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Resumo 

 
Este texto aborda de forma bibliográfica uma reflexão acerca dos retratos ao longo do 
percurso da fotografia iniciado em 1826. A partir da contextualização do campo 
estético, o texto se apresenta em partes. A primeira trata de revisar historicamente o 
modelo fotográfico do século XIX de retratos chamado carte de visite, bem como tratar 
deste tipo de produção no século XX, no segundo momento o artigo se ocupa da 
natureza dos autorretratos chamados de selfies e na parte final vai tratar sobre a 
experiência estética das imagens feitas do cotidiano. O traço teórico será desenvolvido a 
partir das ideias de Eagleton (1993), Aumont (1998), Ranciére (2005), Soulages (2010), 
Kossoy (1999), Huuyssen (2003), Benjamin (1931), Fabris (2004), Sontag (2004), 
Lipovetsky e Serroy (2015). 
 
Palavras-chave: Carte de visite; Estética; Fotografia; Retrato; Selfie. 
 
Considerações Iniciais: o campo estético 

 

 A estética ao compreender uma dimensão plural, é considerada como uma 

ciência da percepção, do conhecimento sensível e da experiência. Permite transformar 

em conceito as sensações diante das obras e das situações, assim por experiência 

estética entende-se a forma específica de interpretação do mundo, a partir de 

determinadas ideias, valores e sentidos. O termo estética foi criado pelo filósofo alemão 

Alexander Gottlieb Baumgarten, em 1750, a partir do grego aisthesis, como um 

discurso sobre o corpo e da nossa vida sensível. Para o filósofo britânico Terry Eagleton 

(1993, p. 17), “o movimento de nossos afetos e avesões, de como o mundo atinge o 

corpo em suas superfícies sensoriais, tudo aquilo enfim que se enraíza no olhar e nas 

vísceras e tudo o que emerge de nossa mais banal inserção biológica no mundo”. O 

sensível aqui deve ser entendido como uma forma também importante de conhecimento 

frente a racionalização, em que o corpo revela outras informações sobre o mundo. 

 Ampliando ainda mais o conceito de estética deve-se considerar a obra La 

estética hoy do escritor francês Jacques Aumont (1998, p. 80), quando trata “que a 
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estética foi constituindo-se e adquirindo tanta importância se deve a valorização do 

prazer e a consolidação da modernidade, ligada ao surgimento do capitalismo, que deu 

novo sentido à noção de sujeito”3. Sujeito esse que agora expressa algo que é 

inteiramente pessoal, através do gosto, portanto a partir de tudo que aciona nossos 

sentidos, como o que vemos, o que comemos e o que ouvimos, desta forma é o corpo 

que expressa o que sente e isso dá uma noção outra de conhecimento, já que o gosto é a 

faculdade de julgar um sentimento de algo que foi experimentado em conexão com 

outros conhecimentos. E, por conta disso, é importante analisar a estética da fotografia 

já que “o objetivo fotográfico havia chegado ao limite extremo da capacidade do olho 

do sujeito para captar o mundo como suas imagens” (AUMONT, 1998, p. 79)4. 

 A experiência fotográfica permite uma experiência estética, a partir da 

sensibilidade é possível interpretar o discurso encontrado em um registro, tendo a 

referência que a imagem está ligada à contextualização do fotógrafo, do observador e do 

referente retratado. De acordo com Simonetta Persichetti e Diego Luciano Pontes (2014, 

p. 171) um estudo estético da fotografia permite “compreender os componentes 

sensoriais da fotografia, fazer um levantamento contextual da obra fotográfica e 

entender os diversos 'mundos' que uma imagem percorre, se tornam fatores essenciais 

para uma análise crítica imagética”. 

 Em função da importância do registro das pessoas e da quantidade de imagens 

criadas e publicadas atualmente surge o questionamento sobre os elementos estéticos 

que são elaborados nas fotografias contemporâneas, sobretudo nos autorretratos, 

presentes nas plataformas de produção e divulgação de imagens. Diante dessa 

abordagem inicial sobre estética, este artigo busca analisar os autorretratos que são 

publicados nas redes sociais, também chamados de selfies, e como as imagens do 

cotidiano são representadas na Internet. 

Para tal objetivo será necessário fazer uma contextualização histórica do 

surgimento dos primeiros retratos chamados de carte de visite, no segundo momento 

será tratada a questão do selfie e, por fim, serão analisadas as imagens atuais nas 

plataformas virtuais, tendo em vista a questão da estética. 

 
                                                
3 Texto original: “Que la estética haya podido constituirse y adquirir tanta importancia se deve a valorización del 
placer y a la consolidación de la modernidad, ligada a la aparición del capitalismo, que ha dado nuevo sentido a la 
noción de sujeto”. As traduções são de responsabilidade da autora. 
 
4 Texto original: “El objetivo fotográfico havía llevado al límite extremo la capacidad del ojo del sujeto para captar el 
mundo como sus imágenes”.  
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O carte de visite e os projetos fotográficos do século XX 

 

 Os retratos fotográficos surgiram no século XIX a partir das experiências com 

substâncias químicas sensíveis à luz que culminou e popularizou o processo do uso da 

prata como elemento formador da imagem. O registro das pessoas ocorreu também em 

função de outro elemento, a experiência física de captura da luz, quando o tempo de 

exposição à radiação luminosa diminuiu para 30 minutos a partir de 1840. 

