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Resumo 

A necessidade de autorretratar-se está ligada à existência humana. Da pré história, 

através das pinturas rupestres; passando pela arte, principalmente na fase do 

Renascimento, através das pinturas a óleo e das esculturas; invadindo o campo da 

fotografia, com o advento da máquina fotográfica, até chegar às selfies na era digital. 

Embora o significado da autorrepresentação tenha mudado ao longo do tempo 

e conforme a evolução do homem e dos meios, há uma representação narcísica ligada a 

esse gênero, independente da época. Com ênfase na era digital, através 

da democratização da internet e da massificação do acesso aos smartphones, surge a 

selfie como a mais recente forma de se autorretratar que, pelo excesso de exposição da 

própria intimidade, transformou a autorrepresentação em um espetáculo do eu.  
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Introdução 

A prática da selfie proporcionou uma superexposição do eu, principalmente nas 

redes sociais como Facebook e Twitter, aplicativos de relacionamento como Tinder e 

Grindr e de banco de imagens como Instagram – em que a intimidade parece viver uma 

banalização existencial devido à overdose de autopublicações. 

O objetivo específico da pesquisa foi estudar o fenômeno da selfie, como a 

expressão fotográfica digital facilitada do eu autor, narrador e protagonista de sua 

obra na sociedade contemporânea. Os objetivos gerais foram compreender o 
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narcisismo e o individualismo à luz de teorias sociológicas e psicológicas, como 

provocadores do fenômeno contextualizar historicamente a selfie, a partir do 

autorretrato nas artes e na fotografia, além de relacionar a selfie ao universo do 

espetáculo e da hipertrofia da intimidade. 

Para alcançar os objetivos propostos, a metodologia utilizada foi reunir teorias 

de autores que tratam dos assuntos abordados no corpus do trabalho, através da consulta 

a livros e artigos acadêmicos, além de utilizar artigos jornalísticos on e off-line em 

veículos de comunicação confiáveis, para a constatação do fenômeno estudado. A 

metodologia foi escolhida em função do caráter teórico do recorte escolhido e em 

função dos recursos como uma bibliografia consistente, pois trata-se de uma revisão de 

literatura também conhecida como estado da arte da pesquisa, cuja relevância é traçar 

alguns pressupostos teóricos para que se possa investigar e compreender o fenômeno 

delimitado pela pesquisa.  

Primeiramente a pesquisa estudará o narcisismo e o comportamento narcísico na 

sociedade contemporânea. Da conceituação e representação de mito e mitologia para a 

psicanálise ao mito de Narciso e sua correlação ao comportamento narcísico do homem. 

Posteriormente a pesquisa tratará do autorretrato e sua evolução tecnológica ao longo da 

história. Por fim, a pesquisa tratará das selfies, seus usos e significados na sociedade 

moderna correlacionados ao universo do espetáculo, publicidade e negócio, 

evidenciando também a mensagem do eu autor e protagonista enquanto narrativa.  

Esta pesquisa interessa à Comunicação Social e outras áreas das Ciências 

Humanas que almejam compreender o comportamento do eu sob a ótica das selfies. 

 

Mitologia, mito e psicanálise 

O conhecimento da mitologia é o eixo para a compreensão da civilização 

Ocidental. É nas raízes mitológicas e em seus mitos que a clássica e antiga civilização 

greco-romana enxergava e entendia não somente a origem do Universo, mas também a 

origem e o desenvolvimento do homem: “[...] muito mais do que apenas fantasias, nos 

mitos residem formas originárias, a partir dos quais o homem discute o significado de 

suas ações e os sentidos que atribui à sua construção do mundo.” (ÁVILA, 2001, p.8). 

Assim, o mito é reconhecido e transmitido por meio de linguagens escritas 

(palavra) e não escritas (imagem, gesto), de gerações a gerações, e tem como uma de 

suas finalidades explicar o mundo, o homem e os acontecimentos e a complexidade do 
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que é real. Sendo essa a sua forma de propagação para o mundo, pode-se considerar que 

o Mito é uma representação coletiva e histórica. 

Em suma, os mitos estão presentes na consciência coletiva como uma ideia 

comum a todos e mantida através da comunicação e da mensagem sob todas as suas 

formas: imagem, escrita, reportagem, cinema, publicidade. Também pode ser mutável, 

irracional, ilógica e multi-interpretável. Segundo Brandão, Roland Barthes
 
 “apresentou 

de forma reduzida o conceito de mitos como qualquer forma substituível de uma 

verdade. Uma verdade que esconde outra verdade.” (BRANDÃO, 1986, p.37). 

