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Resumo 

 

Este texto busca entender como a imagem torna-se o meio de expressão principal de 

grande parte dos indivíduos na sociedade globalizada, contribuindo para 

compreendermos o fenômeno da popularidade e da veneração de pessoas nas redes 

sociais. Tomando por base imagens no Instagram, uma das maiores redes sociais da 

internet, procurando relacionar esse excesso de exposição e adoração ao corpo e a 

beleza ao problema da iconofogia. 
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1. Introdução 

 

Na sociedade globalizada em que vivemos, as pessoas estão cada vezes mais 

preocupadas com a imagem que veiculam e com a aceitação destas.  Para fazer a análise 

de como a era iconofágica em que vivemos afeta e torna as pessoas, cada vez mais, 

narcisistas foi selecionado do Instagram o perfil da socialite estadunidense, Kylie 

Kristen Jenner, de 19 anos.  

O Instagram é uma rede social onde fotos e pequenos vídeos são publicados 

através do celular. Os usuários podem tirar fotos, aplicar efeitos e compartilhar com 

outras pessoas estas fotos e vídeos em outras redes sociais. Foi criado por Kevin 

Systrom e Mike Krieger e teve seu lançamento em outubro de 2010. 
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2. Por que escolhemos o Instagram?  

 

A decisão de trabalhar com determinada plataforma midiática ocorreu em função 

da nossa proximidade e utilização do aplicativo no nosso cotidiano pessoal e acadêmico. 

O Instagram foi utilizado como instrumento de coleta de dados para um pequeno projeto 

de estudos, cujo objetivo era melhorar a nossa compreensão do narcisismo e como ele 

está presente no comportamento dos internautas e seguidores dessa plataforma 

midiática. 

O procedimento adotado para o estudo do objeto foi a análise do perfil da 

socialite no Instagram. As inúmeras postagens tem o propósito de mostrar os bens da 

família, como: casas, carros, roupas e joias. (figura 1) 

 

Figura 1: Kylie Jenner em um de seus carros 

 

Fonte: Instagram6 

Tais publicações são uma forma evidente de exibição e é estratégica para fazer 

com que mais pessoas no mundo se interessem por este estilo de vida, onde se mostra 

tudo o que se possui. 

 

 

                                                 
6 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BVIbKDdB8ed/> Acesso em: 15, Junho. 2017 
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A plataforma midiática em si só permite postagens de fotos e vídeos. A era da 

iconofagia, de acordo com a definição de Norval Baitello, torna possível a realização 

desses excessos, em que angariar um número cada vez maior de interessados é o 

principal. O narcisismo é, cada vez mais, alimentado com a publicidade que gera mais 

capital e vice-versa.  Famosos e empresas se aliam para que as marcas dos produtos 

estejam cada vez mais visíveis neste aplicativo.  

 

2.1 Da série de imagens que se alimentam de imagens 

 

Ao analisarmos o Instagram de nosso objeto, podemos perceber diversas 

modificações estéticas ao longo dos anos. (figura 2) Essas modificações, causaram nas 

pessoas, seus fãs, desejo de ser igual, cada imagem postada por Kylie, alimentava e 

alimentam em seu público a vontade de postar algo semelhante, por diversas vezes em 

sua fotos o que mais chama a atenção são seus lábios, devido aos procedimentos 

estéticos, sendo esta a forma encontrada por seus admiradores para se parecerem mais 

com ela e assim tirar foto semelhantes. Foi então lançado o desafio do copo, em 2014/5, 

que consistia em ter a boca sugada por um copo, para que assim seus lábios crescessem 

e imagens semelhantes fossem tiradas.  