 Ainda no século XIX, mas, sobretudo no século XX, com a evolução dos 

equipamentos e técnicas, surgem as câmeras fotográficas portáteis e os filmes em rolo 

que ampliou o número de retratos. Importante mencionar que este foi o primeiro 

elemento de consumo na área da fotografia, uma vez que a posse da imagem do 

indivíduo com o tempo passa a ser acessível à diferentes classes sociais. Como elemento 

de comercialização, o retrato impulsionou muitas experiências para tornar os processos 

fotográficos com maior qualidade e mais rápidos. Aparelhos de pose, fundos 

personalizados, trajes, acessórios e móveis eram escolhidos pelos retratados nos 

estúdios. Para o sociólogo Luiz Eduardo Robinson Achutti: 
 
Com o surgimento da fotografia, um tipo essencial de imagem veio a ser 
democratizada: o retrato. Ele era até então privilégio da aristocracia e dos 
burgueses mais ricos que podiam pagar pinturas a óleo. O daguerreótipo – retrato 
em original único feito como uma joia em placa de bronze – e logo depois o 
negativo e a possibilidade de cópia em papel vieram viabilizar a massificação do 
hábito de possuir a própria imagem. O retrato fotográfico surge na época em que 
se acentua o processo de individualização, sobretudo na Europa. Passam a existir 
novos tipos de preocupações com o corpo e vestimentas como forma de se 
produzir a imagem ideal que se quer perpetuar (ACHUTTI, 1995, p. 436). 

 
No que tange ao retrato, havia também a escolha de como as pessoas desejavam 

ser reconhecidas pelos outros na posteridade, no que indicava a opção de ser escritor, 

professor, artista, médico, no que exercia um papel social pela imagem, conforme relata 

o filósofo alemão Walter Benjamin (1994, p. 98) que “os acessórios desses retratos, com 

seus pedestais, balaustradas e mesas ovais evocam o tempo em que, devido à longa 

duração da pose, os modelos precisavam ter pontos de apoio para ficarem imóveis”. 

 Uma forma de diminuir o valor do retrato foi criada pelo francês Eugène Disderi 

(1819-1889) chamada de carte de visite (cartão de visita), era uma peça de 6 X 9,5 cm 

que foi patenteada em 1854. Na mesma chapa eram feitas oito imagens da mesma 

pessoa. O carte de visite tinha por objetivo ser dado de presente aos parentes e amigos 

com uma mensagem no verso, onde também era mostrado o nome, o endereço e a marca 



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

	  

 4 

do estúdio onde fora feito, algumas pessoas fizeram uma coleção destes gerando a 

cartomania. Havia todo um cuidado com a criação destes cartões e aí surge também a 

técnica de retoque, inicialmente eram retocados as imagens prontas, os positivos, e 

depois os negativos também tiveram tal tratamento. 

 Do século XIX destacam-se dois grandes retratistas o francês Félix Nadar (1820-

1910) e a indiana radicada na Inglaterra Julia Margaret Cameron (1815-1879). Nadar 

(Gaspar Félix Tournachon) acentuava a pose e o gesto das pessoas que fotografava, pelo 

rosto buscava a expressão do caráter do indivíduo, fotografou escritores, artistas e 

personalidades, entre eles o químico francês Michel Chevreul, criando a primeira 

fotoentrevista para Le Journal Illustré. Cameron fotografou parentes, amigos e 

personalidades, mas seu trabalho de destaque são as mulheres que registrou encenando 

pessoas do passado, como na foto Beatrice (1866), em homenagem a Beatrice Cencil 

que foi enforcada em Roma por ter encomendado a morte do pai, o Conde Fracesco, que 

dela abusava. Para o filósofo francês François Soulages (2010, p. 69), “com Cameron, a 

fotografia se afirma como arte e revela a natureza própria do fotográfico”.  

 No século XX houve inúmeros trabalhos em que o retrato foi um gênero 

fotográfico em destaque. Podemos mencionar o retrato do fotógrafo brasileiro Valério 

Otaviano Rodrigues Vieira (1862-1941) que foi premiado na Feira Internacional de 

Saint Louis, nos Estados Unidos, em 1904, chamado Os Trinta Valérios (feita em 

1901); a imagem mostra um sarau em que os músicos, a plateia, o garçom, os quadros 

na parede e o busto sobre um móvel têm o rosto de Vieira (Figura 1). Acionamos 

também Soulages (2010, p. 79) para observar a obra de Vieira quando diz que “a 

fotografia não é mais citação da realidade, mas história encenada”.  

 

    
Figura 1 – Os Trinta Valérios, imagem feita por Valério 

Vieira em 1901. 
Fonte: <http://www.itaucultural.org.br/>. 

Figura 2 – Fotograma sem título nº 13, retrato feito por 
Cindy Sherman, em 1978. 

