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Resumo 

A fotografia tem marcado a humanidade desde sua origem no século XIX. Com o 

Instagram vive-se um novo momento da fotografia. A selfie, característica desta Rede 

Social, tem se tornado uma forma clara de expor as subjetividades. As fotos no Instagram 

mostram o quanto a Pós-modernidade reconstruiu a forma de se ver e de se estar no 

mundo. Neste sentido, como o pontífice da maior igreja cristã tem se portado neste 

contexto? O Papa Francisco tem se destacado pela sua popularidade, e uma das suas 

características tem sido sua exposição contínua nas Redes Sociais, algo que ele mesmo 

tem comentado como uma forma de evangelizar. Este artigo analisa a presença do Papa 

Francisco no Instagram e compõe parte da pesquisa de doutorado deste autor sobre a 

presença do pontífice nas Redes Sociais. 

 

Palavras-chave: Instagram, Papa Francisco, Fotografia. 

 

 

Fotografia como dispositivo 

 

São muitos e conhecidos os estudos sobre fotografia desde o esplêndido trabalho 

de Benjamin. Ocorre que, recentemente como avanço das Redes Sociais, percebe-se uma 

verdadeira revolução no campo dos estudos da fotografia. Neste sentido, sustenta Barros 

(2017, p. 151) que: 

A supremacia da visualidade nos processos de comunicação 

interpessoal mediados tecnologicamente hoje em dia pode ser aferida 

pela quantidade estratosférica de fotografias compartilhadas 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Fotografia do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Licenciado em filosofia pela Unifebe e Mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade pela Univille. 

Doutorando no Programa de Pós-graduação da Escola de Comunicação da UFRJ. Professor de Filosofia e 

Ética na Univille - campus São Bento do Sul. 
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diariamente nas redes sociais, mesmo nas que, ao contrário do 

Instagram por exemplo, não têm na imagem um imperativo para que o 

usuário publique uma mensagem (Facebook, Twitter, Tumblr, QZone, 

WeChat, Line, Google+, para citar as mais conhecidas). 

Percebe-se assim que a fotografia vai se tornando papel central na mediação das 

relações sociais, ganhando papel central e imperativo do ser/estar no mundo. 

Parafraseando Descartes, “sou visualizado, logo existo”. Partindo do pressuposto que o 

objetivo deste artigo não é explorar a fundo as questões estéticas implícitas à fotografia, 

e sim explicar os elementos que são necessários para entender a fotografia como 

dispositivo, para sim compreender como se estabelecem as relações no Instagram. Para 

entender melhor, o objetivo aqui é estabelecer a relação entre Fotografia e o “estar-no-

mundo”. Neste interim, é necessário rever o confronto Fotografia e Espelho. Benjamin 

(1992), dedica um profundo ensaio, afirmando que ao contrário do espelho, a fotografia 

apreende a imagem apartando-a do sujeito. Significa dizer que, se por um lado a fotografia 

é um sinal de presença, por outro lado, identifica uma ausência do sujeito a quem a 

imagem pertence.  

Uma câmera fotográfica cumpre esse poder fascinante de adsorver e autonomizar 

a imagem refletida, isto é, a imagem que, contraída pela e na presença do próprio atinente 

se separa e toma distancia dele. Em um primeiro instante, a fotografia é como um espelho 

que pode ser manipulado, pois atém, de maneira fidedigna, a imagem da realidade que 

nele se projetou. Porém, ao manter a imagem de maneira estática, rompe com a 

temporalidade especular, sendo assim a oposição conceitual do próprio espelho. 

Quando falamos da popular selfie, nos deparamos à uma prática semelhante ao se 

olhar no espelho. Assim, quando o sujeito fotografa a si mesmo, ele é ao mesmo tempo 

espectador e objeto de captura, sentindo sempre esse descompasso de “ser eu e já outro”. 

A fotografia, destinada à fixação do instante, no fluxo contínuo temporal, coloca o sujeito 

em contraste com a sua passagem, dissociando este sujeito face à sua própria imagem. 

