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Resumo 

 

O artigo tem como objetivo principal traçar apontamentos acerca dos construtos de tempo 

real e como eles podem ser entendidos como televisualidades, ou seja, como uma 

característica midiática que atravessa mídias diversas. A discussão de fundo é pautada na 

constituição do caráter ilusionista da mídia (Zielinski) perpassado pela qualidade efêmera da 

tecnocultura contemporânea. Trabalhamos com a noção de tempo vista por meio das lentes de 

Henri Bergson e David Harvey com o objetivo de convocar uma percepção do mesmo que se 

realiza somente na experiência e não na representação. A proposta empírica é cartografar uma 

iniciativa audiovisual, o Snapchat, em busca de marcas dos construtos de tempo real 

(ethicidades). Ao encontrarmos estes estratos teremos a possibilidade de dissecá-los (KILPP, 

2003) para entender como a lógica do efêmero atua construindo noções próprias de 

temporalidade 
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1. Introdução 

 

Este artigo tem como foco principal traçar apontamentos acerca da criação do que 

chamamos de construtos de “tempo real”. Entendemos que essa construção de natureza 

midiática agregou um capital simbólico de grande importância ao longo do seu 

desenvolvimento e hoje, é utilizada como fonte frutífera de capital e perpassa não só o 

entendimento social sobre temporalidades, mas também a experiência humana em relação 

ao espaço e, fundamentalmente, ao tempo. Interessamo-nos por uma criação que emerge de 

um cenário comunicacional que promove conceitos e lógicas que estimulam o consumo de 

conteúdos, informações e experiências que tentam se aproximar, o máximo possível, de um 

presente, de trocas instantâneas, evidenciando uma interessante marca sociocultural, 

pautada no compartilhamento e armazenamento de instantes.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos sinos, 

Unisinos. Contato: lorenarisse@gmail.com  

mailto:lorenarisse@gmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 2 

Para chegarmos à concepção de uma ideia de construto de tempo real, constituímos 

uma discussão de fundo baseada em uma qualidade matriz dos processos que nos 

interessam, a efemeridade. Para nós, ela se constitui como um devir, uma virtualidade, em 

termos bergsonianos, que perpassa uma multiplicidade de produções e iniciativas, 

realizando-se de formas diversas, diferenciando-se de si mesma (BERGSON, 2006). Os 

construtos de tempo real são pensados como uma das maneiras pelas quais essa qualidade 

se atualiza, sendo capaz de aglutinar uma complexidade temporal que cintilam aspectos de 

suma importância para o nosso tempo. 

Como tentativa de exemplificar melhor como a efemeridade age por meio destes 

construtos de tempo real, pensemos acerca no fluxo informativo da internet. A produção e o 

consumo dos dados e informações são veiculados por múltiplos usuários do ambiente e, por 

um movimento natural do meio, são rapidamente seguidos e, muitas vezes, substituídos, por 

outros produtos, perdendo seu “destaque” para uma nova postagem. Este movimento de 

modificação é o que impulsiona a prática do compartilhamento tão genuína do ambiente 

digital, e o direciona, cada vez mais, para uma natureza sequencial que sai do campo do 

software (0 1) e passa a se realizar nas práticas tecnológicas, dando vida à criação de um 

presente particular produzido pelas mídias  

Olhemos para o Facebook, o Instagram, o Tumblr, todas estas redes sociais são 

constituídas por um “feed”, ou seja, por uma linha do tempo na qual podemos caminhar 

verticalmente para visualizar as postagens. Notamos que estas redes, que funcionam por 

meio deste sistema, colocam na altura dos nossos olhos, no seu topo, a postagem mais 

recente, ou mais próxima do tempo em que o usuário visualizar esta linha, estabelecendo 

dentro de si própria uma diferença específica, geradora de temporalidade. Embora este seja 

um dos sistemas principais das interfaces das redes sociais é necessário esclarecer que 

amplamente, no meio digital, as temporalidades “não podem ser pensadas somente como 

uma coisa vindo após a outra, pelo contrário, precisam ser pensadas como uma estrutura 

múltipla, paralela e algumas vezes atravessadas” (MITCHELL, 2003).  

O anseio pela instantaneidade, pela realidade do compartilhamento de tempos, 

caracteriza um estado inercial muito próximo do que temos com a televisão, onde tudo 

parece estar acontecendo (KILPP, 2005), a todo tempo. Isso nos mostra que a qualidade 

efêmera é o que é desde antes da web, do ambiente digital, ela é devir, e como tal, se 

espalha por tempos diversos, anteriores, futuros e próximos do agora em que vivemos. 