Fonte: Tudo sobre Fotografia (2012, p. 422). 
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Outro trabalho em destaque são os autorretratos da fotógrafa americana Cindy 

Sherman (1954), que é modelo e fotógrafa de suas imagens, na série Untitled Film Stills 

(Fotografias de Cinema sem Título, de 1977 a 1980) ela interpreta papéis femininos 

inspiradas no cinema, na publicidade e na televisão, buscando problematizar o lugar na 

mulher na sociedade. Para os retratos, Sherman utiliza perucas, maquiagem, vestuário e 

acessórios distintos, além das poses, locais e iluminação de cena diferentes (Figura 2). 

Para Soulages (2010, p. 74), “o objeto a ser fotografado não é mais do que uma 

oportunidade de encenação. A estética do retrato articula-se então com a da encenação”. 

 Ainda seria possível apontar muitos outros trabalhos fotográficos em que houve 

uma criação de retratos e autorretratos com produção diferenciada e com objetivos 

distintos. Saltando no tempo, temos no final do século XX a tecnologia digital que 

modificou o processo fotográfico, saindo do campo químico para o campo virtual, com 

a captura da luz sendo transformada em código binário. As câmeras tem em seu plano 

focal um sensor eletrônico e a imagem em dados pode ser vista pelos dispositivos de 

visualização da imagem, com a Internet esta passa a ser publicada em várias plataformas 

do ciberespaço, sobretudo nas redes sociais. 

Em todas as cenas acima indicadas nota-se uma preocupação com a postura 

corporal de como o indivíduo se coloca diante do dispositivo fotográfico. Em situações 

de ficção ou não o corpo se apresenta como um discurso, a pose, as vestimentas, o olhar 

demonstram emoções. Lembrando que Eagleton (1993, p. 17) afirmou que “a estética 

nasceu como um discurso sobre o corpo”. Tudo é pensado para compor estas 

fotografias, tudo revela um significado ao receptor da imagem, do corpo vestido ao 

corpo desnudo, a fotografia convoca nossos sentidos, tenta nos tocar, contar uma 

história, devido a sensibilidade cultural traz uma possibilidade estética. 

 

O selfie: a face contemporânea do retrato 

 

Neste contexto da tecnologia digital para criação de fotografias surge o termo 

selfie, que são os autorretratos digitais feitos a todo o momento e publicados na Internet 

(em destaque com celulares), pode ser considerado um fenômeno visual contemporâneo, 

mas que carrega algumas intencionalidades do passado, como ter o registro de si, 

mostrar aos outros e adotar uma determinada pose. Ao invés das mensagens escritas no 
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verso da imagem como no carte de visite, os novos textos se tornaram descrições e 

comentários breves pelas diferentes redes sociais, acompanhadas de hashtags5. 

 Todos os exemplos até aqui apontados (inclusive da primeira parte do texto) 

indicam que sempre houve uma preocupação constante em relação à estética da 

fotografia. Do século XIX em diante está na frente de uma lente fotográfica fez com o 

indivíduo questionasse sua pose, seu traje, o lugar onde estava e como gostaria de se 

apresentar no registro, como uma fuga ao real. O que o selfie aciona é a maior 

efemeridade e ubiquidade do ser, já que o registro ocorre em diferentes momentos e 

lugares, de forma constante. A todo o momento inúmeras imagens do cotidiano são 

publicadas nas redes sociais, colocando aos olhos dos outros as atividades que as 

pessoas desempenham, incluindo suas intimidades e suas relações sociais. 

 
Um novo corpo coletivo está sendo organizado para o sujeito individual pelas 
mudanças políticas e tecnológicas e a função do crítico é formular aquelas 
imagens pelas quais a humanidade possa assumir esta nova e pouco familiar 
carnadura. Se o corpo é construído de imagens, as imagens, por sua vez, são 
formas de prática material (EAGLETON, 1993, p. 244). 

 
Esse corpo do qual se criam imagens se coloca de forma ‘coletiva’, uma vez que é 

exibido pela Internet, pelas inúmeras conexões que as redes sociais possibilitam através 

de seus algoritmos, as imagens transitam às vários indivíduos num amplo 

compartilhamento do registro. Para a jornalista Susana Gastal (2005), há uma 

estetização da vida contemporânea, em que as atividades são vivenciadas através das 

imagens, o que indica a grande produção e consumo de imagens. A imagem e o 

imaginário viraram um produto, cada vez mais procurado e consumido; algo que foi 

idealizado pelas imagens é buscado para ser visto e vivenciado em experiências e, 

assim, se renova a construção de imagens que vai alimentar outros imaginários. 

 
Entre as críticas feitas a esse modo de vida contemporâneo está a dos que dizem 
que a estetização, ao invadir a vida das pessoas com seu predomínio sempre 
renovado do visual e do gosto visual, seduziria o público e o levaria a vivenciar 
mesmo as atividades cotidianas a partir de imagens. Isso incentiva, ainda, um 
consumo cada vez maior de imagens (GASTAL, 2005, p. 31).  

 
Pelas redes sociais há a proliferação dos retratos, estas imagens ali expostas 

requerem olhares, comentários e indicações positivas, a contemplação é buscada uma 

                                                
5 “As hashtags são palavras que ao serem antecedidas pelo símbolo # são convertidas em hiperlinks, tornando-se 
identificáveis por mecanismos de busca que permitem sua contabilização e listagem” (FIGUEIREDO, 2013, p.8). 
 