A fotografia ao separar o sujeito da sua imagem especular torna o fotógrafo um 

caçador. “Ao tropeçar a cada passo com a morte, a figura do caçador evoca a do fotógrafo 

que ao capturar o fortuito e o que lhe passa resvés, surpreende o real e o resguarda, 

delimitando-o numa forma-cerco (a moldura)”, afirma Oliveira (1984, p. p. 28). Com base 

nisto, a fotografia, tal como a caça, representa o instante “embalsamado”. A fotografia é 

assim este dispositivo de apreensão do instante. 
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Mas, o que é um dispositivo? Muito mais que um suporte ou um aparato 

tecnológico, muito mais que uma técnica, o dispositivo é uma máquina relacional ou, nas 

palavras de Deleuze e Guatarri, “uma máquina diagramática”, “um diagrama maquínico” 

(BRASIL, 2004). Neste sentido, o “dispositivo coloca em conexão e em funcionamento 

elementos os mais heterogêneos: trata-se sempre de uma articulação multilinear, 

composta por fios visíveis e invisíveis, materiais e imateriais, de origem e natureza 

diferentes” (ANDRADE, 2015, p. p.234). 

O dispositivo é, portanto, o que “não é nós”, e utilizando a classificação binária 

de Giorgio Agamben, os dispositivos estão nesta constante relação com os corpos por 

meio da experiência constante, o que lhes é inescapável. “A experiência da diferenciação 

é o que permite ao corpo ser sujeito, vivente e substância a um só tempo e, sendo tudo 

isso, abrir-se aos dispositivos e deles ser causa e efeito” (p. Ibidem). Sendo assim o corpo 

não é mais àquele da tradição platônica como oposição ao espírito – ou até mesmo um 

dispositivo da alma – nem mesmo a substância singular aristotélica. Aqui o corpo é 

“excentricidade fundamental que o faz estar permanentemente fora de si sem jamais sair 

de si” possibilitando esta contínua relação com os dispositivos, estes sim não corporais. 

É possível ainda uma aproximação do conceito de dispositivo com o conceito de prótese 

de Daniel Denett. 

 

Fotografia na era do Instagram 

 

A pós-modernidade traz uma nova estética e as novas configurações tecnológicas 

alteram nossa relação com os dispositivos. Nossa afinidade com o corpo é 

substancialmente alterada, de maneira que a fotografia reage a este mesmo processo. O 

rosto é objeto de modificações, operações, transformações, implantes, retoques que põem 

de lado a dimensão “natural”. A própria arte da maquiagem ganha um novo enlevo. Os 

ornamentos ganham um novo enfoque. O rosto passa pelo duelo entre subjetivação e 

alteridade. Ewing (1996) descreve então as crenças sobre a face contestadas pelos 

fotógrafos atuais. Estas crenças advêm sobre o valor de exteriorização de uma essência 

que a face e, nela, o olhar levavam a uma visão romântica. Hoje, de forma antagônica, os 

fotógrafos contemporâneos acreditam que o rosto é uma superfície alterável, com uma 

dimensão de máscara sociocultural, facilmente moldável, quer pela manipulação 

cirúrgica, quer pelas técnicas de maquiagem, quer até pela tecnologia fotográfica a 
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disposição como o famoso photoshop ou pelos variados filtros disponíveis hoje nos 

aplicativos dos dispositivos móveis (smartphone).  

Do sentido comum que a face demonstra e da sua desconstrução, Ewing passa a 

analisar o próprio senso comum sobre a fotografia e sua desconstrução. A fotografia não 

é mais a captação da alma, mas produto; as inúmeras técnicas de manipulação e 

montagem fotográfica desmentem a verdade especular da câmera escura e abrem as portas 

à criatividade e à manipulação mediática.  

Um dado importante é que a fotografia digital é invisível até o momento em que 

seus dados são convertidos em informação luminosa na tela. A tela, esta superfície 

luminosa torna-se o ambiente temporário, uma espécie de espelho manipulável. A 

ambiência das telas visa atender a uma exigência pertencente a própria do processo, já 

que fotografia sempre foi a “escrita pela luz”. Porém, nunca antes foi possível um 

dispositivo que pudesse corresponder de forma tão íntima a este caráter particular, à saber, 

a imagem luminosa. Há algo relativamente esperado no aparecimento dos suportes 

eletrônicos para a visualização de imagens fotográficas. Estes, tratados genericamente 

como telas, representam a forma mais originária de se visualizar uma fotografia, uma 

maneira quase especular. Ao mesmo tempo, afirma Barros (2017, p. 160): 

[...] a velocidade que se imprimiu também no acesso às fotografias, que 

literalmente rola em nossas telas, empurradas por nossos dedos 

ansiosos, impede que a abdução se faça, que o clarão do sentido 

aconteça. A velocidade imposta à experiência do olhar transmuta-o em 

simples visualização, insuficiente até mesmo para um meio sintético 

como a imagem. Pode-se lamentar a falta de atenção concentrada dessa 

experiência, mas não se deve esquecer que olhar sem ver é uma 

estratégia de sobrevivência nesse meio de superabundância 

informativa. A experiência contemporânea do fotográfico está inserida 

em um ritmo que foi subitamente acelerado com a massificação da 

comunicação digital.  