Espalha-se por territórios midiáticos não restritos ao que estamos observando, atestando que 
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pode ser entendida como televisualidade, como qualidade mimetizada e presente na 

natureza da internet de diversas formas, dentre elas nos construtos de tempo real.  

Essas são algumas características que exemplificam como os construtos de tempo 

real são constituídos no ambiente digital. Para tentar exemplificar este estrato do nosso 

objeto, pensemos de outro modo, ao invés das redes sociais, imaginemos outro exemplo, 

totalmente diferente, mas igualmente potente, a chuva. Para ser o que é demanda da 

sucessão de centenas e milhares de gotas, caindo uma após outra. O fenômeno não deixa 

durar a gota em si, que passa por sua natureza inquieta, mas torna durável o próprio 

movimento que o caracteriza. Em outras palavras o que dura é a própria passagem, a 

própria efemeridade. 

Parece-nos, desde já, que a escolha em trabalhar questões ligadas ao tempo ou com 

qualidades provenientes dele, é uma opção escorregadia, ainda mais quando temos a sua 

junção com a tecnologia. Em outras palavras, as implicações do tempo na técnica e vice 

versa, compõem um terreno ainda desconhecido, pouco explorado, que muitas vezes 

avizinha-se à especulações. Destarte, nossa contribuição se constitui na esteira de 

pensamento de Siegfried Zielinski (2006) sobre a natureza do imaginário tecnológico. 

Segundo ele “nada dura na cultura da tecnologia” (p. 18). Logo pensamos, se nada dura 

nessa cultura, o que dura é o efêmero, o que passa e que não fica.  

Essa discussão parece um jogo de palavras e, na verdade, o é, é a tentativa de 

entender o “potencial ilusionista da mídia” (2006, p. 19) presente nas controvérsias da 

tecnologia e do seu uso, nos pontos de ancoragem e flutuação que, segundo Raymond 

Bellour (1996, p. 214), tornaram-se sintomas da nossa própria história, nos jogos de 

transparência e opacidade incrustrados nos produtos da tecnocultura, nas iniciativas que 

tensionam temporalidade, memória, esquecimento, presente, passado e outros aspectos. Os 

construtos de tempo real são parte deste modo de agir da efemeridade, de maneira que não 

são tempo, são formas espacializadas da sua percepção, como veremos no tópico seguinte 

ao acionarmos o conceito bergsoniano de tempo.   

Dentre tantos territórios nos quais podemos observar a qualidade efêmera, 

consideramos que o panorama imagético produzido, principalmente, pelas novas mídias 

seja um estrato frutífero para começarmos a traçar os apontamentos que este texto se 

destina a produzir. Logo, o artigo também busca desenvolver, no campo empírico, uma 

observação e uma breve atividade de exploração cartográfica de uma iniciativa audiovisual 

específica, o Snapchat, tentando identificar e compreender os rastros da efemeridade nestes 
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materiais. Ao encontrarmos estes estratos teremos a possibilidade de dissecá-los (KILPP, 

2003) para entender como a lógica do efêmero atua construindo noções próprias de 

temporalidade que se manifestam por meio da captura e veiculação do que chamamos de 

construtos de tempo real. 

 

2. O tempo bergsoniano 

 

As noções de espaço e tempo são categorias básicas da existência humana. Por conta 

da nossa própria vivência, promovemos a construção social das mesmas por meio de 

modelos conceituais construídos no senso comum, ou pelo que David Harvey (1998) 

nomeou de práticas materiais de reprodução social. A experiência, nesses casos, é 

responsável por engendrar uma pluralidade de sentidos acerca de espaço e tempo, que 

podem variar geográfica e historicamente. Esta é uma concepção de base social, que pensa 

o tempo com apoio na experiência. A esteira pela qual nossas considerações teóricas 

seguirão é composta por algumas considerações de Harvey que convergem para a matriz 

filosófica de Henri Bergson (1859 – 1941) sobre o tempo. O filósofo francês nos oferta uma 

perspectiva surpreendente acerca deste universo conceitual, já que causou grande impacto 

do estudos da passagem do século XIX para o XX, nos estudos desenvolvidos na áreas 

tanto da física quanto da matemática, quando os avaliou como incorretos. O motivo? 

