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Resumo 

 

O cenário imagético presente nas redes sociais apresenta-se repleto de subjetividades, 

comumente recebemos fotografias de usuários que prezam por uma estratégia de 

entretenimento e que proporcionam ao público experiências contemplativas. Tais 

produções imagéticas edificam narrativas não tradicionais, de forma que os emissores 

apresentam-se como produtores de imaginários disponibilizados para o consumo. Diante 

deste cenário, buscamos compreender como as identidades visuais construídas no 

ciberespaço resultam em diversas experiências de consumo. Para isto, foram analisados 

os perfis do Instagram dos Projetos Follow me to e Num Pulo, ambos relacionamos ao 

turismo. Encontramos aporte teórico nos textos de Barthes (2012), Solomon (2011), 

Rocha (2006), Canclini (1997), Santaella (2012), entre outros.   
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Ao refletir sobre a história evolutiva do campo comunicacional, pode-se 

perceber com nitidez a interferência dos aparatos tecnológicos que surgem e, 

consequentemente, oferecem novos canais para a transmissão do conhecimento, a 

exemplo do rádio, do sistema de impressão, da televisão, entre outros. Desta maneira, a 

forma de disseminar informações se reconfigura, o relacionamento entre 

emissor/receptor sofre alterações, bem como o processo de comunicação se torna cada 

vez mais complexo. A introdução destes novos dispositivos também é capaz de alterar a 

estrutura social e suas formas de interação. 
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De acordo com Castells (2013), a sociedade contemporânea passa por um 

momento de mudanças radicais no âmbito da comunicação, a qual atualmente se 

organiza em torno da Internet e da comunicação sem fio, gerando uma transformação 

cultural fundamental à medida que a virtualidade se torna uma dimensão essencial na 

realidade humana. 

 Atualmente “Qualquer indivíduo pode, a priori, emitir e receber informação em 

tempo real, sob diversos formados e modulações (escrita, imagética e sonora) para 

qualquer lugar do planeta” (LEMOS, 2002, p. 14).  Diante deste cenário, as plataformas 

criadas para a interação entre os indivíduos presentes no ambiente digital e on-line se 

fortificam. Os usuários criam perfis em redes sociais como extensões do seu “eu”, 

compartilhando suas crenças, opiniões sobre os mais variados acontecimentos, 

disponibilizam imagens do seu dia-a-dia e estabelecem relações com os demais. É 

justamente neste espaço, de aparente liberdade de publicação de conteúdo, que ações em 

torno do consumo se solidificam e que a persuasão é moldada.  

Participar das comunidades virtuais e receber informações diversificadas com 

significativa velocidade configura-se como grandes atrativos deste “mundo conectado”. 

Percebe-se que os grandes potencializadores desta realidade são os smartphones
4
, de 

acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-

SP)
5
, no ano de 2016, o Brasil chegou ao número de 168 milhões de smartphones em 

uso, um crescimento de 9% em relação a 2015. O estudo ainda prevê um crescimento de 

40% para os próximos dois anos, onde o país terá 236 milhões de aparelhos.  

 É por meio destes aparelhos telefônicos e com acesso ao ciberespaço que a 

grande maioria dos usuários produz conteúdo e os veiculam nas redes sociais. Uma 

pesquisa realizada pela consultoria comScore, chamada “Futuro Digital em Foco Brasil 

2015”, indicou que os brasileiros gastam 650 horas por mês em redes sociais, 

correspondendo a uma média 60% maior do que todos os outros países
6
.  