É neste sentido que se pode afirmar que as fotografias percorrem telas e, graças as 

Redes Sociais, elas migram de telas em telas. Esta instrumentalização da imagem se 

apresenta com mais evidência quando se torna perceptível a escala de recepção que é 

promovida nas telas, já que estas são também vinculadas à Grande Rede.  

Ao longo do século XX os jornais e revistas ilustradas colaboraram enormemente 

para a proliferação da fotografia, só que quase sempre de maneira restrita a um âmbito 

profissional de criação fotográfica (jornalística e publicitária, sobretudo). A grande 

diferença de hoje está na revolução do “instante privado publicado”. Desde os primeiros 
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blogues com fotos, passando pelo fotolog – tudo ainda na década passada, atingindo o 

Tumblr, Flickr, Vimeo ou Youtube – chegando em 2010 ao Instagram, perpassa-se o 

redimensionamento da divulgação das imagens daqueles que não são necessariamente 

profissionais, mostrando, no entanto, enlevos técnicos impensados anteriormente. 

No passado a fotografia fez parte de um universo de imagens do mundo, sobretudo 

em sua fase mais material com os papéis, filmes, negativos e cromos, hoje, com as telas 

interconectadas numa escala de emissão-recepção global, ela se torna porta de acesso 

imediato a este “presentismo” que é o mundo das imagens.  Assim, ambiência promovida 

pelas telas indica a possibilidade de uma experiência fotográfica mais próxima à 

experiência da imagem, ou seja, tem-se um ambiente voltado a garantir um crescimento 

da consciência dos usos e papéis que se podem atribuir às imagens fotográficas. Neste 

sentido, a imagem que não é mais somente uma tecnologia maravilhosa e apenas de 

entretenimento, tal como a televisão, mas que também promove a fluidez das trocas 

simbólicas e da construção de sentidos em que todos podem estar aptos a participar, basta 

usufruir de um dispositivo maquínico de captura e emissão de imagem. 

Assim, o Instagram, esta Rede Social criada por Kevin Systrom e Mike Krieger e 

lançado em outubro de 2010, tem por característica ser uma ambiência virtual cuja a 

finalidade objetiva é a emissão, a recepção e compartilhamento de fotografias, não 

escondendo assim a finalidade subjetiva dos perfis, que é a construção das suas 

subjetividades tornando todos espectadores da privacidade alheia. 

É preciso entender como o Instagram se insere neste contexto de icônico do século 

XXI. Assim com o intuito de construir referenciais de identidade, a utilização de imagens 

do Instagram – junto a outros artifícios discursivos – parece produzir uma enormidade de 

sentidos, confirmando uma tendência atual, característica da cibercultura, que reside na 

“atualização permanente – e sempre recente – das informações, por meio de fragmentos 

de conteúdo adicionados a todo o momento” (SIBÍLIA, 2008, p. p.116). Desta forma, o 

“Instante gravado” torna as Redes Sociais uma sucessão de instantes contínuos e 

descontínuos, onde o espaço e o tempo são “transduzidos3” à uma nova realidade. 

Esta realidade fragmentada, composta e disposta nas Redes Sociais, quando 

atribuídas a um ator social, representado por um perfil no Instagram ou Facebook 

(RECUERO, 2009) ajudam a construir o reflexo de si que este indivíduo deseja 

representar. Em outros termos, aquela instância subjetiva (fiador) que confere autoridade 

                                                 
3 Referente a Transdução dos conceitos de Simondon. 
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ao autor da enunciação. Pode-se dizer ainda que o sujeito consegue manipular sua imagem 

especular, migrando esta imagem do âmbito privado para o público.  Portanto, “é na 

qualidade de fonte da enunciação que ele se vê revestido de determinadas características 

que, por ação reflexa, tornam essa enunciação aceitável ou não” (DUCROT, 1987, p. 

p.187). Essas características, assinaladas por Ducrot, revelam a necessidade subjetiva de 

construir uma “imagem de si” que possa ser socialmente aceita. Esta “imagem de si” é 

contaminada de estereótipos culturais que circulam na sociedade como um todo e não 

apenas nas Redes Sociais. 

