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Resumo

Este artigo é o resultado de uma pesquisa exploratória de produções científicas voltadas
às performances fotográficas dos jovens e seu compartilhamento nas redes sociais na
internet, através de sites de redes sociais e aplicativos. Para tanto, foi selecionada uma
amostra dos estudos sobre o tema que incluem as produções acadêmicas de revistas,
sites e anais de congressos no o intervalo de tempo ente 2012 a 2016. Ao todo, os 35
textos foram analisados em eixos diferentes nos aspectos da temática e metodologia
presente neste material selecionado. Como resultado, foi possível ter conhecimento de
quais são as metodologias adotadas na área, quais as temáticas e autores referenciados
com a maior recorrência entre as produções. A pesquisa pelo estado da arte também
permitiu a percepção de que a maioria dos textos foi produzida no eixo Sul-Sudeste,
constatando a carência de textos acadêmicos relacionadas à temática nas demais regiões.

Palavras-chave: Redes sociais na internet; fotografia; produção brasileira; interações;
jovens.

1. Introdução 

O estudo sobre a comunicação nos meios digitais vem assumindo desde meados

dos anos 1990 uma importância considerável dentro de um conjunto de pesquisas no

campo  da  comunicação.  Através  de  publicações  e  eventos  acadêmicos,  é  possível

perceber  como  ele  tem se  preocupado  em compreender  este  espaço  aberto  para  as

experiências, atitudes e costumes que as pessoas desenvolvem nas ambiências digitais.

Tendo este cenário como base, são realizadas pesquisas relacionando a sociedade

contemporânea às performances e interações sociais estabelecidas nessas ambiências.

Em nosso  caso,  destacamos  os  estudos  que  propõem discutir  o  papel  das  imagens

1 Trabalho  apresentado  no  IJ  –  5  Comunicação  Multimídia,  evento  componente  do  40º  Congresso
Brasileiro de Ciências da Comunicação., realizado de 03 a 09 de setembro de 2017.
2 Estudante  do  curso  de  Jornalismo  UFS.  Membro  do  Grupo  de  Pesquisa  em  Marketing  (UFS).
ananda.ufs@gmail.com.
3 Orientador do trabalho. Professor doutor do curso de Comunicação Social da UFS. Membro do Grupo
de  Pesquisa  em  Interações,  Tecnologias  Digitais  e  Sociedade  (GITS)  e  do  Grupo  de  Pesquisa  em
Marketing. vitorbragamg@gmail.com.
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fotográficas na interlocução dos indivíduos em sites de redes sociais e aplicativos para

dispositivos móveis.

Seguindo  a  hipótese  de  que  o  compartilhamento  de  fotografias  é  crescente,

principalmente  a  partir  da  popularização  das  câmeras  e  dos  dispositivos  como

smartphones, que tornam praticamente instantâneo o ato de publicar uma imagem, as

pessoas passam a se utilizar deste recurso como forma de expressividade. Ou seja, as

fotografias ocupam um lugar que vai além de registros para a recordação, se tornando

uma forma de promoção entre os contatos virtuais.

Neste sentido, o compartilhamento de imagens está cada vez mais frequente nas

ambiências  digitais  por  se  tratar  de  uma  forma  prática  de  expandir  as  formas  de

representação e promoção entre as redes sociais na internet. Ele faz parte de uma nova

cultura  exercida  pelos  jovens  que  consiste  em  compartilhar  grande  parte  de  suas

informações pessoais de forma imediata.

Este artigo mapeia as produções acadêmicas voltadas para essa temática, com o

objetivo de compreender o cenário de estudo a respeito das interações e performances

dos  indivíduos,  principalmente  no  que  se  refere  ás  práticas  fotográficas  e  seus

compartilhamentos. Ou seja, ele é o resultado da busca sobre o estado da arte deste

assunto em todo o Brasil.