Figura 2: Modificações de Kylie Jenner 

 

Fonte: The Kardashians Brazil7 

 

 

                                                 
7 Disponível em: <http://kardashiansbrazil.blogspot.com.br/2014/11/a-polemica-sobre-os-labios-de-kylie.html> 

Acesso em: 19, Junho. 2017 
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3. O mito de Narciso 

 

Segundo a psicanálise, o termo narcisista significa o amor por si próprio, amor 

pela própria imagem. Essa interpretação nasceu do mito de Narciso filho belíssimo do 

deus Celphius e da ninfa Liriope. Quando nasceu, sua mãe consultou um adivinho e o 

mesmo disse que Narciso viveria muitos anos desde que nunca conhecesse a si mesmo. 

Narciso cresceu e se tornou cada vez mais belo e muitas ninfas o queriam, mas 

ele nunca quis sequer alguma. Um dia enquanto descansava no bosque, uma ninfa 

chamada Eco se apaixonou por ele, mas foi rejeitada, assim Eco pediu para a deusa da 

vingança Nêmesis amaldiçoar Narciso para que nunca tivesse a pessoa que amasse. 

Assim, ao se aproximar de uma fonte de água pura e cristalina, Narciso se deparou com 

seu reflexo, a beleza era tanta, que se apaixonou e morreu afogado tentando alcançar a 

pessoa que avistou. 

Esta tendência narcisista encontra-se nos perfis publicados no Instagram, pois é 

uma mídia que se alimenta da autoestima e da necessidade de visualização das pessoas 

atualmente, devido ao fenômeno iconofágico presente nos comportamentos sociais.  

 

4. Narcisismo, Redes Sociais e Iconofagia  

 

O narcisismo, segundo Sigmund Freud pode ser dividido entre duas etapas: a 

primeira é o narcisismo primário, que consiste no amor dos pais pela criança, que faz 

com que estes deixem de ver defeitos em sua prole, como foi dito “O amor dos pais, 

comovente e no fundo tão infantil, não é outra coisa senão o narcisismo dos pais 

renascidos, que na sua transformação em amor objetal revela inconfundivelmente a sua 

natureza de outrora.” (FREUD, 2010, p. 25). 

Esse narcisismo primário é um tipo de poder absoluto, poder dominante, que o 

indivíduo tem sobre seu objeto escolhido, como se fosse uma forma de reviver e 

externalizar o seu próprio narcisismo outrora existente.  

A segunda etapa é o narcisismo secundário que se fundamenta no descobrimento 

do “Eu”. Quando esse deixa a infância, se descobre percebendo que não é a única 

aspiração da mãe. Com medo de perder o amor que lhe foi dado na infância, o “Eu” 

procurará satisfazer os anseios maternos para tentar recuperar o amor e a perfeição antes 

tidos. 
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A esse ideal do Eu dirige-se então o amor a si mesmo, que o Eu real 

desfrutou na infância O narcisismo aparece deslocado para esse novo 

Eu ideal, que como o infantil se acha de posse de toda preciosa 

perfeição. [...] Ele não quer se privar da perfeição narcísica de sua 

infância, e se não pôde mantê-la, perturbado por admoestações durante 

seu desenvolvimento e tendo seu juízo despertado, procura readquiri-

la na forma nova do ideal do Eu. O que ele projeta diante de si como 

seu ideal é o substituto para o narcisismo perdido da infância, na qual 

ele era seu próprio ideal. (FREUD, 2010, p.27) 

        O comportamento narcisístico caracteriza-se por uma visão superestimada de si 

mesmo, com sentimentos de superioridade e excessiva autoadmiração. Em seu grau 

patológico, um narcisista pode demonstrar dificuldade de empatia, de manter  

relacionamentos sociais e tendências de explorar os outros, numa constante busca por 

privilégios pessoais. (ASHE, MALTBY e MCCUTECHEON, 2005). Além disso, uma 

personalidade narcisista necessita de uma audiência que o admire, a fim de validar sua 

autoestima. Segundo Lasch (1991) a pessoa narcisista supõe-se livre para compreender 

o mundo que o cerca como um espelho de sua própria persona, numa busca constante de 

reafirmação.  