A conceituação de mito também está fortemente presente na esfera da 

psicanálise e está ligada à ideia do Inconsciente Coletivo, que por sua vez está ligada à 

ideia dos arquétipos, cujas temáticas fazem parte das teorias mais conhecidas de Carl 

Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta, fundador da psicologia analítica. Para Jung, 

“A hipótese de Inconsciente Coletivo pertence àquele tipo de conceito que a princípio o 

público estranha, mas logo dele se apropria, passando a usá-lo como uma representação 

corrente...” (JUNG, 2011, p.11). Jung também considera que “uma existência psíquica 

só pode ser reconhecida pela presença de conteúdos capazes de serem conscientizados.” 

(JUNG, 2011, P.12). A todo esse conteúdo ele chama de “Arquétipos”. Em suma, o 

conceito de Inconsciente Coletivo para Jung é o fato de a humanidade compartilhar uma 

herança psicológica comum, que a conecta, adquirida ao longo de toda sua história e 

passada adiante por meio de gerações. Esse conteúdo hereditário aparece no consciente 

da mente em forma de imagem simbólica, que são os arquétipos. 

A conscientização dos arquétipos do inconsciente coletivo, quer dizer, um elo 

entre o consciente e o inconsciente coletivo, bem como as formas através das 

quais o inconsciente se manifesta. (BRANDÃO, 2009, p.39). 

 

A psicanálise deve muito aos mitos, pois foram a grande fonte de riqueza e a 

matéria-prima para o desenvolvimento de conceitos centrais da ciência do inconsciente.  

 

O mito de Narciso e o indivíduo 

Narciso, segundo a mitologia grega, era um jovem caçador, arrogante, 

pretensioso e extremamente vaidoso ao ponto de não sucumbir ao amor de nenhuma 

mulher. Havia uma lenda que dizia que o rapaz teria vida longa se jamais visse a si 

próprio. Por essa razão, todos os espelhos de sua casa foram quebrados e um espelho 

mágico, que distorcia sua imagem, fora dado a ele por seu pai, que temia que Narciso 
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viesse a enxergar sua imagem em outro lugar. Mesmo vendo sua imagem de forma 

distorcida por meio desse espelho, o jovem, ainda assim, achava-se belo. 

Certo dia, em uma dessas suas caças, cansado, Narciso encontrou um lago 

calmo, límpido, cristalino e reluzente, como uma prata ou um espelho perfeito. Foi em 

sua direção para saciar a sede, bebendo, assim, da sua água. Ao debruçar-se em sua 

margem, notou um semblante a observá-lo de dentro das águas do lago, semblante esse 

que deixou-o admirado. Narciso então, apaixonado por aquele belo rosto, tentou por 

diversas vezes seduzi-lo, todas em vão.   

 Narciso sentia, pela primeira vez, a dor de um amor não correspondido. Assim, 

ele foi perdendo todo seu vigor, sua beleza e definhando lentamente às margens do 

espelho d’água até morrer e transformar-se em uma linda flor roxa de folhas brancas 

que ainda insistia em ficar debruçada sobre o leito do lago. Portanto, o mito de Narciso, 

embora seja um conceito amplo e complexo, está em um mundo real intimamente ligado 

à psicanálise e, por conseguinte, ao indivíduo. 

O termo narcisismo surgiu em 1899 por P. Näke, a partir de uma descrição 

clínica que denota a relação do indivíduo com o próprio corpo, como um objeto sexual, 

com o qual a partir de toques e carícias é possível atingir a total satisfação e o prazer 

sexual. Logo, o narcisismo está, para a Psicanálise, ligado à perversão acerca 

sexualidade de uma pessoa assim como as perversões de forma geral. 

Freud deu tratamento especial ao narcisismo. Em seu primeiro postulado, 

Freud vincula o narcisismo ao homossexualismo, principalmente masculino, através da 

questão da escolha do objeto que se dá por meio da fixação e identificação com o 

mesmo: “tratam-se de escolhas que se caracterizam por uma conduta em que o 

indivíduo toma seu próprio corpo como objeto sexual.” (AQUINO, 2016, p.309). 