 Este estudo compõe o projeto de pesquisa “Condições materiais e performances

sociais  no  compartilhamento  de  imagens:  um  estudo  dos  jovens  e  suas  selfies”,

aprovado em edital interno da Universidade Federal de Sergipe, tendo como proposta a

compreensão  das  práticas  sociais  entre  usuários  em  redes  de  compartilhamento  de

fotografias e a  relação que é estabelecida por meio das imagens.  Na etapa atual  da

pesquisa está sendo realizado um apanhado do estado da arte da temática no Brasil,

apresentada agora nesse artigo.

2. Metodologia

De forma a sistematizar a busca na internet, primeiramente foram analisadas as

bases  de  dados  de  buscadores  e,  em  seguida,  às  páginas  de  periódicos  e  eventos

nacionais no campo da comunicação. Sendo assim, a etapa de seleção se deu com a

pesquisa por palavras-chave e expressões em portais de revistas acadêmicas, sites do
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Intercom nacional e regional, no portal da Compós4 e na ferramenta de buscas

Google Acadêmico5.

As  palavras-chave  escolhidas  em  um  primeiro  momento  foram  “jovens”,

“compartilhamento”,  “mídias  sociais”,  “aplicativos”,  “redes  sociais”,  “interações”,

“aplicativos”  e  “fotografia”.  Entretanto,  após  uma  primeira  busca  foi  constatada  a

necessidade de alterar as expressões para ampliar o alcance da busca. A partir de então,

foram adicionados os termos “selfie”, “Instagram” e “Facebook”. Em suma, a procura

pelos textos foi realizada com a junção de palavras-chave como, por exemplo, “jovens,

interações, fotografia” e “selfie, Instagram, interações”; a ideia era de obter uma busca

aprimorada que estivesse mais próxima dos objetivos do projeto de pesquisa.

Após  a  definição  das  palavras-chave,  foi  realizada  uma  triagem  de  textos

acadêmicos voltados para a temática da cultura digital, fotografia, interações sociais e

performances fotográficas, tendo como público-alvo os jovens brasileiros. Gerando um

total de 35 textos escritos entre o período de 2012 a 2016. O conteúdo selecionado vem

na  maior  parte  dos  eventos  da  área  da  comunicação,  como  Intercom6 e  Inovcom7,

contabilizando  19  artigos;  ainda  foram  selecionados  12  artigos  publicados  em

periódicos acadêmicos e 4 trabalhos de pós-graduação – teses e dissertações – através

da plataforma de busca do  Google Acadêmico.  O Gráfico 1 apresenta a origem dos

trabalhos encontrados na amostra, de acordo com o tipo de publicação construída.

Gráfico 1: Origem das produções brasileiras selecionadas

4 http://www.compos.org.br/
5 https://scholar.google.com.br/
6 http://www.portalintercom.org.br/
7 http://www.portalintercom.org.br/publicacoes/revista-inovcom/revista-inovcom-apresentacao
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Como é possível no gráfico, a maioria dos trabalhos consistia em publicações

para eventos de comunicação – nos grupos de trabalho ou de pesquisa. Publicações em

periódicos científicos figuraram em segundo lugar, que se refere aos artigos e ensaios

publicadas  em  revistas  acadêmicas.  Por  fim,  aparecem  os  trabalhos  de  conclusão

oriundos de programas de pós-graduação sticto sensu – teses e dissertações.

O foco principal dos trabalhos acadêmicos que compõe as amostras possui suas

particularidades,  mas  todos  esses  trabalhos  estão  ligados  por  um  tema  maior  que

abrange as práticas de compartilhamento de conteúdo no âmbito digital, sendo que boa

parte tem como público da amostra os jovens do Brasil. Os textos analisam o papel da

fotografia compartilhada em diferentes formas, como na comunicação, na formação de

uma identidade, na publicidade e na participação em movimentos sociais e políticos.

A delimitação entre  os últimos cinco anos estabeleceu um recorte  dos textos

mais atuais, que foram selecionados em um primeiro momento com base nos títulos,

resumos e palavras-chave, para em seguida fosse feita a leitura seguida da criação de

padrões de recorrência de abordagens – do ponto de vista da temática, da metodologia e

do referencial teórico. Este artigo visa organizar este mapeamento, destacando os pontos

comuns das metodologias, referências e vieses abordados, categorizando em tópicos que

representem as variações encontradas nestes três temas.