 Uma das redes sociais mais populares no Brasil é o Instagram. Criada em 

outubro de 2010, pelo americano Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, tem como 

principal objetivo o compartilhamento de fotos. Segundo Carvalho (2015), no mesmo 

ano de sua criação, o aplicativo já apresentava 1 milhão de usuários de diversas 

                                                 
4 “Celular inteligente” que por meio da tecnologia possibilita a presença de programas executados por um sistema 

operacional, são equivalentes aos computadores e garantem o acesso à internet.  
5Disponível em:< http://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2016/04/epoca-negocios-brasil-tem-168-
milhoes-de-smartphones.html>. Acesso: 12. Abr.2017. 
6Informações disponíveis em:< http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-

em-redes-sociais-567026.html>. Acesso: 12. Abr.2017  

http://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2016/04/epoca-negocios-brasil-tem-168-milhoes-de-smartphones.html
http://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2016/04/epoca-negocios-brasil-tem-168-milhoes-de-smartphones.html
http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-redes-sociais-567026.html
http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-redes-sociais-567026.html
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localidades. Já em 2012, com a versão para o sistema Android e a compra por Mark 

Zuckerberg (criador do Facebook, também rede social ), o Instagram cresceu seis vezes 

mais. Carvalho ainda ressalta que o sucesso deste aplicativo dar-se pela criatividade das 

postagens de famosos ou anônimos que compartilham sua rotina por meio de ângulos 

diversos.  Um dos criadores do aplicativo, Mike Krieger, explica:  

 

Criamos o Instagram para pessoas que gostam de ver o mundo de uma forma 

supervisual. O começo de tudo é a foto, e não o texto que vai junto com ele. 

Logo no primeiro ano, nós tínhamos 2 milhões de fotos postadas todos os dias. 

Hoje, são 70 milhões de fotos por dia. Imagina imprimir todas essas fotos e 

colocar uma em cima da outra? Seria uma torre enorme. Para mim, não é só um 

app de comunicação, mas é uma forma diária de cada pessoa contar a sua 

história. (KRIEGER, 2014. Não paginado). 

 
 

 Krieger (2014) ressalta que o Brasil abriga um dos principais públicos do 

Instagram, junto dos EUA, Europa e Rússia. Para o fundador, a utilização desta rede 

pelos brasileiros não é apenas pessoal, mas social à medida que envolve os familiares e 

amigos. Segundo dados fornecidos por Carvalho (2015), o público da rede concentra-se 

nos jovens, pois 34% dos usuários apresentam entre 18 e 24 anos, e 33% do público 

entre 25 e 34 anos. O que resulta em postagens de imagens e textos com uma linguagem 

mais descontraída e informal. 

 As redes sociais fazem parte do cotidiano de várias pessoas, moldam o 

comportamento dos usuários, indicam lugares para visitar, produtos e bens para 

consumir, bem como se transformam em janelas para celebrar o status. A dependência 

das tecnologias da contemporaneidade é tão enfática que cada usuário gasta em média 

257 minutos por mês apenas no Instagram, verifica o aplicativo diariamente e 35% 

destes usuários fazem esta atividade mais de uma vez por dia. (CARVALHO, 2015). 

   

O Instagram para celebrar o mundo 

 

Com 700 milhões de usuários ativos em todo o mundo no ano de 2017
7
, o 

Instagram coleciona perfis de assuntos diversos, como moda, viagens, carros, 

decoração, jornalísticos, publicitários entre outros. Dentro de cada segmento, a 

concorrência em busca de um número expressivo de “seguidores” é disputada 

principalmente pelo assunto abordado e criatividade nas postagens. Diante deste cenário 

                                                 
7
 Disponível em: < http://tecnologia.ig.com.br/2017-04-28/instagram-em-numeros.html>. Acesso: 18. Abr.2017.  

http://tecnologia.ig.com.br/2017-04-28/instagram-em-numeros.html


 

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

 

 4 

e objetivando esclarecer como estas configurações visuais podem ser persuasivas, 

selecionamos para a elaboração desta pesquisa dois perfis que envolvem conteúdos 

relacionados ao turismo e viagens.  