A criação de uma sociedade narcisista possui raízes no próprio mercado de 

consumo, onde existe uma busca exacerbada pelo enquadramento nos padrões impostos 

pela sociedade do espetáculo. As redes sociais tornam-se o espelho que reflete todas 

essas personalidades, e as celebridades tornam-se modelos ideais a serem aspirados, 

mesmo que não haja um talento real que as torne um modelo. Daí surgem o culto às 

imagens construídas de acordo com o que se espera vender, com foco no culto à 

aparência física. Nesse tipo de construção social, o indivíduo vive para si mesmo, 

cercado de espelhos em que cada sujeito procura projetar um "eu" que possa ser 

socialmente valorizado e aceito pelos outros. 

Quando pensamos na questão das celebridades que alcançaram a fama, não 

através de talentos únicos e especiais, mas, sim, pela ampla exposição de suas vidas, 

percebemos a construção de figuras midiáticas. Redmond (2006) explica que a vida 

dessas celebridades existe apenas através das representações midiáticas. “Celebridades 

aparecem em programas de reality TV fingindo ser ‘eles mesmos’, pois sem a 

referencialidade da fama eles não existem mais”. 
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Tal comportamento é ainda mais exacerbado pelo uso das redes sociais, pois 

ampliam as formas de celebração de si e autopromoção. (TWENGE e CAMPBELL, 

2009).  

Nas redes sociais, o sujeito narcisista mostra sua perfeição, em busca 

da apreciação do outro. A sociedade imersa na tecnologia, propõe um 

mercado que alimenta o visual por meio das redes sociais, que 

propagam o império do olhar, do gozo e da satisfação imediata. O 

chamamento pela imagem virtual, é usada para fascinar o espectador,  

submergindo-o em um mundo imaginário, o qual alimenta a 

idealização e o gozo escópico. (SANTOS, 2016) 

 

O Narcisismo tem, portanto, uma proporcionalidade com o processo iconofágico 

presente na contemporaneidade. Iconofagia foi um conceito criado pelo professor 

Doutor Norval Baitello Júnior para explicar o fenômeno em que o indivíduo devora as 

imagens e é por elas devorado. 

Na obra, Os Símbolos Vivem Mais Que Os Homens, (2006), a iconofagia é um 

lançar-se desesperado nas próprias imagens, pois perdeu-se o desejo do sagrado, 

chegando à um ciclo vicioso entre narcisismo e reprodutibilidade técnica, como Flusser 

afirma, pela necessidade que a imagem gera de auto-adoração. 

 

Essa transformação gradativa das coisas em instrumentos explica a 

deterioração progressiva do nosso sentimento religioso. As coisas 

eram revelações do nada, e como tal, carregadas de sacralidade. Os 

instrumentos obstruem a visão do nada e são, portanto o contrário do 

sacro são o corriqueiro. As coisas representavam algo, eram símbolos 

de algo, e era possível adorar esse algo através das coisas. Os 

instrumentos representam, no melhor dos casos, o trabalho 

manipulador da existência humana, e a única coisa que é possível 

adorar nos instrumentos é o trabalho humano atrás deles. A única 

religiosidade da qual somos capazes, portanto, é a auto-adoração, é o 

narcisismo. A adoração auto-erótica é nojenta. Não dá um autêntico 

significado à existência humana. Flusser (2002, apud, PAIERO, 

BAITELLO e MENEZES, 2006 p.115) 
 

5. A iconofagia e o Instagram: Kylie Jenner e suas imagens que se devoram 

  

A iconofagia relaciona-se com o Instagram, quando este torna-se instrumento no 

processo de  devoramento de imagens, pois o que acontece neste aplicativo é como 

disse Baitello (2000) “Por trás de uma imagem sempre haverá uma outra imagem que 

também remeterá a outras imagens”. Isto fica claro ao observarmos o Instagram do  
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nosso objeto, pois sempre há uma imagem nova (figura 3) que procura superar a 

anterior (figura 4) e assim por diante, seja em comentários ou likes8.  