3. Levantamento da produção acadêmica

Com  o  intuito  organizar  e  sistematizar  o  material  coletado,  os  trabalhos

acadêmicos  foram  agrupados  a  partir  de  três  aspectos:  o  objeto  de  análise,  a

metodologia  e  o  referencial  teórico.  Nos  próximos  tópicos  serão  aprofundados  os

detalhes dos três aspectos selecionados para organizar a pesquisa.

No que diz respeito ao primeiro aspecto estudado, a categorização se deu em três

grupos: (1) os que tratam a fotografia como objeto, (2) os que voltam o foco para o

indivíduo no processo de interação e (3) os que fazem uma análise teórica do assunto.

Quanto às metodologias, a análise foi realizada a partir da natureza de pesquisa adotada

pelos  autores  –  divididas  entre  qualitativa,  quantitativa  e  quali-quanti.  Por  fim,  em

relação  ao  referencial  teórico,  foi  feita  uma  divisão  por  autores,  identificando  a

recorrência  deles  nas  produções  acadêmicas  para  reconhecer  quais  deles  são  mais

citados em pesquisas deste ramo.

4



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

3.1. Objeto de análise

A partir  da  leitura  da  produção considerada  em nossa  pesquisa,  foi  possível

identificar  três  temáticas  principais  abordadas  na  literatura  acadêmica  em  questão.

Como já apontando anteriormente, foi verificada a ocorrência de textos voltados para

(1)  a  análise  do  indivíduo  em  processos  sociais,  (2)  a  análise  das  imagens

compartilhadas nas ambiências digitais e, por fim, aqueles (3) que realizam uma análise

teórica acerca do tema.

Os textos que pesquisaram a relação entre as interações sociais e os sujeitos que

compartilham  conteúdo  em  meios  digitais  trabalharam  com  a  potência  de

expressividade que as redes sociais na internet são capazes de apresentar. Tais pesquisas

consistem numa análise eminentemente qualitativa, buscando compreender os processos

sociais  de  usuários  em sites  de  redes  sociais  e  aplicativos  como  o  Facebook8 e  o

Instagram9 principalmente, e podem ser vistos em “Os rastros digitais e a memória dos

jovens nas redes sociais” (HENRIQUES, 2014) e em “The Zuera Never Ends: interação,

compartilhamento  e  potências  virais  das  imagens  meméticas  em  comentários  no

Facebook” (INOCENCIO & LOPES, 2014).

As discussões foram construídas com base em recursos como os comentários, as

legendas das postagens e as menções; tais recursos foram capazes de tornar possível o

aprofundamento sobre as relações estabelecidas no âmbito digital pela forma como os

indivíduos dão sentido a eles na interlocução com as suas redes sociais. Para tanto, a

observação não-participante dos usuários nas ambiências digitais foi empregada.

Outro  método  utilizado  nessa  categoria  foi  a  aplicação  de  questionários  ou

entrevistas em profundidade, delimitando o perfil do entrevistado e aplicando o estudo a

ele, para em seguida, construir uma teoria a partir dos resultados obtidos. 

No segundo conjunto de produções, a análise das imagens foi o principal método

adotado na maioria dos casos. Neste sentido, foi catalogada uma diversidade de temas

abordados pelos autores, há textos que analisam a narrativa visual e a construção da

imagem por  meio  da composição,  outros  estudam as  fotografias  como um meio  de

comunicação.  A  tese  “Lomografia  e  Instagram:  marcas  de  um  imaginário

comunicacional” (LOHMANN, 2015) examina as imagens do aplicativo e compara com

as fotografias produzidas pelas câmeras LOMO identificando uma grande semelhança

8 www.facebook.com
9 www.instagram.com
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tanto entre as cores e filtros quanto aos usuários que não têm como prioridade o cuidado

com a estética, mas com o ato de clicar, publicar e impressionar. 