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

	  

 7 

vez que se amplia a visualização através de demais redes sociais, algo precisa ser dito e 

se pede por isso. “A estética, mais uma vez, torna-se uma política do corpo, e dessa vez 

numa inflexão inteiramente materialista” (EAGLETON, 1993, p. 244). 

Assim, há uma publicação da vida íntima, doméstica, privada, o que pode chegar 

ao processo de estetização. Eagleton (1993, p. 22) explica que “o novo sujeito, que doa 

a si mesmo, a partir de si mesmo, uma lei indissociável de sua experiência imediata, 

encontrando sua liberdade na necessidade, é modelado no objeto estético”. Seu corpo é 

colocado à disposição da representação fotográfica, ao se retratar ocorre uma 

experiência sensível não mais particular, mas colocada aos olhos dos outros. O que 

coloca a fotografia com a permanência do registro de si desde o século XIX, mas agora 

com a constituição de corpo íntimo mostrado de forma compartilhada em rede. Portanto, 

esse gênero fotográfico, que é o retrato, se abre as novas possibilidades e 

potencialidades que a tecnologia oferece e também pela própria vontade do indivíduo.  

Mudanças essas apresentadas em formatos de câmeras presentes nos celulares e 

tablets, com inúmeros aplicativos para edição e publicação pelas redes sociais, portanto 

há uma mudança de conceito do modo de produção e recepção de imagens. A 

experiência imagética das redes sociais endossa um regime de visualidade 

contemporâneo criando um novo conceito de fotografia de se fazer e ver a imagem.  

Numa exibição pessoal, o retrato retorna como grande enunciação do sujeito 

através da imagem, que abarca novas concepções de si colocar perante o mundo. Assim, 

a imagem salta dos álbuns físicos e amplia sua visibilidade para os álbuns virtuais. 

Nesta escala de visibilidade do indivíduo é o corpo que aparece na cena, em situações 

reais ou ficcionais, mas mesmo assim é sempre de um referente que se capturou a luz. 

 
Pois na realização dessas necessidades e capacidades [do corpo produtivo], 
aquele corpo cessa de ser idêntico a si mesmo e se abre ao mundo socialmente 
compartilhado, dentro do qual os desejos e necessidades de cada um deverão ser 
pesados ao lado dos dos outros. É desta maneira que somos levados por uma 
estrada direta do corpo criativo até estas questões aparentemente abstratas como 
as da razão, da justiça ou da moral —questões que, na sociedade burguesa, 
tiveram sucesso em emudecer o clamor inconveniente do corpo e de seus 
interesses concretos (EAGLETON, 1993, p. 154). 

 
A partir do conceito de corpo criativo destacam-se dois exemplos, a artista Evan 

Baden na série fotográfica intitulada Technically Intimate revela os ambientes onde são 
feitos selfies eróticos. A artista utilizou modelos para reproduzir cenas que são 
facilmente encontradas nas redes sociais, em que o quarto das pessoas é o local 
escolhido, assim como são utilizados celulares ou câmeras compactas. Ela demonstra 
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em sua obra a exibição da intimidade on line, muitas vezes de adolescentes e jovens. As 

selfies íntimas revelam as pessoas com lingerie ou nuas (Figura 3). De acordo com a 

artista, as pessoas da geração digital consideram que enviar imagens sexuais é um ato de 

intimidade, “quando uma imagem é enviada, qualquer significado emocional que 

poderia existir entre o emissor e o receptor é cortado, e o remetente se torna apenas um 

corpo pornográfico (geralmente sem cabeça) para o receptor”6. 

 

  
Figura 3 – Série Technically Intimate de Evan Baden. 

Fonte: <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/em-
serie-fotografica-artista-revela-ambiente-por-tras-de-selfies-

eroticos-16932702>. 

Figura 4 - Pamplona, foto de Rafa Rivas/AFP. 
Fonte: 

<http://tecnologia.uol.com.br/album/2014/09/05/co
m-tornado-de-cima-do-predio-e-ate-em-incendio-

usuarios-se-arriscam-em-selfies-perigosos>. 
 
Outro exemplo são os considerados selfies perigosos, em que as pessoas se 

colocam próximas a fenômenos da natureza como tornados; incêndios; após acidente 

aéreo; dentro de um vulcão; acima de prédios altos como The Center, em Hong Kong 

com 340 metros de altura; no meio de corrida de touros na Espanha (Figura 4). Neste 

último caso, de acordo com o jornal inglês The Guardian, o homem que fez o 

autorretrato enquanto corria na Festa de São Firmino foi procurado pela polícia 

espanhola, pois ele teria arriscado a sua vida e a de outros competidores, observando 

que as regras do evento proíbem o uso de equipamentos de filmagem e fotografia entre 

os participantes, também pode render uma multa na época de 3.000 euros. As pessoas se 

colocam em situações arriscadas para fotografar e veicular imagens nas redes sociais. 

