  desestabilizando e reestruturando a narratividade da mídia 

dita tradicional. 

Para o desenvolvimento desta nossa pesquisa foi escolhida a hashtag #vitoriaes, por 

por ter sido considerada mais abrangente, objetiva e com o maior número de adeptos, 

segundo o site webstagram onde foi criado um ranking prévio a partir das hashtags 

possíveis. Outro aspecto que determinou a escolha foi a segurança que o sufixo “es” – 

referência à sigla do estado do Espírito Santo -  agregado à palavra “vitória” oferece para 

configurar-se como denotativo da cidade de Vitória. Caso tivesse sido buscada a palavra 

“vitória” apenas, a sua condição de substantivo bastante utilizada nos posts de língua 

portuguesa poderia trazer outros pacotes de mensagens que não interessavam a esta 

pesquisa. Para que fosse possível trabalhar com um grande número de dados de modo a 

saber o que extrair dele, inicialmente decidimos coletar um dataset pequeno, formado por 

imagens postadas nos dias 23 a 24 de maio, um final de semana. Esta extração nos rendeu 

605 imagens, que foram analisadas uma a uma. Pudemos então criar oito categorias de 

imagens: paisagens, cidade, selfies10, alimentos, grupo de pessoas, animais, publicidade e 

mensagens. 

 

 

 

                                                
9 É uma rede social de  micro-blogging que possui versão web e mobile. Cada usuário pode caracteres criar 
sua rede de seguidores e interagir em tempo real com as pessoas que se encontram na sua rede e fora dela. 
Muito popular desde a sua criação em 2006, o Twitter registra 302 milhões de usuários ativos por mês em 
2015. 
10 Neologismo com origem no termo self-portrait.  
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Figura 1 – Plotagem das 605 imagens coletadas no Instagram. Eixo X, cor, e eixo Y, saturação. 

 
 

Após plotagem11 das imagens As fotos da categoria “cidade”, “alimentos” e 

“animais” estão majoritariamente presentes na zona azul e transição entre azul e verde da 

imagem, enquanto “publicidade” e “mensagens” figuram nas áreas rosas. “Paisagens”, 

“selfies” e “fotos em grupo” são responsáveis quase integralmente pelas áreas amareladas, 

que sugerem pessoas ou o pôr do sol, que, junto com o céu e o mar, é um dos registros mais 

presentes neste dataset. No eixo “X” (horizontal) temos a distribuição das imagens levando 

em consideração a cor de cada uma delas, de modo que há a separação das imagens de 

acordo com o seu grau de magenta e ciano especialmente. Já no eixo “Y” vemos a 

distribuição das imagens a partir do nível de saturação, onde no nível mais baixo temos as 

imagens com maior quantidade de branco e, nas imagens posicionadas no nível mais 

elevado, temos as mais saturadas. A concentração de grande quantidade de imagens 

próximas ao nível mais baixo do eixo “Y”, saturação, é explicada pelo padrão usado no 

Instagram, que aceita postagem de imagens apenas em formato quadrado. Isto obriga os 

                                                
11 Organização visual das fotografias por software, que as distribui num gráfico de acordo com a cor e a 
saturação, proporcionando algumas pistas para realização de análise de grande número de imagens. Para 
criarmos as plotagens apresentadas neste estudo, utilizamos a ferramenta chamada  ImageJ, que é um 
programa java, de domínio público, utilizado para o processamento de imagens.  O 
programa  foi  originalmente desenvolvido pelo Grupo de Estudos de Software, da City University of New 
York, cujo fundador e diretor é o professor pesquisador Lev Manovich. A versão do programa utilizada neste 
estudo passou por adaptações e melhorias, em relação ao programa original, realizadas pelo Laboratório de 
Imagem e Cibercultura (Labic). A versão original do programa está disponível para download no site 
do Software Studies (softwarestudies.com). 
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usuários que fazem fotografias retangulares, como as panorâmicas, a redimensioná-las. Por 

isso, os eles acabam optando por utilizar aplicativos de edição de fotografia para garantir 

que seus registros não sofram alteração. Um grande exemplo é o aplicativo InstaSize12, que 

adiciona uma margem (geralmente branca) aos registros transformando-os no padrão aceito 

pelo Instagram. 

Esta primeira análise dos dados nos dá a chance de uma primeira leitura, na qual 

podemos inferir a construção da imagem de Vitória como uma cidade viva, sempre aliada 

aos cenários mais belos que a natureza se encarregou de criar, ainda que o brilho do pôr do 

sol ou o azul do mar sejam editados através do filtros oferecidos pelo Instagram. Os 

sujeitos que produzem essa construção narrativa sobre si mesmos e sobre a cidade, uma vez 

que escolheram etiquetar suas fotografias com a hashtag  #vitoriaes, fazem dessa fotografia 

um espécie de cartão de apresentação de si mesmos, de modo que a produção dessas 

imagens demonstra preocupação em capturar o melhor ângulo, o melhor enquadramento e 

exposição, sempre pautados no ideal já consagrado do que é uma boa fotografia. 