A partir da análise das imagens, foi realizada uma reflexão que varia de acordo

ao  direcionamento  do  texto.  Neste  aspecto,  foi  identificada  uma  diversidade  de

abordagens  realizadas  com  base  nas  imagens  compartilhadas,  como  estudos  sobre

reflexos da cultura de compartilhamento, a criação de uma identidade social por meio

dessas imagens de si como uma forma de comunicação e divulgação de publicidade,

como vetor para interações sociais e para gerar um sentido de pertencimento a uma

comunidade. Um exemplo desse tipo de abordagem é a tese “Let me take a selfie: Um

estudo  do  uso  das  selfies como  um  meio  de  comunicação  a  partir  da  análise  do

Instagram de Kim Kardashian” (2016), na qual a autora Gabriela Thomas analisa as

selfies da artista e como elas ajudam na sua autopromoção. 

Uma abordagem menos recorrente entre os estudiosos do tema foi a de reflexões

e ensaios que operam uma análise contextual do compartilhamento em mídias digitais

ou das performances por meio das imagens fotográficas sem que haja uma análise direta

de fotografias ou pessoas. 

Os  autores  que  deram este  enfoque  ao  texto  aplicaram teses  defendidas  por

teóricos da comunicação e das ciências sociais para realizar uma análise com teórica,

apresentando uma tendência para a pesquisa documental e bibliográfica, na qual seriam

testadas  as  hipóteses  dos  teóricos  em questão.  Vedolin  (2013)  é  um exemplo  desse

conjunto de produções, encontra-se em sua tese “Instagram: o fenômeno retrô e o self

pós-moderno” a autora explora como é feita a construção do self entre os usuários do

Instagram, trabalhando com conceitos da pós-modernidade e da cibercultura.

3.2. Aspectos metodológicos

As abordagens  metodológicas  predominantes  em todos  os  textos  acadêmicos

selecionados são oriundas de pesquisas qualitativas. Nestas, são realizadas análises que

não estão centradas em dados contabilizados, e que cabem ao pesquisador definir os

parâmetros e delimitar o corpus que justifique os argumentos propostos em seu trabalho.

Ou  seja,  as  pesquisas  qualitativas  selecionadas  não  se  preocuparam em demonstrar

resultados  através  de  números  ou  valores  percentuais,  mas  com  um  trabalho  de

aprofundamento sobre determinado tema, fenômeno ou relações entre indivíduos.
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A pesquisa qualitativa possui etapas que são cumpridas nos textos selecionados,

como são propostas por Gerhardt & Silveira (2009):

Objetivação  do  fenômeno;  hierarquização  das  ações  de
descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o
global  e  o  local  em determinado  fenômeno;  observância  das
diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao
caráter  interativo  entre  os  objetivos  buscados  pelos
investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos;
busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao
pressuposto  que  defende  um  modelo  único  de  pesquisa  para
todas as ciências.

Ainda, dentro da abordagem qualitativa, foram identificados procedimentos para

a investigação do objeto em questão. A entrevista em profundidade foi escolhida por

alguns dos pesquisadores. Nesse caso, trata-se de uma forma não estruturada de obter

informações  e  requer  um envolvimento  do  pesquisador  para  que  faça  as  perguntas

possíveis relacionadas ao tema pesquisado; ou seja, neste tipo de entrevista as questões

não são pré-definidas e o pesquisador deve ter o cuidado de captar todas as informações

necessárias  por  meio  de  uma conversa  que  siga  uma temática  de  forma  em que  o

entrevistado se sinta livre para falar, tornando um tipo de entrevista consideravelmente

mais  demorado  e  detalhado.  Vedolin  (2013)  afirma  que  utilizou  das  entrevistas  em

profundidade para verificar e investigar aspectos da sua fundamentação teórica. 