Conclui-se que os usos das imagens do Papa Francisco podem ser analisados pela 

ótica da construção dos sujeitos nas Redes Sociais. 

 

O Papa no Instagram 

 

 Cabe salientar inicialmente que esta pesquisa pretende abarcar a página oficial 

“@franciscus” (L'Osservatore Romano, 2016). Neste sentido a pesquisa está voltada para 

entender como a exposição da figura papal, que pela sua natureza de líder religioso já é 

uma figura exposta, é utilizada para a construção de uma imagem inter-subjetiva nas 

Redes Sociais. 

 Iniciando pela página Oficial do Papa: Esta conta no Instagram é empresarial e 

seu copyright está à cargo da agência de notícias do Vaticano que recebe o nome de 

L’Osservatore Romano. Tal conta possui atualmente cerca de 4,1 milhões de seguidores 

tendo ainda pouco mais de 420 publicações. Ao contrário do que acontece no Twitter e 

no Facebook, onde o Papa possui praticamente uma conta para cada idioma, no Instagram 

tem-se apenas uma única conta oficial, porém em cada publicação a legenda é repetida 

em vários idiomas. Cumprindo radicalmente o objetivo desta Rede Social, a conta do 

Papa esbanja fotos do cotidiano papal, porém, ao contrário do que se espera muitas vezes, 

que é conhecer a “intimidade”, as imagens são geralmente das reuniões, celebrações, 

entrevistas, recepções, enfim, do cotidiano público. Pergunta-se até mesmo se não se trata 

mais de peças publicitárias do que meras publicações. Vejamos algumas: 
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Figura 1 Papa visita o Refeitório que atende refugiados e imigrantes em Roma 

Fonte: Instagram 

  

Esta publicação data de 29 de Agosto de 2016, nela o Papa faz referência ao 

voluntariado como uma obra de misericórdia. O Papa decretou que 2016 seria o ano da 

misericórdia, e pode-se perceber uma “mensagem publicitária da misericórdia” em outras 

publicações: 

 

 

Figura 2 Imagem do dia 26 de agosto, Praça São Pedro. 

Fonte: Instagram 

 

 Na legenda da imagem no Instagram está escrito: Consolando os que sofrem, 

poderemos construir um mundo melhor. Novamente percebe-se que é uma peça 

publicitária, com técnica profissional, que cumpre o projeto do “Ano da Misericórdia”.   
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Figura 3 Publicação de 25 de agosto 

Fonte: Instagram 

  

Nesta publicação o Papa pede oração pelos atingidos no terremoto da Itália. 

Percebe-se pelas duas últimas imagens que o fotógrafo explora a “fotogenia” das mãos 

de Bergoglio. Esta publicação tinha no final do mês de agosto/2016 162 mil curtidas. 

Apesar da oficialidade da página, é possível perceber a “exploração” das expressões do 

Papa, tanto de Alegria – quesito bastante repetido em várias imagens, como de 

introspeção nos momentos de oração, como podemos visualizar nas imagens quem 

seguem: 

 

Figura 4 Papa reza pelas vítimas dos atentados terroristas 

Fonte: Instagram 

Não há nada de novo em mostrar um religioso rezando, porém, a oração é dotada de um 

sentido profético: ela pede a conversão. Várias das publicações da página buscam 
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exprimir uma mensagem de conteúdo significativo, relacionado com alguma atualidade e 

que exprima a palavra pontifical. 

 

Figura 5 Papa visita Armênia 

Fonte: Instagram 

 

Francisco tem encampado diversas viagens pelo mundo buscando o ecumenismo. 

Na imagem anterior vemos ele o chefe da Igreja armeniana em um gesto de união e 

cordialidade. É perceptível que a cerimônia é toda simbólica e que houve a intenção do 

fotógrafo em retratar o barco (símbolo da Igreja) e a água (símbolo da 

purificação/renovação). Também se vê na imagem uma parreira de uva, simbolizando os 

frutos do ecumenismo. Ambos os chefes nesta cerimônia rezaram pela paz, demonstrando 

um esforço da Igreja romana e da Igreja armeniana em vencer o passado de sangue e de 

perseguição entre ambas. Esta postagem em menos de um mês teve160mil curtidas.  