Posteriormente, a análise do que vem a ser nosso objeto de estudo final adensa essas 

discussões. Partimos então para a segunda extração de dados – mais ampla. Escolhemos 

coletar os dados no Instagram a partir de #vitoriaes durante todo o período que a API13 do 

site nos permitia, extraindo apenas informações disponibilizadas em modo público, portanto 

de livre acesso. Esta extração nos trouxe um dataset formado por 15.099 imagens 

publicadas no período de 15 de março de 2012 até 24 de maio de 2015, data final da 

extração das imagens, além de todos os metadados atrelados à elas, como localização, data 

da postagem e filtro utilizado. O nosso primeiro dataset, portanto, está contido neste no 

conjunto final de imagens. 

 

A construção da imagem de Vitória no Instagram 

 

 Neste trabalho entenderemos as imagens fotográficas como uma “dimensão do 

real”, tal como sugere Goveia (2011). “Estudar a fotografia (...) como uma outra dimensão 

da realidade pressupõe a imagem fotográfica como um elemento de outra natureza, e não 

apenas um apêndice do real” (GOVEIA, 2011, p. 25). Ainda que a fotografia tenha surgido 

                                                
12 É um dos aplicativos mais populares que interage com o Instagram. É gratuito e permite que as imagens 
sejam publicadas na rede social em seu formato original e sem cortes. 
13  Sigla para Application programming interface: normas estabelecidas por um sotftware para a utilização de 
seus recursos.  
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como um retrato do real, uma emanação do real, assumindo o lugar que antes, nesse 

sentido, pertencia à pintura, subsumi-la apenas a essa noção é negar o fato de que existem 

vários mecanismos que podem burlar a câmera ou que existe a impossibilidade de darmos 

vida ao mundo imaginado. “Se a entendermos como dimensão do real os sonhos presentes 

na fotografia tornam-se visíveis e podem ser distribuídos, compartilhados e armazenados” 

(GOVEIA; CARREIRA, 2012, p. 03). 

 Aqui analisaremos, portanto, os sonhos individuais, e ao passo que se produz essa 

cartografia, tornam-se coletivos e revelam aspectos imaginados e vividos da cidade de 

Vitória. Temos em mãos 15.099 imagens embebidas das subjetividades individuais de cada 

morador, transeunte ou turista da cidade, que contam uma história, a sua história individual, 

com a cidade. Sendo assim, entendemos que pensar a construção imagética da cidade a 

partir do registro fotográfico produzido pelas pessoas, é pensar nos vínculos entre os 

espaços da cidade e a subjetividade.  

Goveia (2011), em sua pesquisa que analisa os cartões-postais de Vitória, 

identificou algumas padrões que se fizeram presentes em todo o período por ele estudado, 

como as imagens do mar, presente nos cartões postais do início do século aos mais atuais. 

Este é um aspecto que também se apresenta na visualização das imagens do nosso dataset, 

coletadas no Instagram, tanto na primeira captura de dados, quanto nesta que analisaremos 

a partir deste momento. As imagens do mar e do céu surgem de maneira ainda mais potente 

no dataset com 15 mil imagens. 

 

Figura 2 - Plotagem 15 Mil - imagens coletadas no Instagram. No eixo X, cor, e no eixo Y, 

saturação. 



	  
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 11 
 

 
 

 As áreas que mais se destacam nesta visualização são aquelas em que predominam 

as cores azul e amarela, que correspondem, em sua maioria, às categorias “selfie”, “fotos 

em grupo”, “alimentos”, “animais”, “paisagens” e “cidade”. Estas duas últimas categorias 

aparecem de forma intensa na visualização quando feita de maneira mais próxima,  como 

podemos conferir nas próximas imagens aproximadas. 

 

Figura 3 – 15 mil – Um olhar mais próximo da zona de imagens azuis da plotagem 
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Os postais de Vitória, assim como as imagens coletadas, não negam a ligação com o 

mar, uma vez que Vitória é uma ilha, mas, segundo Goveia (2011), nos cartões postais 

antigos e recentes de Vitória, a praia raramente aparece como um espaço de sociabilidade. 

Ao contrário, a imagem da praia sempre surge como uma paisagem intocada, inabitada. O 

mesmo se repete nas imagens coletadas no Instagram. Embora seja comum o retrato da 

cidade enquanto um ambiente vivo em termos de sociabilidade, como fotos sobre a prática 

de exercícios físicos, ou fotos retratando encontros, é ainda mais comum a fotografia da 

“paisagem intocada”, aquilo que supostamente existe sem a interferência do ser humano. 

Nesse quesito, a imagem do pôr do sol ganha destaque (figura 4). 

 

 

 

 

Figura 4 – 15 mil – Um olhar mais próximo da zona de imagens amareladas da plotagem 

 
 

A representação da cidade como uma imagem imaginada, criada pelo sujeito e pela 

sociedade, resulta das suas vivências e relações com o espaço. É também uma questão 

política onde o que está posto é uma disputa de representações mediadas por relações de 

poder, que age através de “aparelhos de produção simbólica” (BOURDIEU, 1999). 