A fotografia sempre encantou as pessoas, mesmo os retratos daguerreotípicos 

com nitrato de prata do século XIX à imagem na tela do telefone celular, a busca por 

esta e a eternização dos momentos através de índices iconográficos faz mover o ser 

humano, em sua finitude ou espetacularização. De acordo com as pesquisadoras Nina 

Velasco e Cruz e Camila Araújo (2013, p. 268), “a acessibilidade dessas imagens pela 
                                                
6 Fonte: O Globo, em 25 de julho de 2015. Disponível em: <oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/em-serie-
fotografica-artista-revela-ambiente-por-tras-de-selfies-eroticos-16932702>. 



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

	  

 9 

circularização na rede virtual, acentuada pela rápida disseminação dos repasses 

pessoais, coloca a fotografia como idioma preferido nas práticas de comunicação 

mediada na contemporaneidade”. 

O modelo atual de produção de fotografias pelas tecnologias que transformam 

fótons em energia elétrica e depois em bits dá continuidade a força que imagem sempre 

teve em nossa civilização. Como coloca a crítica de arte americana Susan Sontag (2004, 

p. 34), “a onipresença das fotos produz um efeito incalculável em nossa sensibilidade 

ética. Ao munir este mundo, já abarrotado, de uma duplicata do mundo feita de 

imagens, a fotografia nos faz sentir que o mundo é mais acessível do que é na 

realidade”. Desta forma, ‘todos’ podem produzir imagens. 

 

A estetização da vida contemporânea 

 Ao analisar a questão estética no âmbito do capitalismo Gilles Lipovetsky e Jean 

Serroy (2015) indicam como a economia de mercado modifica a experiência sensível 

por conta da produção, distribuição e consumo de bens em escala mundial ligadas às 

estratégias das empresas e suas marcas, o que faz surgir uma economia estética 

vinculada a estetização da vida cotidiana. Os autores dividem em quatro eras a 

estetização do mundo, a primeira intitulada Artealização Ritual refere-se ao período em 

que não há intenção estética, visto que as situações estavam ligadas às questões 

religiosas e clânicas, os objetos não eram para ser admirados, tinham utilidade nos 

momentos específicos e depois eram descartados. A segunda era é chamada de 

Estetização Aristocrática em que se dá no período do humanismo, muda a figura do 

artesão para o artista, as obras passam a ser assinadas, é um momento secular vinculado 

a razão. A terceira era é caracterizada como a Moderna Estetização do Mundo trata 

sobre a autonomia da arte vinculada aos museus e as coleções em caráter comercial, ou 

seja, a produção visa um público para obter sucesso e lucro para artistas e galeias, os 

objetos deixam de ser práticos para serem estéticos, assim as obras são protegidas e 

restauradas para um consumo em massa.  

A quarta era é a atual, chamada de Era Transestética, trata da mercantilização e 

individualização extremas, conhecida como a era da criatividade, a arte encontra-se nas 

indústrias, no comércio e na vida comum. Se a primeira era foi a arte para os deuses, a 

segunda foi para os príncipes, a terceira para a arte e a atual para o mercado, chamada 

de Capitalismo Artista. O consumo estético se torna um vetor identitário e o indivíduo 
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transestético é reflexivo, eclético e nômade gerando assim uma estetização da percepção 

e da sensibilidade. Como exemplo, os filmes e as séries de televisão de grandes 

orçamentos, os espetáculos e os parques, numa combinação de arte e comunicação. 

 
No tempo da estetização dos mercados de consumo, o capitalismo artista 
multiplica os estilos, as tendências, os espetáculos, os locais da arte; lança 
continuamente novas modas em todos os setores e cria em grande escala o 
sonho, o imaginário, as emoções; arteliza o domínio da vida cotidiana no exato 
momento em que a arte contemporânea, por sua vez, está empenhada num vasto 
processo de “desdefinição” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 27). 

 
 E nesse processo de estetização da vida cotidiana os autorretratos se colocam 

como elemento de legitimar o discurso sobre si de forma espetacular, como aponta o 

estudo O show do eu: a intimidade como espetáculo da pesquisadora argentina Paula 

Sibilia (2008). Aborda como as pessoas passaram a ser tornar visíveis, principalmente 

através da Internet, ao se apropriar das ferramentas na rede para publicar sobre suas 

vidas. A exibição da intimidade está um clique de distância numa dinâmica de fluxo de 

informação em escala geométrica, ao lado das finanças globais, do marketing e da 

publicidade, o que vai gerar um amplo consumo de elementos materiais e imateriais. 

 
Nesta cultura das aparências, do espetáculo e da visibilidade, já não parece 
haver motivos para mergulhar naquelas sondagens em busca dos sentidos 
abissais perdidos dentro de si mesmo. Em lugar disso, tendências exibicionistas 
e performáticas alimentam a procura de um efeito: o reconhecimento nos olhos 
alheios e, sobretudo, o cobiçado troféu de ser visto. Cada vez mais, é preciso 
aparecer para ser. Pois tudo aquilo que permanecer oculto, fora do campo da 
visibilidade – seja dentro de si, trancado no lar ou no interior do quarto próprio 
– corre o risco de não ser interceptado por olho algum. E, de acordo com as 
premissas básicas da sociedade do espetáculo e da moral da visibilidade, se 
ninguém vê alguma coisa é bem provável que essa coisa não exista (SIBILIA, 
2008, p. 111-112). 