Bergson não os considerava como válidos por não se debruçarem sobre o “tempo real”, 

sobre a duração, e sim sobre outra coisa, diferente, espacializada, que eles chamaram de 

tempo. Os métodos científicos utilizados para lidar com esta qualidade, a transformam em 

grandeza, configurando um cenário problemático como Bergson e Harvey diagnosticaram: 

“de fato, todo o sistema de representação é uma espécie de espacialização que congela 

automaticamente o fluxo da experiência e, ao fazê-lo, destrói o que se esforça por 

representar” (HARVEY, 1989, p. 190). Temos aqui uma imprecisão apontada pelos dois 

autores e que reverbera em muitas esferas, inclusive a que discutimos aqui, dos construtos 

de um tempo chamado real criados pelas e nas mídias contemporâneas. 

O tempo bergsoniano, por vezes, é confundido com a nossa vida interior, quando na 

verdade é algo que dura além da nossa percepção sobre a vida, pois somos nós que estamos 

no tempo e na memória e não eles em nós. O entendimento da problemática que traçamos 

aqui começa com a aceitação desta realidade não antropocêntrica e da percepção de que é 

um falso problema encarar a experiência do tempo como uma sucessão de instantes 
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independentes (CANGI, 2007). O tempo precisa ser pensado como duração e como tal é 

difícil de ser concebido e expresso, podemos apenas senti-lo e vivê-lo (BERGSON, 2006, p. 

6).  

Esta dificuldade em representar o tempo parte da nossa percepção sobre ele, que se 

dá de forma instável, sendo capaz de capturar apenas instantes do fluxo de acontecimentos. 

Isso ocorre pelo fato da inteligência humana ser atraída pela fixidez das coisas, dos 

fenômenos, ela se pergunta “onde o móvel está, onde ele estará, onde o móvel passa (p. 8), 

imobilizando instantes e não de percebendo-os em continuidade.  

 

Daí a não ver no movimento mais que uma série de posições, há apenas um 

passo: a duração do movimento irá então se decompor e “momentos” que 

correspondem a cada uma das posições. Mas os momentos do tempo e as 

posições do móvel não são mais que instantâneos que nosso entendimento 

toma da continuidade do movimento e da duração (BERGSON, 2006, p. 9) 
 

Fomos em Bergson buscar estas definições pois elas nos parecem produtivas para 

pensar não só que os construtos de tempo datam de discussões do século XIX e XX, mas 

também para compreender de forma mais precisa o caráter ilusionista da mídia que falamos 

anteriormente com Zielinski. Parece-nos que este caráter escorregadio está presente em 

diversos desencontros e paradoxos comuns ao nosso tempo que povoam o imaginário 

tecnológico sem ser notados e problematizados pelos sujeitos embebidos neste contexto. O 

ilusionista faz isso, faz aparecer algo misteriosamente, tanto quanto o faz desaparecer, sem 

deixar pistas de como este processo se realiza.  

Além da efemeridade atravessas a natureza do meio digital, percebemos outros 

territórios nos quais ela está presente. Pensemos nos dispositivos imagéticos, por exemplo, 

e na instituição da lógica de breve vida útil destas materialidades. Temos novamente a ideia 

da reposição, ou da sucessão como a das informações no ambiente digital transportada para 

os aparelhos. Uma câmera fotográfica, um celular ou um computador, já são comprados 

com uma possível data de validade anexada aos produtos. Este tipo de medida dá vida ao 

que conhecemos por obsolescência programada, ou seja, o estabelecimento da lógica de 

substituição que vigora para uma multiplicidade de objetos. Esse é um paradigma que se 

constitui na realidade das materialidades, ou seja, no campo “palpável” destes objetos. 

Todavia, ao transpormos nosso olhar para o produto destas máquinas, suas produções como 

imagens, vídeos e outros, percebemos que esta lógica não mais se aplica. Ao passo que as 

informações perdem o corpo físico que tinham com os aparelhos, passam a ganhar uma 
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existência baseada “nos louros” que o ambiente digital carrega consigo. Dentre eles temos a 

ideia de capacidade de armazenamento infinita tão procurada nos baús sem fundo 

espalhados pela web, além da blindagem inata que estas informações teoricamente 

possuem. Trata-se de um poder mantenedor de uma aura paradoxalmente durável, se 

pensarmos que suas máquinas criadoras não a possuem. Dessa forma, o imaginário 

tecnológico contribui para a criação de um modelo de perfeição maquínico, no qual a 

informação produzida e armazenada por máquinas passa a ter uma promessa de eternidade, 

passa a ter um escudo que as mantém seguras de qualquer ação exterior ao digital que possa 

lhes causar algum dano.  