Figura 3: Comparação de curtidas e comentários 

 

Fonte: Instagram9 

 

Figura 4: Comparação de curtidas e comentários 

 

Fonte: Instagram10 

 

Kylie Jenner, é uma conhecida personalidade da TV americana, que apareceu 

pela primeira vez no reality show “Keeping Up with the Kardashians”, onde a vida de 

sua família era mostrada em detalhes. Ao longo do programa, a imagem de Kylie vai 

modificando-se de modo a enquadrar-se em um padrão estruturante de imagem lançado  

                                                 
8 é a curtida dada em uma imagem ou post, uma forma de demonstrar que gostou do que viu. 

 
9 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BVfbR9FFvFr/?taken-by=kyliejenner> Acesso em: 28, Junho. 2017 

 
10 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BVLsGnqh1HU/?taken-by=kyliejenner> Acesso em: 28, Junho. 

2017  
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por suas irmãs mais velhas. Dessa forma, a construção da atual imagem de Kylie Jenner 

foi a forma encontrada de transformá-la em uma celebridade com fama própria, 

realizando trabalhos como modelo. 

Sua conta na plataforma social de fotografia “Instagram” possui mais de 5.200 

publicações e 95,8 milhões de seguidores. Suas publicações giram em torno de três 

temas correntes: ela própria seja em selfies11, fotos em grupo, vídeos ou posadas; sua 

família e seus produtos. No período de 3 de abril até o dia 30 de maio, Kylie Jenner 

realizou 131 publicações, tendo modificado sua “imagem” em torno de dez vezes, com 

mudanças no corte e cor de seu cabelo, por exemplo, que ora surge longo, ora curto. 

Dentre essas publicações, as únicas que não possuem curtidas na casa dos milhões, são 

as que aparecem apenas produtos. Percebe-se que sua “imagem” é o que realmente atrai 

seu público, pois, mesmo as que parecem repetições possuem grande destaque. É sua 

figura midiaticamente construída que é consumida com mais afinco pelo público, é o 

que faz gerar a mítica de figura pública que deve ser seguida e copiada. 

 
As palavras “consumir e consumo” tem como etimologia a) 

‘devorar, esgotar, destruir’ ou b) ‘morrer, acabar, sucumbir’. A 

presença de um sentido ativo e um passivo para o verbo 

acusam a consciência de um processo de dois vetores opostos. 

Isto equivaleria dizer que devorar imagens pressupõe também 

ser devorado por elas. (BAITELO JÚNIOR, 2005, p. 96) 

 

Ao realizar suas postagens, Kylie Jenner, a fim de manter em evidência suas 

representações, vai modificando a si mesma em curtos espaços de tempo, dando ao seu 

público “algo novo” a cada foto. Ao final, acabam sendo retalhos de si mesma, e não 

seu todo que é mostrado. Esses retalhos são, por sua vez, percepções mediadas de seu 

corpo. A escolha das roupas, poses, ângulos e elementos que compõem cada publicação 

é feita com base na ideia daquilo que mais irá atrair o olhar do público. 

Essa necessidade em preencher o espaço midiático com imagens vai de encontro 

com o que Baitello Júnior (2005) diz sobre a crise da visibilidade, que ao promover uma 

aceleração mais intensa no crescimento populacional das imagens, desagrega seu valor, 

fazendo com que mais desesperadamente se busque uma visibilidade a qualquer custo. 

Em um episódio considerado icônico em sua trajetória midiática, Kylie Jenner 

surgiu em suas postagens com lábios maiores do que o normal (Figura 2). A diferença  

                                                 
11 Fotografia de autorretrato. 
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apresentada em sua imagem foi tão acentuada que causou furor entre seus fãs que 

passaram a discutir se ela havia ou não realizado um procedimento cirúrgico para tal 

mudança. Entre as negações sobre a realização de tal procedimento por parte dela, e as 

especulações sobre o que daria aquele efeito, surgiram diversas pessoas procurando 

imitá-la.  