 
Como se a fotografia fosse um certificado de existência, apresentando as 

atividades, como diria Sibilia “aparecer para ser”, numa sociedade de aparência e de 

espetáculo. Para a historiadora Annateresa Fabris (2004, p. 35), “o retrato fotográfico é 

uma afirmação pessoal, moldada pelo processo social no qual o indivíduo está inserido e 

do qual derivam as diferentes modalidades de representação”. Ao se representarem as 

pessoas indicam uma identidade, querem ser percebidas de algum modo, em diferentes 

situações; se antes a fotografia era o elemento dos eventos (aniversários, casamentos, 

formaturas, viagens etc.), hoje ela se faz presente em todas as situações, a portabilidade 

e a acessibilidade aos equipamentos graças aos avanços tecnológicos tornou todos os 
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momentos representados fotograficamente.  

Essa identidade representada pode ser criada ou espontânea, um dos exemplos 

mais famosos foi da estudante holandesa de Design Gráfico que simulou através de 

fotografias uma viagem para a Tailândia e o Cambodia, ao fazer um trabalho final da 

faculdade e, ainda, publicou tais imagens no Facebook. A ideia de Zilla Van Den Born 

era mostrar como é fácil distorcer a realidade; para dar ainda maior verossimilhança ao 

projeto contou a família e amigos que estava viajando de férias, mas todas as imagens 

foram feitas no seu apartamento em Amsterdã transformado em estúdio e na piscina do 

prédio durante 42 dias (Figura 5).  

 

  
Figura 5 – Estúdio montada por Zilla Van Den 

Born.  
Figura 6 – Foto editada por Zilla Van Den Born.  

Fonte: <http://revistagalileu.globo.com/blogs/buzz/noticia/2014/09/holandesa-usa-photoshop-para-simular-viagem-
por-mais-de-um-mes-no-facebook.html>. 

 
As imagens mostraram lugares paradisíacos, praias desertas, restaurantes com 

comida asiática (que ela comprava em restaurante tailandês ou cozinhava), templos 

budistas. Para fazer a foto do mergulho por exemplo, utilizou a piscina do prédio e 

depois editou com imagens de peixes (Figura 6). Com isso, ela revelou que “você 

constrói quem você é na internet. E, às vezes, você sente a pressão de mostrar que está 

fazendo coisas legais”7. O resultado do trabalho era mostrar que muitas imagens das redes 

sociais podem ser manipuladas. Assim, também pontua Fabris: 

 
Todo retrato é simultaneamente um auto-retrato, e que todo auto-retrato 
pressupõe um espelho. Graças a ele, o indivíduo constrói uma identidade 
imaginária e ilusória; atesta a existência de uma unidade que a própria 
superfície do espelho coloca em crise, ao criar uma cisão entre o eu que se 
apresenta no reflexo e o eu que o percebe” (FABRIS, 2004, p. 78). 

                                                
7 Fonte: Fantástico, 28 de setembro de 2014, <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/09/holandesa-posta-fotos-
falsas-em-redes-sociais-para-simular-viagem.html>. 
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Um destaque do trabalho acima que merece atenção é quando a artista trata 

sobre a pressão das pessoas mostrarem que fazem algo interessante aos outros, o que 

aciona ainda mais essa criação ficcionalizada dos momentos. Neste sentido, algumas 

vezes a produção fotográfica reelabora o real, construindo uma ‘realidade’ pela 

teatralização. De acordo com o historiador Boris Kossoy: 

 
A representação fotográfica é uma recriação do mundo físico ou imaginado, 
tangível ou intangível; o assunto registrado é produto de um elaborado processo 
de criação por parte de seu autor. Vimos que o fotógrafo constrói o signo, a 
representação. Nessa construção uma nova realidade é criada. [...] O assunto 
uma vez representando na imagem é um novo real: interpretado e idealizado, 
em outras palavras, ideologizado (KOSSOY, 1999, p. 43).  

 
Esse novo ‘real’ traz histórias, memórias, marca o tempo, em geral busca 

enunciar um diálogo, passar aos outros aquilo que foi criado e que pretende ser 

preservado. Mostram-se encenações, como se houvesse uma estética da representação 

tornando o retrato contemporâneo ainda mais efêmero. Neste sentido, surge o 

questionamento se seria mais fácil vivenciar personagens do que representar a si 

próprio, mostrar que a vida não é exatamente como se apresenta na linha do tempo das 

redes sociais, visto que ali são expostos momentos selecionados para criação de um 

discurso sobre si e sua vida. Kossoy (2007) complementa que:  
 

A partir da desmontagem da imagem fotográfica, pode-se perceber em que 
medida ela incorpora – tanto em sua produção como em sua recepção -, um 
complexo processo de construção de realidades, e, portanto, de ficções. [...] O 
dado ficcional é, pois, inerente à imagem, na medida em que a fotografia é um 
testemunho que se materializa a partir de um processo de criação, isto é, 
construção. Nessa construção reside a estética de representação. O ficcional se 
nutre sempre da credibilidade que se tem da fotografia enquanto uma pretensa 
transcrição neutra, isenta, automática, do real, portanto, enquanto uma evidência 
documental (herança positivista) (KOSSOY, 2007, 53-54, 55). 