Com a possibilidade tátil a realidade efêmera emerge, dando à informação quase que 

“permissão” para que desapareça. Mas, mesmo assim, mesmo com a noção de que as 

tecnologias digitais possuem também uma data de validade, o que dura é o conceito de uma 

tecnologia imaculada, mesmo quando ela nos mostra suas fragilidades. 

 

3. Desdobramentos Empíricos 

 

Tomando como ponto de partida o fato de que os conceitos de tempo e espaço são 

plurais por serem apreciações construídas na experiência, a realidade capitalística aposta em 

um estado transitório da efemeridade e da permanente mudança, que são concebidos 

também como modalidades de produção que diferem do fordismo, ofertando novas formas 

de acumulação de capital mais flexíveis, uma delas, segundo Harvey é a mediação de 

experiências espaço temporais. (1989, p. 187).  É olhando atentamente para iniciativas que 

promovem estas experiências, que transformam construtos de tempo em conceitos 

vendáveis e capitalizam o “armazenamento de agoras” (FISCHER, 2003) que nossos 

desdobramentos empíricos foram feitos.  

Para isso, fizemos um primeiro movimento de cotejar aspectos acerca da natureza 

profícua das imagens contemporâneas que têm como característica principal a efemeridade. 

Esclarecemos que nosso empenho não está em dizer o que estas imagens são, reduzindo-as 

a isto ou aquilo, vídeo, imagem ou fotografia, por exemplo. Nosso movimento vai ao 

encontro da teoria das audiovisualidades3, de entender o que a caracteriza, o que a habita 

em devir. 

                                                 
3 Esta perspectiva vem sendo discutida pelo Grupo de Pesquisa TCAv (Audiovisualidades e Tecnocultura: 

Comunicação, Memória e Design), do qual faço parte, antes mesmo da sua formação, em 2011, e foi 

formulado a partir de uma série de conceitos e autores que compõem o quadro teórico do grupo, como: 
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Vemos este como um caminho para autenticar nas próprias imagens a qualidade que 

estamos propondo. Proveniente de duas palavras do latim, physis e natura, natureza implica 

em qualidades essenciais, inatas que se desenvolvem espontaneamente dando vida não só 

ao que as ciências entendem como flora e fauna, mas também ao que entendemos como 

objetos ou elementos resultantes da ação humana. Entender a natureza das imagens parece-

nos importante e necessário em um campo como o da Comunicação, no qual temos com 

frequência estudos voltados para o teor conteudístico das superfícies imagéticas, não 

oportunizando um entendimento das mesmas como um ser que possui algo pulsante em si, 

um gene, que possui movimentos e marcas próprias.  

Inspiramo-nos nos textos resultantes das pesquisas desenvolvidas pela pesquisadora 

brasileira Suzana Kilpp (2000, 2003, 2010, 2016) que se dedicou a entender a chamada 

“mídia maldita”, a televisão, a partir de um ponto de vista muito particular. A autora 

problematiza com riqueza empírica questões específicas da mídia, interessando-se por 

problemáticas4 sobre a natureza inequívoca da TV, e sobre seus processos de produção de 

sentido, ethicidades televisivas, ou seja, subjetividades (durações, pessoas, objetos, fatos e 

acontecimentos) que a televisão dá a ver como tais, mas que são, na verdade, seres 

televisivos, construtos próprios deste meio (KILPP, 2004). Convocamos este conceito no 

trabalho com os empíricos por entender que as marcas dos sentidos de temporalidade que 

estamos problematizando são ethicidades, não televisivas, mas próprias do ambiente digitais, 

das lógicas deste meio.  

 

As ethicidades são virtualidades que se atualizam em certas e diferentes 

molduras e moldurações, e seus sentidos são negociados (emoldurados) em 

diferentes instâncias entre emissor e receptor (ou consumidor, ou 

espectador, tanto faz), que ainda compartilham, de modo desigual e 

diferenciado - mas minimamente - de certos imaginários que tornam os 

sentidos comunicáveis (KILPP, 2004, p.3). 
 