De tutoriais de maquiagem no Youtube12 à utilização de aparelhos que 

prometiam “crescer” os lábios em semanas através de sucção, a “febre” provocada pelos 

lábios de Kylie Jenner fizeram aumentar o consumo de sua imagem e a tornou um ícone 

a ser seguido e copiado. O mais chocante, porém, foi a insistência da mesma em negar 

procedimento estético mesmo diante do caos demonstrado por seus fãs e admiradores. 

Ao insistir que não passava de truque de maquiagem, Kylie Jenner abria espaço para 

que outras pessoas arriscassem métodos perigosos para a obtenção do mesmo efeito.  

Essa hesitação em assumir algo considerado normal é, em parte, permeada pelo 

caráter narcisístico da relação entre o corpo e a imagem que se reflete. O culto à 

aparência física, com essa exaltação ao belo que vem pelo natural em detrimento ao 

belo conseguido por meios artificiais, eleva a admiração por sua própria imagem, onde 

o indivíduo percebe-se mais uno quando a imagem que reflete vai de encontro com a 

imagem que constrói de si mesmo em seu imaginário. Ainda que a utilização de truques 

de maquiagem seja um artifício, para ela, pior seria assumir algo que modifica mais 

profundamente sua imagem. 

Cerca de um ano após surgir a polêmica, Kylie Jenner enfim assumiu a 

realização de um procedimento estético para aumentar os lábios. Em suas declarações 

sobre o fato, Kylie disse que queria admitir o preenchimento, mas que o rápido 

julgamento das pessoas sobre ela e o que faz, a fez esconder a verdade. Houve aqui uma 

tentativa por parte dela em manter a aparência de um "eu" socialmente valorizado e 

aceito pelos outros. Ao falhar com a verdade sobre si mesma e sua imagem, Kylie 

procurou resguardar parte de suas percepções sobre si mesma e fugir do julgamento dos 

outros. Porém, ao mesmo tempo, isso trouxe para ela, enquanto uma personalidade 

midiática, um espaço maior para divulgação de suas imagens. 

 

 

                                                 
12 Plataforma de distribuição digital de vídeos. 
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6. Quanto tempo dura uma imagem?  

 

 Nesta era em que qualquer um pode tirar uma fotografia e postar facilmente, nos 

perguntar-se sobre o tempo das imagens é crucial. No instagram, experimentamos dois 

tempos: há imagens que têm um curto período de vida. Podem durar alguns segundos 

ou, então, 24 horas. Outras, por sua vez, podem permanecer no mundo virtual por um 

longo período, tendo uma duração quase infinita.  

 Neste sentido, as imagens agem como uma forma de satisfazer os indivíduos, 

criando a sensação dos tais “15 minutos de fama”, pois o que se busca neste aplicativo 

nada mais é que a satisfação de ego, seja pelo simples ato do outro visualizar a imagem 

ou pela quantidade de curtidas em uma foto. 

 

Considerações finais 

 

Estudar e analisar como as imagens são geradas e consumidas cotidianamente 

por internautas, fãs e seguidores, mostrou que de certa forma, cada indivíduo imerso na 

rede, busca aprovação e/ou aceitação, não só de outros, e sim até de si mesmo. 

O fato da cultuação da imagem (principalmente pela aparência física perfeita) 

não ser feita somente pelos seus seguidores, mas também pela própria pessoa, mostra 

que o exibicionismo é a ferramenta para uma cultivação de amor próprio. Muitas vezes 

fazendo com que a pessoa viva para aquilo buscando essa perfeição na plataforma 

digital, onde ela cria “versões” de si mesma podendo alcançar mais usuários, além de 

seus próprios seguidores. A internet facilita essa visualização, a ferramenta se tornou 

muito mais acessível com o passar do tempo e atualmente, postagens correm o mundo 

em questão de segundos.  
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