 
Na criação de situações e na circulação de imagens é possível traçar uma das 

tendências de retratos que é problematizar e refletir sobre a vida das pessoas, suas 

realizações, aparências, suas preferências, suas críticas, seus ídolos, seus sentimentos, 

suas ideias revelando um pouco de si. O que encontramos nessas imagens são as 

possibilidades de ser outro indivíduo, quase sempre feliz e participando de eventos.  

 
Atualmente, é também graças à ficção que a fotografia pode assumir o novo 
começo, provocar uma nova recepção e ser objeto de uma nova exploração 
menos ilusória, mais aberta, mais rica e mais autônoma. O problema não é mais 
o do objeto transcendental a ser fotografado, mas o do objeto fotográfico a ser 
construído (SOULAGES, 2010, p. 118). 
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Um dos elementos que deve ser pensando diante de tais criações é sobre a 

memória do indivíduo, como serão suas lembranças, já que as imagens que acionam tais 

recordações são criadas para objetivos diversos. Além dos museus como espaços de 

memórias, surgem nesta esfera comunicacional atual os museus virtuais, que entre as 

possibilidades a ‘biografia de alguém pode ser lida/vista através de plataformas digitais.  

São elementos que servem para fazer lembrar algo que foi vivido.  Nos estudos do 

crítico alemão Andreas Huyssen (2003) quando trata da história e da memória são 

utilizados termos como crise, hipertrofia e modernidade, neste sentido o autor trata dos 

palimpsestos como as camadas que são reveladas na investigação de um lugar ao buscar 

os fatos ali ocorridos, da mesma maneira essas camadas de memória também são 

metáforas que podem indicar as situações vividas por alguém. 

 
E enquanto a hipertrofia de memória pode levar à auto-indulgência, a fixações 
melancólicas, e um privilégio a problemática da dimensão traumática da vida 
sem saída à vista, discursos de memória são absolutamente essenciais para 
imaginar o futuro e para recuperar uma forte base temporal e espacial da vida e 
da imaginação de uma mídia e sociedade de consumo cada vez que anula a 
temporalidade e os colapsos de espaço (HUYSSEN, 2003, p. 6)8. 

 
Para Huyssen, a Internet hoje faz com que a cultura do passado esteja disponível 

numa escala sem precedentes. Resta aos traços de memória permitir o entendimento da 

dimensão da vida, ancorar a questão espaço-temporal dos acontecimentos, que aliada 

aos registros contam o modo de vida de uma época. Para a pesquisadora Ana Taís 

Martins Portanova Barros (2017, p. 158), “a propriedade antecipatória da memória 

parece se agudizar com a fotografia digital e sua potencialização como meio de 

comunicação e expressão”. A autora ainda afirma que o compartilhamento frequente de 

fotografias, pessoais indica uma permanente reconstrução de si e do mundo. 

Portanto, essas imagens que surgem a todo momento criam uma narrativa da 

vivência de cada um, uma aparência midiatizada numa nova esfera comunicacional 

onde os diários deixam de serem íntimos e trancados para serem abertos a todos que 

partilham a ‘leitura’, neste sentido nasce um novo regime de visibilidade como também 

de sensibilidade aos olhos dos registros do outro. Para o filósofo francês Jacques 

Ranciére (2005, p. 32), a palavra estética remete “ao modo de ser específico daquilo que 

pertence à arte, ao modo de ser de seus objetos. No regime estético das artes, as coisas 
                                                
8 Texto original: “And while the hypertrophy of memory can lead to self-indulgence, melancholy fixations, and a 
problematic privileging of the traumatic dimension of life with no exit in sight, memory discourses are absolutely 
essential to imagine the future and to regain a strong temporal and spatial grounding of life and the imagination in a 
media and consumer society that increasingly voids temporality and collapses space”. 
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da arte são identificadas por pertencerem a um regime específico do sensível”. 

Entendendo o conceito de arte de forma ampliada como técnica, como fazer e projetar 

algo, das questões ligadas a modernidade, e a estética como uma experiência forte, 

definitiva e profunda. 

 

Considerações Finais 

Refletindo nesta direção e considerando os espaços de divulgação das imagens: 

atualmente seria o selfie o carte de visite contemporâneo? A convergência de mídias e 

tecnologias favorece um mundo imagético múltiplo e híbrido, para ampliar as 

potencialidades do olhar, surgindo assim também uma nova estética. Desta forma, para 

Soulages (2010, p. 134), “a estética digital é uma estética de hibridação com 

potencialidades infinitas; ela opera numa cultura da hibridação, numa nova ordem visual 

e numa nova maneira de produzir, de comunicar e de receber imagens”. Ao contrário do 

passado, ‘todos’ os momentos são fotografados e publicados para serem vistos por 

todos. Não apenas alguns momentos se tornam guardados, mas o encontro de novos 

álbuns, agora digitais, que traduzem estas narrativas cotidianas.  