Para identificar características concretas partimos da noção de que toda e qualquer 

máquina de imagem possui um dispositivo tecnológico imbricado ao seu processo de 

produção. Ao capturarmos uma imagem, colocamos em prática uma arte do fazer, uma 

                                                                                                                                                     
imagicidade e cinematismo, cunhados pelo cineasta russo Sergei Eisestein (2002), duração, vindo da obra de 

Bergson (2006), virtualidade e zeroidade (Deleuze, 1988) e pós-mídia (Guattari, 1989). 
4 A constituição do real nas e pelas mídias, a importância de superar o fluxo televisivo para perceber o que a 

televisão diz sobre si mesma, a autenticação da imagem-duração como sendo a natureza inequívoca deste tipo 

de imagem, a audiovisualidade televisiva transcendendo a televisão e passando a habitar outras mídias, e 

como pensar no que dura de televisivo em um processo de dispersão midiática tão avassalador como o atual, a 

partir do qual vemos a formação de territórios televisivos em outros meios como na internet, por exemplo, 

com a ascensão das Web-TVs. 
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técnica que, segundo Dubois (2004, p. 34) necessita, “ao mesmo tempo, de instrumentos 

(regras, procedimentos, materiais, construções, peças) e de um funcionamento (processo, 

dinâmica, ação, agenciamento, jogo)”. Logo, intuímos que o que nos olha (DIDI-

HUBERMAN, 1998) nas imagens, a sua qualidade de efêmera, possa ser encontrada de 

formas variadas, não só na superfície da imagem, mas também incrustada nas interfaces de 

dispositivos imagéticos.  

Sendo assim selecionamos o aplicativo Snapchat5 como um território de uma 

observação preliminar6 e nos perguntamos, quais os modos de funcionamento dele e quais 

as formas pelas quais ele se apresenta ao usuário. Em uma cartografia breve que tem como 

foco os instrumentos e o funcionamento (DUBOIS, 2004) dessa máquina, identificamos 

algumas características importantes que iluminarão nossas proposições e considerações. 

 

3.1 O objeto e percepções 

 

 O Snapchat é um aplicativo criado em 2011 por quatro estudantes da Stanford 

University, Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, disponibilizado gratuitamente 

pelas plataformas Android, Apple e Windows, e por meio do qual usuários podem trocar 

mensagens de texto, imagem e vídeo. O apelo comercial deste produto, no ano de seu 

lançamento, foi a possibilidade de produzir informação de cunho íntimo e disponibilizá-la 

para um público seleto, por meio de uma espécie de chat privado7. Com o passar do tempo, 

novas versões do aplicativo foram lançadas e este mote baseado no segredo e na exposição 

seletiva das imagens e textos acabou cedendo lugar ao argumento de compartilhamento de 

instantes. A própria página de venda do aplicativo na Google Play traz como slogan a frase: 

“A vida é mais divertida quando você vive cada momento :) Bom Snapping!”.  

 

 

                                                 
5 A partir da pesquisa exploratória e da pesquisa da pesquisa, percebemos dois aspectos sobre o aplicativo: o 

quanto este serviço demonstrou ter potencialidade para pensarmos uma materialidade imagética que produz e 

contém marcas da tecnocultura contemporânea e, o quanto ele ainda se configura como objeto pouco 

trabalhado no campo da Comunicação5. Em uma pesquisa nos bancos de dados de repositórios como o da 

Compós (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação) e o da Intercom 

(Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), encontramos apenas um trabalho que 

tinha o nome do aplicativo como palavra chave e que realmente o trazia como objeto empírico da observação. 
6 Este aplicativo se coloca como parte de uma possibilidade empírica, mas ainda não se configura como único. 

Estamos totalmente abertos a uma composição heterogenia do corpus, contemplando outras iniciativas.  
7 O símbolo do aplicativo é um contorno em forma de fantasma, no qual o usuário pode inserir imagens. O 

fantasma faz alusão ao anonimato e a possibilidade de divulgar informações de cunho pessoal sem ser notado 

ou visto por muitas pessoas, já que o tempo de visualização das mesmas é reduzido.   
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3.2 Cartografando e dissecando construtos  

 

Nosso modo de convocação dos empíricos se dá pela cartografia e a dissecação. O 

primeiro movimento tem como inspiração principal a figura do Flanêur, que com um 

comportamento quase voyeurístico, observa intensamente a Paris do século XVIII, a sua 

multidão e a urbanidade.  Sendo assim, a cartografia se realiza com o intuito de flanar pelo 

território em questão, por enquanto a interface do Snapchat8, em busca de marcas da 

qualidade efêmera, dos construtos de tempo que o próprio aplicativo cria. O movimento 

dissecatório entra em seguida como forma desnaturalizar o ato do ver, ou melhor “des-

discretizar”, paralisar o empírico, discretizando-o e depois devolvendo-o ao fluxo, 

“desdiscretizando-o”.    