O russo Murad Osmann popularizou uma maneira diferente para retratar suas 

viagens a vários lugares do mundo. A série Follow me to retrata sua esposa, a modelo 

Nataly Zakharova, segurando-o pela mão em uma ação de convite para segui-la. O 

público leitor deste perfil, 4,6 milhões de seguidores atuais, acompanha há mais de 

cinco anos as viagens do casal por meio desta perspectiva (figura 01).      

 

Figura 01 – Imagens publicadas no perfil de Murad Osmann. 

    
Fonte: https://www.instagram.com/muradosmann/ 

 

Murad constrói desta maneira uma narrativa pessoal singular e por meio das 

redes sociais, possibilita ao público acompanhar os acontecimentos de sua vida, tal fato 

pode ser percebido pela divulgação do seu noivado e casamento (figura 02). Podemos 

compreender também que suas publicações contribuem diretamente na divulgação de 

seu nome e reforçam sua careira profissional, já que Murad é fotógrafo e produtor 

executivo do universo audiovisual.  

 

Figura 02 – Imagens sobre o noivado e casamento de Murad Osmann e Nataly Zakharova. 

   

  Fonte: https://www.instagram.com/muradosmann/  

 

O estilo característico veiculado por este casal tornou-se referência para o 

público que consome as redes sociais, comumente encontramos imagens que se 

https://www.instagram.com/muradosmann/
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aproximam desta configuração visual. A fama deste perfil influenciou paródias, como a 

casal tailandês Agnes Chien e Forrest Lu que desde 2016 alimentam a rede com 

imagens inusitadas do rapaz sendo levado pela orelha, cabelo, etc (figura 03), desenhos 

artísticos e até projetos sociais, como o da ONG Teto, que atua em 19 países e 

desenvolveu um ensaio fotográfico para apresentar as condições de moradia dos 

habitantes de comunidade carentes. O objetivo do projeto além de atrair voluntários e 

conseguir doações é reproduzir cases de sucesso da internet em um contexto social
8
.  

 

Figura 03 – Imagens 1, 2 e 3 publicadas no perfil de Forrest Lu e Imagens 4 e 5 produzidas pela ONG Teto. 

   

Fonte: http://www.fotografoalexandre.com.br/blog/2016/11/fotos-follow-me-siga-me/ e 

http://www.tetocoleta.com.br/ 
  

Seguindo a tendência de criar uma identidade visual própria, os brasileiros Paula 

Albino e Daniel Negreiros criaram o projeto Num Pulo. O objetivo do casal encontra-se 

na exploração e descoberta das cidades do Brasil e do mundo, divulgadas por meio de 

fotografias e um breve vídeo que exalte a beleza do lugar (figura04).  

 

Figura 04 – Imagens publicadas no perfil “Num Pulo”. 

   

Fonte: https://www.instagram.com/numpulo/ 

 

Contudo, mais do que fotografia documentais de lugares, ou “postagens” em 

busca de status e popularidade, as imagens veiculadas por Murad Osmann ou por meio 

do perfil do projeto Num Pulo, representam a ressignificação dos registros de viagens. 

                                                 
8 Disponível em: < http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/ong-se-inspira-em-projeto-de-fotos-que-virou-hit-na-

web-para-atrair-olhares-para-comunidades-carentes.ghtml>. Acesso: 18. Abr.2017.    

http://www.fotografoalexandre.com.br/blog/2016/11/fotos-follow-me-siga-me/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/ong-se-inspira-em-projeto-de-fotos-que-virou-hit-na-web-para-atrair-olhares-para-comunidades-carentes.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/ong-se-inspira-em-projeto-de-fotos-que-virou-hit-na-web-para-atrair-olhares-para-comunidades-carentes.ghtml
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São repetições gráficas que constroem uma identidade visual e que, quando divulgadas 

massivamente, contribuem para o consumo em suas mais diversas formas.   