O momento atual, através das imagens, principalmente em plataformas digitais, 

mostram os códigos da vida social captados não apenas através da luz que atravessa as 

lentes, mas com o toque e retoque de refazer o mundo nesta nova forma de duplicidade. 
Não é mais a fotografia por si só, mas uma fotografia ligada a outros elementos, 

inclusive ao som, que traduz esse novo modelo de vida utilizando as tecnologias da 

imagem na produção de retratos. Para a historiadora Silvana Boone (2007, p. 18), 

“através da realidade virtual e do ciberespaço, o homem assume novas identidades, 

incorpora e simula novas versões de si ou escolhe sua perpetuação através de um meio 

que pode torná-lo sempre presente”. Assim, as imagens estão além da representação do 

real, pois imprimem acontecimentos e sensações, tem peculiar efeito comunicacional. 

 Em 191 anos de produção fotográfica, considerando a data de 1826 da imagem 

feita por Niépce, temos um inventário da escala de criação dos registros em que o 

retrato sempre esteve presente. Se no século XIX o carte de visite era uma peça 

importante de se ter a imagem de alguém, o século XX é atravessado por inúmeras 

experiências em que o corpo aparece de diferentes modos (no jornalismo, na arte, na 

publicidade, na elaboração documental) e chega ao século XXI com a experiência do 

selfie, em que além de mostrar a si próprio este gênero demonstra o local e a atividade 
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das pessoas. Em todos os momentos houve uma forma de se apresentar tais retratos e 

em todos se ofereceu a possibilidade do conhecimento através da sensibilidade, de como 

estas cenas nos tocam, ou seja, houve uma experiência estética diferenciada ao longo 

dos tempos em que o corpo esteve presente como um discurso sobre si. Para Sontag 

(2004, p. 34), “a necessidade de confirmar a realidade e de realçar a experiência por 

meio de fotos é um consumismo estético em que todos, hoje, estão viciados”. 

 
Referências 
ACHUTTI, Luiz Eduardo Robinson. Imagem e Fotografia: aprendendo a olhar. In: Corpo e 

significado: ensaios de antropologia social. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1995. 
AUMONT, Jacques. La estética hoy. Tradução de Marco A. Galmarini. Madrid: Catedra, 1998.  
BARROS, Ana Taís Portanova. Imagens do passado e do futuro: o papel da fotografia entre 

memória e projeção. In: Matrizes. V. 11 – N. 1 jan./abr. 2017 São Paulo. p. 149-164. 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 
cultura. Tradução de Sergio Paulo Rouanet. 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.  
BOONE, Silvana. Fotografia, memória e tecnologia. In: Conexão – comunicação e cultura. 

Universidade de Caxias do Sul. Vol. 6, n. 12. Caxias do Sul, RS: Educs, 2007. 
CRUZ, Nina Velasco e; ARAÚJO, Camila Leite de. Transcendendo o cotidiano: uma análise 

das fotografias de família produzidas pela Cia de Fotos no Flickr. In: Matrizes, vol. 7, n. 
2, jul.-dez., Universidade de São Paulo, 2013. Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=143029360016>. Acesso em: 21 jul. 2014. 

EAGLETON, Terry. A ideologia da estética. Tradução de Mauro Sá Rego Costa. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1993. Título original: The ideology of the aesthetic. 

FABRIS, Annateresa. Identidades virtuais: uma leitura do retrato fotográfico. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2004. 

FIGUEIREDO, Carolina D. Saímos do facebook #soquenão: sobre os discursos que circularam 
no Facebook e os cartazes levados às ruas nos protestos de junho de 2013. Cadernos de 
Estudos Sociais, Recife, v. 28, n. 1, p. 53-73, jan./jun., 2013. Disponível em: 
<http://periodicos.fundaj.gov.br/index.php/CAD>. Acesso em: 04 dez. 2014. 

GASTAL, Susana. Turismo, imagens e imaginário. São Paulo: Aleph, 2005. 
HACKING, Juliet (editora geral). Tudo sobre fotografia. Tradução de Fabiano Morais, 

Fernanda Abreu e Ivo Korytowski. Rio de Janeiro: Sextante, 2012.  
HUYSSEN, Andreas. Presente pasts: urban palimpsests and the politics of memory. Stanford: 

Stanford University Press, 2003. 
KOSSOY, Boris. Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 

2007. 
KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. Cotia, SP: Ateliê Ed., 1999.  
LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo 

artista. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.  
PERSICHETTI, Simonetta; PONTES, Diego Luciano. A estética como ferramenta de análise 

das fotografias de James Nachtwey. In: BONI, Paulo César (org.). Fotografia: usos, 
repercussões e reflexões. Londrina: Midiograf, 2014. 

RANCIÉRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. Tradução de Mônica Costa 
Netto. São Paulo: EXO experimental org.; Ed. 34, 2005.  

SIBILIA, Paula. O show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2008. 

SONTAG, Susan. Sobre fotografia. Tradução de Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2004. Título original: On photography. 

SOULAGES, François. Estética da Fotografia: perda e permanência. Tradução de Iraci D. 
Poleti e Regina Salgado Campos. Editora Senac: São Paulo, 2010. 