Em um outro momento, Freud desenvolveu um trabalho cuja temática central 

era o estudo da paranoia. Em “O caso Schereber”, Freud defende que o narcisismo é um 

estado natural do desenvolvimento humano. Amplia-se assim o conceito do narcisismo 

para além do objeto somente, ao relacioná-lo diretamente com o autoerotismo e vincular 

tal relação objeto-autoerotismo a uma fase do desenvolvimento humano.  

Freud, portanto, percebe a necessidade de um estudo maior sobre essa fase, por 

reconhecer assim a existência de objetos libidinais externos. Esses objetos libidinais 

podem, inclusive, voltar ao indivíduo, ou seja, a experiência Narcísica tem a ver com a 

libidinização das pulsões do eu: “[...] a libido retirada do mundo externo foi dirigida ao 
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Eu, desse modo, surge uma conduta que pode ser chamada de narcisista.” (AQUINO, 

2016, p.311). Numa fase mais adiante, Freud atribui o narcisismo à vida amorosa dos 

seres humanos, considerando que a escolha do objeto é variável entre homens e 

mulheres, entre crianças, adolescentes e adultos, sinalizando a existência de dois grupos 

distintos de escolha de objeto amoroso: a narcísica e a de “apoio”. 

Freud não foi o único a dedicar-se ao estudo do narcisismo, mas tem maior 

destaque neste trabalho devido à sua obra representar uma grande transformação na 

teoria da psicanálise acerca desse assunto. Não é o intuito analisar com profundidade 

seus estudos, mas há intenção de evidenciar a questão narcísica como inerente ao ser 

humano e relevante para a compreensão da psicologia e do comportamento das massas.  

 

O narcisismo na sociedade contemporânea 

Para Lasch, o estreitamento da atividade política após os anos 1960, aliado à 

frustração dos grupos políticos radicais quanto aos resultados de seus movimentos, fez 

com que os ideais passassem a ser outros. Com outras preocupações calcadas em temas 

como a oposição à corrida armamentista, a consciência ecológica, a catástrofe nuclear, a 

consciência da saúde e o crescimento pessoal, os militantes mudaram seus paradigmas e 

passaram a defender, quase que unicamente, o próprio bem-estar. É a mudança da esfera 

pública para a privada: “Antes dispostos a dar a vida por um ideal, transformaram a 

sobrevivência física e psíquica num fim em si mesmo.” (WANDERLEY, 1999, p.34). 

Outra característica do homem narcísico contemporâneo, ainda segundo Lasch, é o 

rompimento com os valores tradicionais da sociedade burguesa, até então o centro da 

repressão emocional. Assim, forma-se uma ideologia individualista que altera os valores 

do meio familiar, antes fundamentado em modelos hierárquicos, agora transformado em 

modelo individual e igualitário baseado no respeito à liberdade e na valorização dos 

desejos de cada um. 

Neste mesmo sentido, como defende o psicanalista Calligaris, as políticas 

identitárias das maiorias dos anos 1980 e 1990 reforçam o sentido de defesa de 

interesses individuais e particulares, muitas vezes centrados no próprio corpo, e 

distanciam-se, assim, dos interesses coletivos de bem comum, para assumirem, muitas 

vezes, um caráter separatista. Outras características marcantes do homem narcísico 

contemporâneo, segundo Lasch, são o senso de tempo alterado, o medo da competição e 

o fascínio pela celebridade. 
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Na atitude narcísica contemporânea, também está presente a atitude blasé, existente 

nos habitantes das metrópoles, que se caracteriza justamente pelo individualismo e pela 

indiferença, causados pelo excesso de estímulos e informações presentes nos grandes 

centros urbanos, e devido a isso, os indivíduos apresentam baixa reatividade, um 

“estado de ânimo em que o valor atribuído às coisas, acontecimentos e pessoas é 

nivelado.” (WANDERLEY, 1999, p.38). 

Assim, o narcisismo atual representa a hipertrofia da vida privada, cujos efeitos 

principais são a degradação da vida pessoal bem como suas relações em todos os 

sentidos, mas principalmente nas que tangem a amizade e o amor. Existem uma eterna 

insatisfação e uma impossibilidade de aproveitar o momento presente, aliadas à 

necessidade da autoaceitação e ao sentimento constante de mostrar uma realidade de 

vida fictícia sustentada não pela qualidade, mas pela quantidade de estímulos e 

informações, um culto à celebridade aliado a uma exaltação à mídia, a um inaceitável 

medo do fracasso. É a eterna insatisfação do homem. 