 

As imagens publicadas e a formação de uma identidade visual 

  

Conforme Barthes (2012), vivemos um imaginário generalizado, onde tudo se 

transforma em imagem. Dondis (2007) afirmou que somos seres visuais, já que o 

próprio homem criou uma tendência à informação visual quando compreendeu que o 

não verbal pode possuir um caráter direto da informação e proximidade com 

experiências reais. Os estudos de Flusser (2011) nos ajudam a entender tamanha 

exploração imagética, quando ressalta que as imagens são códigos que conseguem 

transformar eventos em cenas e assim funcionam como mediação entre o homem e o 

mundo.  

Deste modo, é importante refletirmos sobre quais as mensagens transmitidas 

com as publicações nos dois perfis aqui estudados, ou ainda, o que somos induzidos a 

perceber com estas fotografias. Já é sabido que a informação recebida pelo público 

leitor configura-se como resultado das escolhas do fotógrafo, na qual “Um público pode 

ser posicionado em qualquer lugar – instantaneamente, para ver qualquer coisa de 

qualquer ângulo – a critério do fotógrafo e do editor do filme.” (MASCELLI, 2010, 

p.19). Por exemplo, dependendo do equipamento disponível para capturar a cena 

(câmera, objetivas, modelo de celular), o fotógrafo é quem decide o que o público irá 

observar, pois ele escolhe o quanto da cena será retratado, o tamanho do objeto em 

relação ao cenário, entre outras variantes.  

 

Um ângulo de câmera cuidadosamente escolhido pode aumentar a visualização 

dramática da história. Um ângulo escolhido de modo negligente pode distrair ou 

confundir o público ao representar a cena de uma maneira que dificulte a 

compreensão de seu significado. (MASCELLI, 2010, p.17).  

 

Segundo Joly (2008), uma imagem pode ser analisada por meio de um estudo 

icônico (semiótico), linguístico (textos verbais contidos), descritivo ou plástico. Como 

pretendemos demonstrar a construção de uma identidade visual gráfica, iremos nos 

deter a análise plástica, que compreende a pesquisa sobre o enquadramento, ângulo de 

tomada, composição, formas, cores, iluminação, etc. A análise destes fatores nos 

ajudará a compreender as induções no processo de recepção. 
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Ao observar os quadros realizados nos dois perfis, podemos perceber que a 

escolha reflete o desejo de apresentação do lugar. Conforme Chris Rodrigues (2002, 

p.28), o plano geral aberto (PGA) é utilizado para a localização do espectador em 

relação ao espaço cênico, seja ele interno ou externo, e o plano geral fechado (PGF) é 

produzido para apresentar a ação do ator em relação ao ambiente.  

Mascelli (2010) ressalta que “o plano deve ser definido em relação ao objeto a 

ser filmado, e o tamanho de sua imagem, em relação à área total da imagem exibida na 

tela.” (MASCELLI, 2010, p.33). Para este pesquisador, o plano geral compreende o 

lugar, as pessoas e os objetos em cena e é realizado para familiarizar o público, já que 

um plano geral compreende toda a área da ação e valoriza o tamanho dos cenários. Os 

espectadores passam a conhecer as pessoas envolvidas e onde estão situadas conforme 

se movimentam.  

Tais apontamentos são visíveis nos projetos Follow me to e Num Pulo. 

Interessante perceber que ambos utilizam como elemento de ligação uma personagem. 

Murad Osmann habitualmente centralizada sua esposa no primeiro plano da imagem, ao 

passo que Daniel Negreiros inclui a sua companheira a paisagem, porém também ao 

centro. Este posicionamento capta a atenção do espectador, bem como destaca o 

personagem diante do todo. Mais do que isso, a presença frequente do mesmo quadro e 

mesmo posicionamento da modelo cria uma repetição gráfica, que por meio da 

veiculação massiva, serve como elemento identitário, identificador dos perfis.  