A aplicação de questionários também é identificada em textos como “Práticas

sociais  em tempos de  convergência  midiática:  Uma análise  dos  jovens nordestinos”

(FELIZOLA  &  BRAGA,  2015);  trata-se  da  elaboração  de  questões,  de  forma

estruturada,  que  serão  respondidas  pelo  entrevistado  para  que  se  colete  os  dados

necessários.  A grande vantagem do questionário  é  a  padronização de perguntas  que

facilita  na  futura  comparação  dos  dados  entre  os  entrevistados,  entretanto,  existem

limitações como a falta de abertura para que se consiga compreender aspectos que vão

além das questões estabelecidas pelo pesquisador.

A observação não-participante  esteve presente nos  textos  que  se tratavam de

comentários  realizados  por  usuários  de  sites  de  redes  sociais  e  aplicativos  ou  das

fotografias  publicadas  neste  meio  (INOCENCIO  &  LOPES,  2014).  Para  tanto,  os

materiais foram selecionados sem que o autor exercesse algum tipo de interferência. No

caso dos comentários e publicações, são analisadas as narrativas e as interações entre os

sujeitos envolvidos. 
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Já  no  caso  da  análise  das  imagens,  foram realizadas  seleções  de  acordo  ao

contexto e, a partir disto, as imagens foram analisadas em suas composições ou nas

relações  que  elas  estabelecem  com  as  particularidades  dos  contextos  estudados.

Trazendo como exemplo o artigo “Instagram no Facebook: uma reflexão sobre ethos,

consumo e construção de subjetividade em sites de redes sociais” (2012), escrito por

Fernanda Carrera, a pesquisadora observa uma série de imagens e interações entre os

usuários dessas redes sociais  para compreender  de que forma o Instagram ajuda na

construção do self (si mesmo) nos ambientes digitais.

Autores  como  Hoffmann  e  Oliveira  no  artigo  “A  fotografia  na  era  da

incompetência técnica” (2015) optaram por adotar a metodologia qualitativa a partir de

um estudo do caso sobre a fotografia, tendo como base a questão “quem fotografa hoje,

o homem ou a câmera?” realizando reflexões e ensaios de forma geral sobre o tema sem

a escolha  de  fotografias  ou  pessoas  específicas  para  a  análise.  Este  método,  dentre

outras possibilidades, permite que o fenômeno seja estudado a partir do seu contexto ou

pelo  seu histórico  documental;  no caso das  pesquisas  nas  ambiências  digitais,  pode

oferecer alguns facilitadores a partir do momento em que as informações dos usuários

de sites de redes sociais e aplicativos estão disponíveis de maneira pública.

3.3. Referencial teórico

A  leitura  do  material  selecionado  para  o  estudo  de  campo  despertou  a

sensibilidade  de  perceber  que  os  referenciais  para  a  escrita  de  cada  um dos  textos

possuíam autores em comum que vão de comunicólogos a sociólogos e antropólogos

que estudam as relações e interações dos indivíduos proporcionadas no âmbito digital.

O Gráfico 2 apresenta a recorrência dos autores aqui apresentados:
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Gráfico 2: Principais referências no Brasil dentro da área de estudos sobre fotografia e interações sociais
na internet.

A pesquisadora  gaúcha  Raquel  Recuero  teve  destaque  nos  textos  com  seus

estudos voltados aos processos e práticas sociais na mediação digital, aparecendo em

produções  relacionadas  redes  sociais,  conversação  e  difusão  de  informações  e

contabilizando 37% da amostragem selecionada. Em seguida está Lucia Santaella e suas

obras voltadas para a ciência da comunicação, embasando 31% dos textos com estudos

na área de mídias e semiótica.

Paula Sibilia também teve destaque, sendo referenciada em 28% especialmente

com o seu  livro  “O show do eu:  A intimidade  como espetáculo”  (2009);  Zygmunt

Bauman,  sociólogo  com estudos  voltados  para  as  relações  entre  os  indivíduos  nas

sociedades  –  principalmente  através  do  conceito  de  uma  modernidade  líquida  –

contribuiu para 25% dos textos com vários dos seus livros, assim como as obras de

Vilém Flusser – que dentre outros temas trabalha com a fotografia e as materialidades

da comunicação.