 

A história do autorretrato antes da fotografia 

Pode-se definir o autorretrato como sendo um retrato feito por um indivíduo de 

si próprio. Representa o que ele imagina, deseja ou idealiza ser. Constitui-se de um 

discurso feito na primeira pessoa, de uma autobiografia visual. Revela um olhar voltado 

sobre si mesmo, reflexivo. A autorrepresentação também pode ser considerada uma 

tentativa de autoconhecimento e de auto-observação: “o esforço de observação de si 

próprio é o de imitar-se o melhor possível, chegar o mais próximo do que se assemelha 

e somente o essencial para o seu conhecimento é posto lá.” (PESSOA, 2006, p.1). 

Assim, por meio do autorretrato, o homem pode perpetuar a sua passagem pela vida 

com a marca da sua própria imagem. É também assim que o autorretrato representa uma 

interpretação e um reconhecimento profundo do esforço do comportamento humano. 

O autorretrato existe desde a origem da humanidade. Na pré-história, há 

registros da autorrepresentação, através das pinturas rupestres:  

Homens e mulheres desenhavam suas identidades com a marca das mãos dentro 

das cavernas. Colocavam as mãos contra a parede e sopravam pó colorido, para 

marcar suas formas nesses locais protegidos, para que ficassem gravadas para a 

posteridade. (CANTON, 2013, p.5). 

 

 Levando em consideração a Mitologia Grega, há ligação com o Mito de Narciso 

e o espelho, em que ele via sua própria imagem “pintada” em um reflexo de espelho 
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d’água. Justamente por meio do espelho, como em Narciso, foi possível realizar as 

autorrepresentações, principalmente pela pintura, a partir do século XV, uma vez que os 

artistas utilizavam deste recurso para se autorretratarem, segundo seus olhos e 

sentimentos. Portanto, a interpretação do real pode ter várias facetas, logo o autorretrato 

é multi-interpretável. 

    Foi durante o Renascimento que o autorretrato aflorou, tornou-se popular e um 

dos gêneros mais conhecidos na pintura. Albrecht Dürer foi o primeiro artista 

renascentista a pintar, a óleo, um autorretrato em 1484. Rembrandt (1606 – 1669) foi o 

artista que mais pintou autorretratos na história: mais de cem ao longo de sua vida. 

   No entanto, as expressões autorretratistas não estavam restritas apenas à pintura. 

Elas já eram presentes e registradas no campo da escultura. No Egito Antigo, Ni-Ankh-

Plath teria deixado sua fisionomia em um monumento, ilustrando assim “a primeira 

tentativa consciente de autorrepresentação e a primeira obra assinada de que se tem 

notícia.” (COSTA, 2013, p.9). Na Grécia antiga, o escultor Fídias (séc. V a.C.) esculpiu 

seu rosto  em uma escultura da deusa Atena. Por esta razão, teria sido condenado à 

prisão. Também há indícios de autorrepresentações em iluminuras religiosas feitas por 

monges copistas nos séculos XI e XII. 

Com o nascimento e popularização da fotografia, os autorretratos tornaram-se 

uma constante, para qualquer pessoa que tivesse uma câmera fotográfica. Independente 

do autor, essa nítida ação narcisista pela própria imagem na tentativa de sair de si e ver-

se melhor, transcende épocas e é fortemente presente em pleno século XXI. 

 

O advento da fotografia e o autorretrato fotográfico 

Na antiguidade, séc. IV a.C., o filósofo Aristóteles já retratava sua observação de 

um eclipse solar em um compartimento escuro.  

Essa primeira técnica se constituía numa caixa ou sala escura com um orifício 

que permitia a entrada de luz sobre um material fotossensível, respeitando as 

forças que atuam neste processo tais como tempo de exposição e tamanho do 

orifício. (COSTA, 2015, P.13). 