Observando o ângulo de tomada podemos notar que a ação da modelo interfere 

nesta escolha. Para capturar o salto da modelo, Daniel Negreiros opta por realizar o 

ângulo padrão ou normal - na altura do olho -, evitando as distorções das linhas, onde 

construções e objetos parecem reais, destacando também a escala criada entre a altura 

da modelo e a percepção do lugar. “Eles apresentam um ponto de vista facilmente 

identificável, porque os espectadores veem o acontecimento como se fizesse parte da 

cena.” (MASCELLI, 2010, p.46). A personagem encara a câmera, como se estivesse 

dialogando diretamente com o espectador, tal atitude cria a sensação de proximidade e 

um relacionamento visual é construído.     

Já Murad Osmann, devido à postura característica da modelo, frequentemente 

opta pelo ângulo em contraplongê - de baixo para cima -. Com esta opção, Murad 

elimina o primeiro plano indesejável e atribui superioridade ao personagem. “O público 

se identificará com o ator subordinado, envolvendo-se emocionalmente com sua causa.” 



 

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

 

 8 

(MASCELLI, 2010, p.51). Além disto, a frequente não revelação do rosto da retratada 

gera interesse, já que captura a atenção do público ao ser instigado a desvendar sua 

identidade. 

As formas, os volumes e as texturas dos lugares buscam uma proximidade com o 

real, contudo, estamos diante de uma representação. Santaella e Noth (2012) nos ajudam 

a compreender que a fotografia representa realidades, mas também pode produzi-las e 

desta maneira distorcer nossa imagem do mundo representado. Um exemplo simples 

desta manipulação encontra-se na variação de temperatura de cor. No próprio canal do 

projeto Num Pulo, são disponibilizados vídeos que apresentam as interferências 

cromáticas por meio de filtros que adicionam cor, vibração e saturação as imagens.   

Tais edições da fotografia podem ser encontradas no próprio aplicativo, 

Instagram. Nele é possível alterar o enquadramento, ajustar o eixo da imagem, 

modificar a exposição de luz, as cores, pode transformar uma imagem com sensação de 

verão para outono, por exemplo. Todos esses recursos induzem o usuário a publicar 

imagens manipuladas e mais atrativas para o senso comum. Logo, uma cultura de 

manipulação se fortifica.  

As repetições destas variantes apresentadas produzem um estilo de 

representação. Quando veiculadas massivamente por um determinado tempo e 

reconhecidas pelo público, correspondem a uma identidade visual. Esta mesma 

identidade é capaz de gerar memorização, consumo e fidelidade do público que se 

encontra imerso neste ambiente virtual.  

 

Identidade e as narrativas gráficas  

 

Ao analisar os elementos plásticos da fotografia, refletimos sobre a produção de 

significados, juntos, eles sustentam ideias e compõem informações. O estudo da 

semiótica também esclarece tal fato e nos leva a compreender particularidades culturais, 

as estratégias persuasivas e emocionais. Uma fotografia pode conter uma história 

semiotizada por meio de signos distintos dos encontrados na narrativa tradicional, linear 

e fechada do suporte verbal. Desta maneira, as imagens aqui estudadas se distanciam do 

formato narrativo clássico que abriga em sua configuração escritas e que foram 

convencionados para este fim.  
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Tal ideia aponta para o pensamento de Barthes; et al (2004), quando afirma que 

a narrativa encontra-se presente em todos os lugares, em qualquer tempo. 

Compartilhando deste pensamento, a pesquisadora Vera Figueiredo (2010) ressalta a 

propagação de narrativas disponibilizadas em diferentes suportes.   

 
Proliferação esta que se constitui no interior de uma ampla rede em que os bens 

simbólicos circulam, de maneira descentrada, desfazendo-se antigas hierarquias, 

ao mesmo tempo em que o mercado, seguindo a lógica comercial, cria 

segmentações de acordo com o tipo de público a que o produto se destina. 

(FIGUEIREDO, 2010, p.62).  