 

Ao intervir tecnologicamente nos materiais empíricos, ela dá a ver as 

montagens, os enquadramentos e os efeitos de imagens discretas que não 

têm sentido no vídeo, mas que são praticados para ingerir sobre os sentidos 

que, ao final, serão agenciados entre emissor e receptor. (KILPP, 2015, p. 

31) 
 

O primeiro destino da observação foi o logotipo do Snapchat, uma das suas formas 

de se enunciar. Composto por uma silhueta de um fantasma, a imagem promove os sentidos 

de mistério e segredos que o serviço carrega consigo. Seu caráter fantasmagórico tem 

relação direta com a qualidade efêmera de suas imagens, pois assim como supõe-se de algo 

sobrenatural (ou de um ilusionista), elas aparecem e logo desaparecem, como se não 

pertencessem a este mundo e estivessem fazendo uma visita. Além disso, o aplicativo 

possui uma aura de descobertas, de um algo que possui camadas, revelando coisas novas ao 

passo que o exploramos. Por exemplo, o aplicativo possui um funcionamento complexo, 

com muitas funções que muitas vezes nunca são utilizadas pelos usuários por falta de 

conhecimento. Há uma recorrência grande de tutoriais em vídeo e reportagens explicativas, 

não só para entender melhor seus modos de uso, mas também para saber o que há e novo no 

serviço.  

                                                 
8 Por ora nos detemos a pensar na interface como objeto das nossas observações, mas com o avançar da 

pesquisa e com a produção de outros escritos, nossa intenção é avançar para uma análise mais profunda das 

imagens produzidas.  
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               Logotipo Snapchat
9
 

   

Um dos objetivos do aplicativo é publicar no feed de cada usuário, chamado de 

“Minha História”, um material imagético que pode ser produzido a partir dos seguintes 

fragmentos: vídeos com duração de até 10 segundos e imagens estáticas10 que podem ser 

expostas também até 10 segundos. Estes materiais ficam disponíveis para a visualização do 

público durante um período de 24 horas, em uma linha do tempo que é atualizada ao passo 

que os usuários publicam seus materiais. Estas imagens podem ser revistas inúmeras vezes 

ao longo deste tempo, basta recarregar a história do usuário por completo.  

O aplicativo dispõe de quatro telas centrais (além do perfil), acionadas por um 

movimento horizontal, que englobam funções diferentes. A primeira é a tela de captação de 

imagem. Essa ação pode ser feita por meio fotográfico ou audiovisual. Após realizar a 

captura da imagem, o usuário pode fazer uso de alguns recursos básicos de pós-produção 

disponibilizados pelo aplicativo, como adição de texto, de emojis, de desenhos e filtros. Ao 

fotografar um jardim, por exemplo, o usuário pode trabalhar com estas opções adicionais e 

postar sua produção diretamente no seu feed ou mandar para algum usuário em especial, na 

forma de chat privado.  

A tela à direita da inicial é a timeline do aplicativo. Nela encontramos os vídeos 

produzidos pelo usuário, em Minha História, e por todos aqueles que ele “segue”, ou seja, 

todos aqueles que adicionou para assistir a programação produzida. Além disso, o usuário 

tem acesso a um pequeno cardápio de canais de entretenimento e informação em uma aba 

chamada Discover. Esta iniciativa é uma das formas do aplicativo se monetizar, ofertando 

espaços para anunciantes. O modo como as empresas se comunicam com os usuários 

assumiu a forma com que o aplicativo se comunica e se enuncia, rápido e com um conteúdo 

                                                 
9 Logotipo disponibilizado pelo site do Snapchat.  
10 Chamamos de imagens estáticas pois não se trata apenas de fotos do usuário. Ele pode fazer o registro 

fotográfico e criar na sua própria superfície uma outra imagem, por meio dos filtros de cor e ferramentas de 

desenho (emojis, caixas de texto e pinceis, com cores variadas, para desenhos livres) 
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sucinto que também possui uma vida útil curta, apenas 24h, como qualquer história 

publicada pelos usuários comuns11.  

Até agora descrevemos algumas características do Snapchat e é interessante o 

quanto ele possui marcas da sua ligação com a temporalidade. O fato das imagens serem 

disponibilizadas durante 24 horas, o tempo máximo de duração dos vídeos, e a sinalização 

constante da passagem do tempo nas postagens são ethicidades de uma lógica de 

funcionamento condicionada pela formas de funcionamento de uma tecnocultura efêmera, 

que imprime em seus produtos suas formas de agir. 