Entender esse aspecto pode levar à renegociação dessas representações imagéticas, pois 
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reformular ou reafirmar o modo através do qual se representa o espaço é também uma ação 

política (MASSEY, 199) e essencial para produzir outras formas de ser e estar no espaço 

urbano.  

Os sujeitos vivem e fazem usos diversos do espaço da cidade. Essa diversidade de 

vivências, porém, não está representada de maneira significativa nos dados analisados. Não 

há uma reformulação do modo com o qual se imagina e representa a cidade, se 

compararmos a análise dos cartões postais trazida por Goveia e as imagens aqui 

apresentadas. A cidade representada é sempre enaltecida pelos seus aspectos naturais. É 

sempre uma cidade clara, limpa e, de certa forma, natural. Não há uma grande diversidade 

de representações da cidade de Vitória. Não temos, por exemplo, a representação de uma 

cidade noturna. A desejada diversidade de representações da cidade não corresponderia 

somente à pluralidade de registros, mas também à existência de diferentes realidades sociais 

no espaço.  

 

 

Podemos também analisar as imagens que formam o dataset que denominamos “15 

mil” na perspectiva da imagem memética. Os memes “seriam unidades de cultura 

transmitidas de pessoa a pessoa por imitação ou por outras formas de aprendizagem 

cultural” (TOLEDO, 2013, p. 181). Portanto, a memética, segundo Toledo (2013), “nos 

mostra que existe um aparato conceitual muito mais forte por detrás de algumas intuições 

cotidianas sobre por que certos comportamentos são mais comuns do que outros” 

(TOLEDO, 2013, p. 192). O meme não é produzido e replicado sem que haja conexões com 

questões culturais, biológicas e psicológicas. Não há como ignorar o nosso aparato 

cognitivo no contexto da produção e replicação dos memes.  

As imagens meméticas diagnosticadas no dataset “15 mil” evidenciam uma 

comunhão de valores e atributos comuns entre os cidadãos. Não falamos em um 

determinismo tecnológico, mas nas formas de vivências e sociabilidades que se proliferam 

na sociedade e que se tornam visíveis a partir do registro fotográfico compartilhado nas 

redes sociais. 

 

Considerações finais 
 

A noção de território urbano tem sofrido importantes mudanças como consequência 

das transformações da cidade por meio da nova sociedade digital. Estamos testemunhando a 
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redefinição dos espaços públicos e do espaço privado. As cibercidades produzem novas 

formas de estabelecer o espaço público. Em consonância com novas formas de se relacionar 

com o espaço físico, a cidade-ciborgue torna-se um espaço sem fronteiras – uma vez que o 

urbano excede a cidade quando se torna aquela imaginada e vivida por todos que existem 

sobre ela. A apropriação das redes telemáticas e das novas tecnologias de comunicação 

podem contribuir para o encorajamento e fortalecimento do pensamento político-

democrático. A cidade-ciborgue possibilita a interação de diversas formas de pensar e agir, 

sendo o seu potencial agregador a sua marca mais potente. 

O processo de etiquetar uma imagem no Instagram com uma hashtag alusiva à 

cidade possibilita uma construção de uma memória visual da mesma, que ganha forma a 

partir do trabalho do pesquisador. No momento em que diversos sujeitos conferem o 

mesmo termo às suas fotografias, e então é possível encontrá-las, cria-se uma relação do 

conteúdo produzido com a cidade, em que há a formação da bricolagem coletiva pelos 

diversos atores. 

Neste trabalho, discutimos a partir da perspectiva da cidade-ciborgue a construção 

imagética de Vitória e todo o seu potencial de expressar uma construção plural de cidade. 

Pudemos verificar que, no geral, as imagens coletadas repetem a interpretação imagens-

síntese da cidade – a ilha, as belezas naturais – e reduzem Vitória à singela cidade, capital 

do Espírito Santo, onde sempre é verão. A ausência de outra narrativa contundente sobre a 

cidade permite-nos inferir, num primeiro momento, que há um imaginário compartilhado e 

este tende a se cristalizar em decorrência de uma série de fatores, entre as quais a possível 

predominância de um ideal de beleza urbana evocado pela condição de ilha que a cidade de 

Vitória detém;  o fato de que a constituição de um espaço de vivência comum, uma esfera 

pública,  proporcionado pela atividade intensa de diversos enunciadores individuais, 

reforçam as imagens-sínteses, ou mesmo a possibilidade de ocorrência de um silenciamento 

(espiral do silêncio) que elimina das trocas discursivas enunciados (verbais ou imagéticos) 

que não  correspondem aos hegemônicos. Ao abraçar uma única narrativa sobre a cidade 

retira-se dela o que lhe é politicamente essencial: a multiplicidade e a possibilidade do 

conflito.  
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