 

 Neste sentido, conseguimos identificar a construção de duas narrativas. Aquela 

abrigada por uma única imagem, decifrada por meio da observação e percepção dos 

signos plásticos ou icônicos, onde o observador tem autonomia para criar sua história 

com base nas variantes de recepção. E uma narrativa que é produzida pela sequência das 

postagens, onde o seu suporte é a própria timeline do perfil. Esta última narrativa 

também sobre influência dos signos e da recepção individualizada, contudo segue uma 

ordem cronológica imposta pela data das publicações.  

 Se no projeto Follow me to recebemos apenas imagens estáticas no Instagram, 

em Num Pulo além das fotografias veiculadas na rede social, vídeos curtos são 

confeccionados brincando com a transição das cenas através do salto. Assim, diante 

deste cenário, defendemos que para os dois tipos de suporte - estático ou não - há a 

produção e disseminação de narrativas, e que também sofrem interferências de acordo 

com o modo de apresentação. A pesquisadora Charlotte Cotton (2013), apresenta o 

conceito de fotografia de quadro-vivo, que corresponde as construções de interpretações 

por meio de uma única imagem.  

 
A fotografia de quadro-vivo não busca imitar os filmes a fim de provocar o 

mesmo efeito no espectador, e, se fosse feita com essa intenção, estaria fadada 

ao fracasso, pois não funciona totalmente da mesma maneira. O cinema, a 

pintura figurativa, o romance e os contos folclóricos servem apenas de pontos 

de referência que ajudam a criar o máximo significado contingente e nos 

ajudam a aceitar a fotografia de quadro-vivo como uma mescla imaginativa de 

fatos e ficção, de um tema e seu sentido alegórico e psicológico. (COTTON, 

2013, p.52). 

 

O próprio Barthes (2012) também difere a compreensão por meio da fotografia e 

do cinema. Para este autor, estamos diante de diferentes tempos de recepção, no cinema 

o espectador encontra-se diante de uma voracidade contínua que o impede de fechar os 

olhos e pensar. Já na fotografia, o leitor fica livre para criar o contexto no extracampo, 
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fora do enquadramento, “como se a imagem lançasse o desejo para além daquilo que ela 

dá a ver.” (BARTHES, 2012, p.58).  

Habitualmente associamos uma narrativa a uma história em sequência, 

referindo-se a linearidade da passagem do tempo. Contudo, uma história pode não 

apresentar começo-meio-fim. Neste sentido, um novo enredo estaria disponível a cada 

leitura realizada pelo sujeito que observa, podendo desfrutar de diferentes sentimentos e 

emoções a partir da compreensão dos signos. E a cada novo olhar, um novo punctum 

pode surgir. (BARTHES, 2012).  

As imagens disponibilizadas por Murad Osmann - Projeto Follow me to - e 

Daniel Negreiros - Projeto Num Pulo -, nos apresentam narrativas ligadas ao turismo, à 

exploração de lugares exóticos, famosos e/ou de significativa beleza. Visualizando tanto 

as fotografias, quanto os vídeos somos convidados a utilizar a imaginação, seja para 

sentir o clima do lugar, para se imaginar presente no cenário ou imaginar as histórias 

que se relacionam ao lugar, ao casal etc. 

Importante ressaltar que as publicações dos perfis aqui estudados não se 

comportam como repetições da mesma imagem, por isso não é suficiente para causar 

um desgaste imagético. O que nos desperta a atenção é a repetição de uma identidade 

visual que norteia a criação das fotografias, que constrói narrativas individuais e 

coletivas e que afeta o comportamento do público leitor.  