Na versão anterior à atualização 9.29.3.0, cada um dos usuários era identificado pelo 

nome e por um pequeno círculo composto por “fatias do tempo capturado”, ou seja, por 

imagens que representam as diversas ou única produção audiovisual e fotográfica que o 

usuário possa ter feito dentro do período de 24 horas. Esclarecemos, os sujeitos dispõem de 

capturas que podem durar até 10 segundos, de modo que, ao longo do dia, um mesmo 

usuário pode acumular vários exemplares destes vídeos de 10 segundos, representados no 

círculo por um frame cada. Hoje, com a versão citada no início deste parágrafo, o próprio 

aplicativo escolhe uma imagem média que possa representar todas as imagens postadas, 

congela o fluxo e se fixa em um acontecimento. 

A tela à esquerda da central é a do chat privado, nela há o registro dos contatos com 

os quais o usuário possui uma comunicação mais reservada, já que o serviço não 

disponibiliza publicamente (no feed) as mensagens trocadas nesta tela. Neste território já é 

possível ver mais alguns vestígios do nosso objeto que faíscam nas formas de enunciação 

do aplicativo produtor de uma tendência imagética baseada na efemeridade e na curta 

relação do sujeito com a imagem.  

Outra característica importante é que as produções imagéticas trocadas na tela 

privada, podem ser vistas uma vez, com uma opção diária gratuita de replay (para as 

imagens) e outras mediante pagamento. Perceba, o aplicativo enuncia uma imagem breve e 

cria em si, construtos de tempo, imagens de uma complexidade temporal importante e que 

se desenrola com a possibilidade de uma reterritorialização monetizada. Ao rever uma 

imagem de alguém o aplicativo trata de avisar o produtor da imagem que houve novamente 

uma visualização. Nesta mesma tela, ao mandar uma mensagem de texto para um amigo, 

por exemplo, há a possibilidade mais concreta de instantaneidade, feita por meio de um 

                                                 
11 Esta opção ficou disponível a partir da atualização 9.12.0, liberada em julho de 2015 para os usuários. Antes 

disso estes canais ficavam localizados apenas na segunda tela à direita da central, dedicada aos canais 

anunciantes.  
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sinal, uma pequena bola azul, indicando que o seu “amigo” está on-line também e com a 

janela do chat aberta, ou pelo que o aplicativo identifica como chamada de vídeo.  

Essas ainda são incursões preliminares, mas percebemos que a ligação dos 

aplicativos de sociabilidade imagéticos e das próprias novas mídias com o tempo (aqui 

falamos do tempo espacializado, do relógio e não o bergsoniano) é algo que tem se 

intensificado e complexificado, dando margem para pensarmos o quanto essas práticas nos 

revelam acerca da sociedade a qual pertencemos (RISSE, 2014). O queremos problematizar 

é que o Snapchat e outras iniciativas imagéticas como o aplicativo Periscope e o próprio 

Instagram (além do Facebook e o Tumblr, citados anteriormente) criam uma noção de 

temporalidade engendrada, pelo tempo de veiculação e armazenamento das imagens12, pelas 

marcações de tempo espalhadas pela interface (abordadas no seguimento deste texto), que, 

por enquanto, chamamos de construtos de tempo real e, principalmente, pela insistência em 

promover experiências efêmeras que permitam uma renovação constante dos dados e a 

aproximação gradativa com a instantaneidade. Parece-nos que estamos lidando com uma 

temporalidade particular, uma televisualidade, composta por uma coalescência de tempos que 

desembocam numa ideia de presente, já que em termos bergsonianos isso não é possível, pois 

o que dura mesmo é passado, pois o presente já foi e o futuro já está contido neste passado 

(DELEUZE, 1999).  

 

4 Considerações finais 

 

Este artigo teve como foco traçar apontamentos sobre o que entendemos como 

construtos de tempo real. A ideia para a produção deste texto surgiu com a percepção de que 

muitos produtos midiáticos têm apostado na bandeira da instantaneidade e do tempo real, 

práticas comuns à produtos advindos da televisão, televisuais. Ao olharmos atentamente para 

estas produções percebemos que não se trata do tempo real, não se trata de nem de um 

presente, mas sim de uma construção acerca destes tempos, um construto que mimetiza 

lógicas midiáticas de outro meio, a televisão, construindo-se como televisualidades. 