Na imagem seguinte, vemos o flash inicial de um pequeno vídeo criado a partir 

de inúmeras imagens remontando a viagem papal à Suécia em um dos principais 

encontros ecumênicos com lideranças da Igreja Luterana. 
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Figura 6 Papa visita Suécia 

Fonte: Instagram 

 É perceptível a perspicácia do fotógrafo em capturar durante a cerimônia esta 

fotografia icônica em que o papa, ao mesmo tempo que tem suas costas iluminadas em 

meio a escuridão da noite tem sua cabeça obstruindo a lua, dando o efeito “auréola”. Nota-

se a referência a ideia de santidade. 

Na imagem à seguir vemos o Papa em oração em frente ao ícone de São Pedro. 

Percebe-se que a conta no Instagram procura reforçar a imagem do Papa orante. Isto 

cumpre dois objetivos: estimulara oração entre os fiéis e passar a ideia de o líder religioso 

está “conectado” aos fiéis em oração pelos problemas do mundo. Transparece aqui um 

certo censo de responsabilidade. 

 

Figura 7 Em oração na Basílica de São Pedro 

Fonte: Instagram 
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Embora as imagens mais exploradas nas Redes Sociais seja a do “papa sorriso”, 

na sua conta do Instagram vemos que a intencionalidade publicitária das imagens percorre 

muito mais do que a “personalidade alegre”. É possível, cruzando as imagens e as 

legendas perceber que todas as imagens cumprem uma função “eclesiástica”, no sentido 

de apresentar o líder do catolicismo como um exemplo a ser seguido pelos católicos. 

Em seguida, vemos uma imagem que beira o inusitado: 

 

Figura 8 Praça São Pedro 9/06/2016 

Fonte: Instagram 

 

 Em uma audiência geral na Praça São Pedro, o papa é surpreendido por vários 

cães que acompanhavam seus donos. A simpatia do Papa na imagem associada aos 

animais reforçou a ideia de uma Igreja “antenada” ao cotidiano das pessoas, como as 

questões relacionadas ao direito dos animais.  

 De maneira geral, vemos que a página oficial do Papa cumpre a função semelhante 

à de qualquer outra página oficial, seja de um artista, seja de uma empresa. É nítida a 

necessidade publicitária de “passar uma mensagem” ao povo cristão.  O uso das Redes 

Sociais de maneira geral tem se tornado elemento frequente. Questões fundamentais deste 

papado não têm ficado apenas em bulas e encíclicas, mas tem alcançado o grande público 

através de pequenas publicações nas Redes Sociais, muitas vezes de maneira 

despercebida, sem tornar clara a intencionalidade, como esta última, que pode ser 

relacionada com a carta Laudatio Si. 
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Considerações 

 

O intento desta pesquisa é acompanhar as publicações do Papa Francisco nas 

Redes Sociais. Este acompanhamento do Instagram é feito desde agosto de 2016, neste 

sentido a pesquisa está em estado da arte. Na continuidade desta pesquisa pretende-se 

abrir duas frentes de trabalho, (a) analisar os inúmeros comentários das postagens; e (b) 

verificar a periodicidade e os sentidos dados nos compartilhamentos destas imagens e 

mensagens papais.  

A conta oficial do papa é alimentada quase diariamente e percebeu-se que em um 

ano de acompanhamento o número de seguidores dobrou. Ao mesmo tempo o número de 

publicações triplicou. Percebe-se ao mesmo tempo uma melhora qualitativa nas 

publicações, de maneira que as publicações evoluem de maneira “responsiva” as 

“curtidas” e aos comentários. Esta reatividade não é novidade no mundo das redes sociais. 

O que se analisa, de maneira ainda intuitiva, é que a intenção dos operadores desta conta 

é reforçar a imagem de um papa “simpático” (repetidas imagens de sorriso) e dos gestos 

solidários (fotos das mãos) do papa e da Igreja. Poder-se-ia também analisar o quanto o 

uso da imagem do papa é um instrumento político de contínua reaproximação da Igreja 

com as pessoas. 

Não é tarefa fácil analisar as subjetividades, mas se busca aqui entender uma nova 

forma de vivenciar a religião, da mesma maneira que a Internet revelou uma nova forma 

de militar politicamente, intui-se que há uma nova forma de ser religioso através da 

interfacialidade das Redes Sociais. 
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