 

Narrativas visuais e consumo 

 

Percebemos também que tal identidade visual nos leva ao consumo. Seja ele 

proveniente do consumo de ideias e das formas diversificadas de retratar uma viagem, 

consumo das próprias narrativas, do desejo de conhecer os lugares citados, da 

veiculação de status, dos produtos utilizados nas imagens ou até dos próprios perfis do 

Instagram, das redes sociais e da cibercultura como um todo. O pesquisador Everardo 

Rocha (2006) aponta, 

 
O consumo é um sistema simbólico que articula coisas e seres humanos e, como 

tal, uma forma privilegiada de ler o mundo que nos cerca. Através dele a cultura 

expressa princípios, estilos de vida, ideias, categorias, identidades sociais e 

projetos coletivos. Ele é um dos grandes inventores das classificações sociais 

que regulam as visões de mundo. (ROCHA, 2006, p. 86).    
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Conforme Canclini (1997, p.66), o mercado não é um simples lugar de trocas de 

mercadorias, mas parte das interações socioculturais mais complexas. O consumo não é 

a possessão de objetos isolados, o consumo é a apropriação coletiva e elemento de 

distinção de bens que proporcionam satisfações biológicas e simbólicas. Rocha (2006) 

completa. “Troca é, antes de tudo, troca simbólica e, independente da natureza diversa 

daquilo que se troca, é a arena para o acontecimento de relações sociais ente seres 

humanos, com seus múltiplos significados que são colocados em circulação.” (ROCHA, 

2006, p.101). 

O campo imagético e simbólico criado por estes projetos relacionam-se ao status 

de viajar. Segundo Canclini (1997, p. 56) o consumo se configura como instrumento de 

diferenciação a partir do momento em que são compartilhados enquanto bem. Ou seja, 

em uma sociedade permeada pela divulgação de fotografias e vídeos seguindo este 

modelo, consumir esta realidade é participar desta cultura, onde quanto mais caro e 

exótico o destino, mais status se adquire. Além disto, a divulgação destas imagens se 

configura como a materialização do ato, concretizando assim um espaço destinado ao 

consumo.  

Nesse contexto, o conceito de estilo de vida ganha destaque e pode ser entendido 

como “um conjunto mais ou menos integrado de práticas que um indivíduo abraça, não 

só porque essas práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão forma a 

uma narrativa particular de autoidentidade” (GIDDENS, 2002, p. 79). Para o Giddens 

(2002), os estilos de vida são práticas que fazem parte da rotina dos indivíduos, ligadas 

a aspectos como alimentação, forma de se vestir, modos de agir, entre outros. 

Assumidos reflexivamente e sujeitos à mudança a partir da mobilidade da 

autoidentidade.  

Ao estudar o comportamento do consumidor, Solomon (2011) apresenta a 

memória como importante ferramenta para o exercício do consumo. Conforme este 

autor, o processamento de informação sofre interferências das memórias apreendidas 

pelos leitores. Desta maneira, dados externos são codificados - colocados na memória -, 

armazenados - informação retida na memória - e recuperados - a informação 

armazenada na memória é encontrada quando necessário -.   

Além disto, Solomon (2011) ressalta três sistemas distintos de memória: 

Memória sensorial - armazenamento temporário das informações que recebemos por 

meio de nossos sentidos -, Memória de curto prazo - breve armazenamento de 
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informações usadas no momento, com capacidade restrita - e Memória de longo prazo - 

retém informações por um longo período de tempo -. Dependendo da estratégia 

comunicativa do emissor, podem-se produzir comportamentos condicionados e criar 

experiências a serem retidas na mente do público.  

A partir daí, podemos destacar algumas relações com os perfis do Instagram aqui 

estudados. Verificamos que a repetição da identidade visual configura-se como uma 

estratégia para a memorização desta configuração visual particular, além disto, a própria 

narrativa também é uma recurso para a memorização do acontecimento. Pois, a 

propagação contínua destas imagens contribui para manter vivo os valores e as 

construções simbólicas transmitidas. 

 
Quando vemos trechos de informações separados como sendo semelhantes por 

algum motivo, os reunimos sob uma categoria mais abstrata. […] Uma rede 

associativa é desenvolvida a medida que os elos se formam entre os pontos 

centrais. (SOLOMON, 2011, p.135).  
 