Por fim, foram mencionados entre as referências mais recorrentes as obras de

Erving Goffman, Pierre Lévy, Alex Primo e Manuel Castells, que aparecem em 22% das

produções  cada  uma.  Estes  possuem  formações  mais  variadas  para  o  ramo  da

sociologia,  filosofia  e  informática,  contribuindo  bastante  para  a  compreensão  das

relações comunicacionais entre os indivíduos por meio das plataformas digitais.
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4. Resultados das pesquisas

Cada texto chega a uma conclusão de acordo a temática apresentada em sua

proposta, a maioria deles reforça uma ideia preestabelecida sobre o tema ou constrói sua

teoria  após os  resultados  obtidos.  As produções que avaliaram os  indivíduos e  seus

compartilhamentos aprofundaram a relação entre eles dentro do contexto em que as

mídias  sociais  digitais  promovem novas  oportunidades  de organização,  mobilização,

comunicação, reconhecimento e relacionamento. 

Neste sentido,  eles  exploraram o potencial  dos usuários em trazer  discussões

para a esfera pública, como no texto “Das redes para as ruas: mídias sociais como novas

“armas” na luta por reconhecimento?” que analisa o papel das redes sociais como o

Facebook e  Twitter na  mobilização  e  organização  de  manifestações  que  lutam por

reconhecimento social.

Outra linha de estudo encontrada foi de como o indivíduo se expõe nas redes,

buscando a construção de uma imagem pública. A partir de análises do contexto das

redes sociais  e da sociedade midiatizada,  as conclusões foram voltadas em como as

performances em redes e o uso de imagens fotográficas vão além de uma forma de

expressão, contribuindo para fortificar o ego e a criação de uma imagem pública. 

Por  fim,  uma  última  investigação  foi  feita  com  relação  aos  sujeitos  que

compartilham conteúdos em meios digitais, identificando quais são os principais meios

em  que  os  jovens  dedicam  o  tempo  para  realizar  as  interações  no  cenário  de

convergência. Como resultado, o destaque foi dado ao Facebook, além de interações por

meio outros aplicativos em de dispositivos móveis com o uso paralelo de outras mídias

como a televisão. 

Quanto à análise das imagens, dois tipos de resultados são importantes de ser

apresentados:  os  que  destacam  a  influência  do  compartilhamento  de  imagens  para

ressaltar  determinados  eventos  ou  ideias  e  os  que  problematizam a  utilização deste

recurso para fazer registros meramente intencionados à criação de uma imagem pública

ou como forma de espetacularização. 

Em textos como “Narrativas visuais urbanas: uma análise das representações da

Praça da Alfândega no Instagram” (PELANDA et al, 2016) e “As mídias digitais e os

seus reflexos em campanhas de conscientização em tempos de compartilhamento” que

tratavam da importância do compartilhamento de imagens para registrar publicamente

um evento ou uma ideia, a conclusão é de que as selfies foram transformadas em um
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poderoso meio de comunicação. Compartilhar fotografias se tornou um meio influente

na comunidade e tem grande potência para promover algum ideal.

O  uso  dessas  imagens  também  foi  discutido  por  outro  viés  que  aborda  a

realidade em que os jovens passam a compartilhar cada vez mais os detalhes de suas

rotinas. A cultura do compartilhamento transformou as redes sociais em locais para a

exposição e exibicionismo de si mesmo para os outros, como defende o artigo “Geração

Hashtag: A Busca Do Sujeito Pelo Reconhecimento Nas Fotos #Selfie do  Instagram”

afirmando que o sujeito que usa a fotografia para se representar e ser aceito e que não há

nenhuma pretensão em ficar no anonimato.

Em contrapartida, a tese “Let me take a selfie” (2016) conclui que as selfies vão

além  de  uma  oportunidade  de  exibicionismo,  agindo  como  uma  ferramenta  de

construção de  personalidade  e  como uma estratégia  de imagem que diferencia  uma

celebridade em meio a tantas pessoas de destaque neste cenário. A cerca disto, o artigo

“Através dos filtros” completa que o usuário destas redes faz seleção de símbolos e

significados para suas imagens com o intuito de garantir maior apelo visual e montar

uma identidade que se destaque das demais.