Para compor nossa problematização acionamos o conceito de tempo cunhado na 

filosofia bergsoniana, o qual nos dá instrumentos para pensar em um tempo que só pode ser 

sentido, vivenciado e jamais representado com sucesso. O tempo como conhecemos 

comumente não é o tempo que se realiza na duração e sim o acompanhamento do passar 

                                                 
12 Retomamos que cada produção imagética postada pode ter até 10 segundos de duração, podendo ser vista 

durante 24 horas. Após esse período as imagens se tornam indisponíveis.  
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desse tempo, uma ideia mensurada, espacializada do mesmo. Esta chave teórica nos assegura 

de que o que vemos nas iniciativas imagéticas citadas no texto são apenas construtos de 

tempo. 

Percebemos que a promoção de uma lógica baseada no presente, que impulsiona estes 

construtos, faz parte de um processo maior que está em devir em diversas esferas sociais, uma 

tecnocultura baseada na efemeridade. A entendemos como uma virtualidade que deixa 

marcas não só nesse campo midiático que observamos, mas também nas práticas sociais e na 

construção do imaginário tecnológico. Citamos alguns paradoxos ligados às tecnologias e que 

nos ajudaram a visualizar o caráter ilusionista das mídias (ZIELISNKI, 2006), situando 

algumas características incrustrados nos produtos da tecnocultura.  

No campo empírico desenvolvemos uma exploração cartográfica e dissecatória no 

aplicativo Snapchat com o objetivo de reconhecer alguns rastros da qualidade efêmera e dos 

construtos de tempo real, ethicidades, que o aplicativo carrega consigo. Percebemos que o 

Snapchat se coloca na contramão de, por um lado, uma onda de aplicativos e sociabilidade 

que oferecem possibilidades de visualização ilimitadas em forma de arquivo, e por outro, das 

mídias tradicionais como a TV e o cinema, que funcionam pela lógica da massificação e da 

imagem como superfície que demanda um olhar mais atento. Disponibilizando as imagens 

por apenas 24 horas o serviço agencia as experiências por meio de uma superfície imagética 

de dispersão e pouco encorajadora de um olhar mais nervoso. O que ela mais suscita é o olhar 

passageiro, interessado por um tempo cada vez mais próximo do presente, do instantâneo.  

Mesmo tendo uma série de serviços que pratiquem a modalidade streaming, ou até 

mesmo as chamadas de vídeo como as do Facetime e a dos videochats, vemos aqui uma 

imagem emblemática de um tempo curto, apressado e que muitas vezes não quer limitar suas 

produções à ligação corporal com as máquinas fixas, ou a públicos reduzidos, mas quer 

movimento, quer fluxo.  

Destacamos que a efemeridade simbolizada, principalmente, pelo estabelecimento 

do tempo de vida útil das imagens, no caso do Snapchat, é uma característica que faz parte 

não só da sua natureza, mas também age como estado pensante (DUBOIS, 2004) como 

sintoma do meio ao qual o aplicativo está ligado e também à tecnocultura, que o tornou 

possível e vendável. Intuímos que o efêmero é o que dura no aplicativo, na própria imagem 

e na internet, não importando o quanto ela se modifique e se torne outra.  

Esse tempo espacializado da imagem deixa emergir modos estratégicos pelos quais 

o próprio serviço agencia sentidos acerca do tempo. O imaginário tecnológico cria noções 
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de vida útil cada vez mais curtas quando falamos em dispositivos e, a partir do fluxo das 

suas ações, acaba contagiando outros territórios como o da imagem, da subjetividade, entre 

outros, com estes conceitos. Esse movimento pode ser pensado de duas formas: uma 

hierárquica, considerando que uma criou a outra, em estratos crescentes, como se a esfera 

tecnológica criasse os modos de subjetivação (e vice-versa), e outra a-histórica, na qual 

optamos por não estabelecer parâmetros de início e fim, primeiro e segundo e, como 

Fischer (2013), considerar os meios de comunicação como parte de um processo de “mútuo 

contágio” entre tecnologia e cultura. Ou ainda, “trazer a dimensão da técnica enquanto um 

construto cultural” (p. 64). 

O fato do aplicativo disponibilizar imagens por 24 horas, quase sempre é 

acompanhado por uma aura de tempo curto, limitado, em outras palavras, sempre é 

acompanhando da palavra “apenas” formando a expressão: são “apenas” 24 horas. A 

maneira de interpretar este intervalo temporal como pequeno transparece a pressa, a 

emergência de uma cultura que não quer perder tempo, não quer perder informações e que 

deposita grandes esperanças no estrato digital. 
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