 

 Com a necessidade de aprimorar as observações científicas e de desenvolver os 

desenhos de perspectivas, o aparelho foi aperfeiçoado durante a Renascença. A 

substituição do “furo” por um “disco de vidro”, como uma lente convergente (Jérôme 

Cardan 1501-1576), e o uso de um diafragma por onde passa a luz foram alguns dos 

avanços que essa ferramenta sofreu. Conforme o progresso da óptica, criou-se no séc. 
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XVII, as câmeras escuras portáteis. Mais tarde, em 1804, William Wollaston (1766-

1826) cria a câmera clara, uma nova máquina de desenhar mais fácil de ser transportada, 

utilizada até hoje. Posteriormente o óptico Charles Chevalier a aperfeiçoa e, então, 

através de um prisma-visor, é possível ver, simultaneamente, o objeto e a superfície 

sobre a qual se desenha tendo-se, assim, a impressão de que a imagem já está no papel. 

Estava, portanto, criado o instrumento da máquina fotográfica. 

             Porém, para que se obtenha a imagem, é necessário o domínio físico-químico da 

relação da luz sobre certos corpos. A combinação da máquina fotográfica associada aos 

suportes químicos permitiu a criação da primeira técnica de impressão de imagens. 

Jacques Mandé Daguerre associa-se a Joseph Nicéphore Niépce e assim, criaram o 

daguerreótipo, o primeiro marco que auxiliou na popularização da fotografia.  Com a 

morte de Niépce, Daguerre segue com suas pesquisas e utiliza o iodo para ajudar no 

processo de revelação. Assim, em 1839, o mundo tinha o processo fotográfico.             

            A palavra fotografia (escrever com luz) foi empregada pela primeira vez em 

1839 por Henry Fox Talbot, um notável homem ligado às Ciências. Em 1840, ele 

consegue realizar a revelação da imagem latente. Criou-se assim o Calótipo, técnica 

fotográfica feita a partir de um negativo fotográfico em papel. Inventou-se, assim, a 

fotografia moderna. Foram inúmeros os avanços desde então. Em 1888, a Kodak lança a 

Kodak nº1, um equipamento mais voltado ao fotógrafo profissional, com peso reduzido, 

mais portátil e de fácil utilização. 

O advento da fotografia influenciou e modificou profundamente a história 

moderna. Viu-se nela uma ferramenta de informação, de auxílio à ciência e de 

expressão artística. Sua crescente aceitação, seu consumo e sua popularidade 

possibilitaram cada vez maiores investimentos em materiais fotossensíveis para permitir 

à fotografia e aos equipamentos se tornarem cada vez mais sofisticados.    

O primeiro autorretrato fotográfico da História data de 1839. O autor e 

fotografado foi Robert Cornelius, um químico alemão emigrado nos Estado Unidos da 

América e pioneiro da fotografia, que virou as lentes para si. A partir daí, a prática foi 

reproduzida por grandes nomes da fotografia, ilustres artistas e pessoas desconhecidas. 

Os fotógrafos autorretratistas mais conhecidos são Félix Nadar (1820-1910), Robert 

Mapplethorpe (1946-1989) e Cindy Sherman (1954-). Artistas de diversas áreas também 

fizeram autorretratos: Émile Zola, Stanley Kubrick, Paul MacCartney e Andy Warhol. 
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A prática do autorretrato foi além do planeta Terra e tornou-se uma forma de 

registro de grande utilidade para a ciência. Neil Armstrong, em 1969, autofotografou-se 

na superfície da Lua ao tirar uma foto do companheiro de expedição Edwin Aldrin. O 

astronauta Steve Robinson fez um autorretrato na órbita terrestre no exterior da Estação 

Espacial Internacional, em 2008.  

Assim, o aparato fotográfico popularizou-se e permitiu que o mundo pudesse se 

autofotografar cada vez mais. Essa busca do registro de si próprio acompanha o 

aperfeiçoamento técnico e faz com que a prática da autorrepresentação tome novos 

sentidos, alcances e valores. 

 

A câmera digital e a selfie 

No final do século XX, a fotografia com filme já era ameaçada pelo advento da 

câmera digital. Eram inúmeros os problemas da foto com filme enfrentados ao 

fotografar: falta de qualidade, altos custos com papéis fotográficos, a morosidade da 

revelação dos negativos, dentre outros. Neste cenário surge a fotografia digital.  

Em 1975, foi lançado o primeiro protótipo de uma câmera digital comercial, pela 

Kodak. Em 1981, a Sony lança oficialmente a câmera digital, a Sony Mavica, 

disponível para o acesso comercial pelas pessoas. Em 1984 a câmera digital tornou-se 

popular, graças à cobertura das Olimpíadas de Los Angeles, quando alguns fotógrafos 

do jornal japonês Yomiuri publicavam em primeira mão os registros do evento através 

de uma Canon, enquanto os concorrentes levavam dias com suas publicações. 