Por fim,  as produções classificadas como reflexões e  ensaios trouxeram uma

abordagem teórica e conceitual sobre o tema da cultura do compartilhamento e do uso

da  fotografia.  O  texto  “A  fotografia  na  era  da  incompetência  técnica”  busca

problematizar a questão da banalização da fotografia, buscando responder uma pergunta

central: Quem fotografa hoje, o homem ou a câmera? A partir de referenciais teóricos e

da observação do contexto atual, a conclusão foi de que a intenção humana tem sido

substituída pelas predefinições dos aparelhos, refletindo diretamente na fotografia, que

passa a ser realizada de forma automática e banal.

Ainda  utilizando  reflexões  sobre  o  cenário  atual,  o  artigo  “Selfie e  estética:

reflexões  sobre  a  ação  de  marketing  da  Samsung  no  Oscar  2014”  trabalha  a

reprodutibilidade  técnica  para  mostrar  como  o  ato  de  registrar  momentos  vem  se

modificando com o tempo. Sua principal conclusão foi de que estes registros passam a

ser dirigidos para o outro, sendo uma forma de atrair olhares para o espetáculo de si

mesmo.
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5. Considerações finais 

É inegável a influência da fotografia como forma de aumentar a expressividade e

representatividade  nas  relações  sociais,  assim  como  o  seu  uso  crescente  nas  redes

sociais,  principalmente durante as interações  e performances dos jovens.  Os estudos

selecionados  possuem vieses  diferentes  com divisões  temáticas  distintas,  entretanto,

abordam essencialmente a questão do papel da fotografia na expressividade dos jovens

nos meios digitais.

Com o advento das mídias sociais, não podemos deixar de perceber como as

produções  especialmente  no  campo  da  cibercultura  estão  atentas  a  essa  cultura  de

compartilhamento de conteúdo imagética, explorando por um lado as variáveis técnicas

– inerentes às plataformas de produção e circulação, bem como os recursos para as

trocas sociais; e as variáveis sociais – os modos como os indivíduos se engajam nessas

redes e como os ambientes enquadram (ou ampliam) as suas subjetividades. 

Estas  produções  acadêmicas  servem  como  referencial  metodológico  para  os

trabalhos futuros, sendo possível observar diferentes resultados da aplicação da pesquisa

qualitativa dentro do campo da comunicação e, mais precisamente, voltada ao foco das

performances  sociais  no  compartilhamento  de  imagens.  Este  levantamento  também

possibilitou o conhecimento do histórico de produções acadêmicas realizadas nesta área.

Apontamos alguns fatos que vale considerarmos por fim, como a concentração

da produção em um eixo Sul-Sudeste, visto que a maioria delas veio de escritores e

universidades  destas  regiões.  Consequentemente,  levantamos  a  reflexão  de  que  as

demais regiões possuem carência de pesquisas relacionadas às interações dos jovens nos

ambientes  digitais  por  meio  da  fotografia.  Percebemos  também  o  predomínio  da

pesquisa qualitativa neste recorte temático do âmbito da comunicação e a recorrência de

autores citados em diferentes textos.

Como já mencionado, o material coletado foi parte do estudo sobre o estado da

arte dos estudos já produzidos na academia. Como desdobramento futuro da pesquisa, a

análise será ampliada para os últimos dez anos para analisar as interações e comparar os

resultados  obtidos  de  2007-2011  e  2012-2016.  Pretende-se  também,  a  partir  dessa

revisão de literatura, apresentar um apanhado para as pesquisas que buscam entender a

fotografia  como  vetor  de  práticas  sociais  nas  ambiências  digitais,  nos  servindo  de

embasamento teórico acerca do lugar dessas fotografias compartilhadas por usuários de

mídias sociais na contemporaneidade.
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