Na tentativa de transformar a memória de curto prazo em memória de longo 

prazo, Murad Osmann - Projeto Follow me to - e Daniel Negreiros - Projeto Num Pulo - 

pontualmente publicam fotografias nas redes sociais, já os vídeos do projeto Num Pulo 

são mensais. Solomon (2011) ressalta que um material que é apresentado 

periodicamente será mais fácil de encontrar-se na memória de longo prazo, do que 

aqueles que são repetidos em curto espaço de tempo. Tal estudo também reforça a 

importância da identidade visual como instrumento para o reconhecimento e reforço da 

memória, pois “À medida que novas respostas são apreendidas, um estímulo perde sua 

eficácia na recuperação da resposta antiga.” (SOLOMON, 2011, p.138).  

Como vimos, o consumo pode manifestar-se de diferentes maneiras, explorar 

bens tangíveis e intangíveis, pode ser a repetição de uma atitude ou até mesmo a compra 

de bens, produtos ou serviços. Por exemplo, a empresa de transporte aéreo, Gol, 

patrocina as viagens realizadas para o desenvolvimento do projeto Num Pulo e também 

veicula este conteúdo em seus canais de informações como forma de estimular seu 

público a realizar novas viagens. No próprio perfil do projeto em questão, é possível 

encontrar postagens que mencionam marcas de roupas e calçados, de hotéis, serviços de 

guias turísticos, entre outros.      

Por fim, faz-se necessário destacar que as experiências que construímos ao 

visualizar tais perfis são distintas para cada receptor. Basta comparar com o próprio 

processo de recepção, que se distingue por contextos históricos, econômicos, de gênero, 
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idade, experiência de vida, etc. “A percepção das imagens fotográficas possui elementos 

culturais.” (SANTAELLA e NOTH, 2012, p.110). 

O próprio ambiente da visualização da mensagem interfere na forma como 

iremos compreendê-la, bem como “A maneira como uma informação é armazenada na 

memória depende do tipo de significado dado a ela.” (SOLOMON, 2011, p.135). Seres 

humanos possuem capacidades cognitivas e fisiológicas diferentes e mesmo possuindo 

um processamento individual, a memória e o consumo também são fenômenos 

coletivos, que necessitam do social para fazer sentido.   

   

Considerações 

 

Barthes (2012) afirmava “Se gosto de uma foto, se ela me perturba, demoro-me 

com ela. Que estou fazendo durante todo o tempo que permaneço diante dela? Olho-a, 

escuto-a, como se quisesse saber mais sobre a coisa ou a pessoa que ela representa.” 

(2012, p.91). As imagens são ligações entre fantasia e realidade, são instrumentos para a 

transmissão de informações e despertar de sensações, e configuram-se como poderosos 

recursos persuasivos.  

Quando nos deparamos com a comunicação visual possibilitada pelo Instagram, 

observamos não apenas o fácil acesso que é impulsionado pelo compartilhamento de 

informações, mas o fato desta produção visual e audiovisual encontrar-se disponível 

para uma considerável diversidade de pessoas, em tempos e locais distintos, 

contribuindo para um hibridismo cultural irreversível.   

Com o avanço das tecnologias, a fotografia como mecanismo de expressão se 

fortifica, já que também podemos observar um advento das práticas artísticas e novas 

concepções no entendimento sobre imagem. Encaramos desta maneira, o digital como 

um potente ambiente que impulsiona a criação de identidades visuais e narrativas 

distintas. Pois, além de configurar-se como um espaço de democratização, ele redefine 

os limites da comunicação. 

 No mesmo caminhar da evolução das comunicações, a atividade do consumo 

também se adapta a cibercultura e ao ciberespaço, e para compreendê-lo é importante 

encará-lo como cultura, experiência de vida cotidiana que se manifesta não somente na 

aquisição de produtos, mas na existência do homem.   
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