No decorrer das décadas posteriores, principalmente nos anos 1990 e 2000, essas 

câmeras digitais foram evoluindo rapidamente. Tornaram-se cada vez mais compactas, 

leves e vinculadas a outros dispositivos como câmeras (webcam) até sua inserção nos 

smartphones, inclusive com a possibilidade de fazer autorretratos com a ferramenta da 

inversão da lente da câmera em apenas um clique. 

A selfie é o autorretrato contemporâneo. A origem da palavra da palavra vem do 

termo em inglês, na verdade um neologismo, originado do termo self-portrait, que 

significa autorretrato. Esse avanço tecnológico transformou a relação das pessoas com a 

fotografia: “[...] esse tipo de fotografia tem mudado a relação dos sujeitos com as fotos, 

com a noção de privacidade e, consequentemente, com a construção da subjetividade.” 

(JESUS, 2015, p.6). 
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Caracterizadas por serem fotos casuais, feitas pela própria pessoa através das 

câmeras digitais de mão ou celulares e usando o comprimento do braço ou o espelho, a 

selfie ganha sentido quando é compartilhada na rede por meio das mídias sociais. A 

selfie pode retratar apenas uma pessoa ou várias, conhecidas ou desconhecidas, mas a 

essência desse tipo de fotografia é, acima de tudo, a contemplação pessoal e sua 

publicação é uma expressão de pertencimento a uma comunidade, situação ou grupo.  

 A primeira selfie reconhecida foi uma foto de Nathan Hopey, um menino de 13 

anos em 13 de setembro de 2012, em um site australiano, o ABC Online. Hopey utilizou 

o fórum de discussão do site para dividir um problema que tinha nos lábios. 

Vale ressaltar o poder midiáticos das selfies. Inúmeras celebridades fizeram e 

fazem seus registros na forma de selfie. São exemplos: William e Kate Middleton, o 

Papa Francisco, Barack Obama, Ellen DeGeneres e Kim Kardashian, o fenômeno das 

selfies no mundo, que “[...] lançou em maio de 2015 um livro chamado Selfish (Egoísta) 

que reúne uma coletânea de 400 selfies da moça e se mostrou entre os 10 livros mais 

vendidos de arte e fotografia no site Amazon.com.” (COSTA, 2015, p.21). 

O autorretrato contemporâneo representa um novo modelo de individualidade, 

como sempre calcado na pose como síntese da representação pessoal, mas mostrado sob 

forma digital e em meios virtuais, apresentado e reproduzido de forma coletiva e 

exaustivamente essa “celebrização do eu”. 

 

Selfie, o eu espetáculo 

O final de 2006 foi o marco zero para o início da grande pirotecnia do eu. A 

revista Time, ícone midiático mais tradicional americano, escolhia todos os anos as 

personalidades que mais se destacavam. No entanto, a grande personalidade de 2006 

escolhida pela revista para entrar para o hall das grandes notoriedades humanas foi: 

Você. Um você que representa todos, as pessoas comuns: “Um espelho brilhava na capa 

da publicação e convidava seus leitores a nele se contemplarem, como Narcisos 

satisfeitos de verem suas personalidades cintilando no mais alto pódio da mídia.” 

(SIBILIA, 2008, p.15). 

Essa escolha do eu como a personalidade mais importante daquele ano não foi à 

toa. A democratização dos meios – ocasionada com a superação do modelo de 

comunicação fundado no broadcasting, em que havia um emissor para vários receptores 

–, inicia uma era comunicacional multilateral na qual todos podem ter “voz”. Assim, 
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todos são agentes de modificação das formas de fazer política, arte e negócios. O 

protagonista gerador de conteúdos que influenciam e alteram a percepção do mundo 

passou a ser o “eu” por meio da internet e de suas possibilidades. Chegou a hora dos 

anônimos, dos amadores, dos que até então eram receptores passivos na comunicação. 

Se por um lado essa celebração do eu pode ser vista como a própria 

mediocridade alheia, por outro pode ser encarada como a “explosão de produtividade e 

inovação.” (SIBILIA, 2008, p.16). 

A massificação do acesso à internet e aos smartphones em conjunto com a 

introdução das novas mídias digitais proporcionaram a exibição da intimidade na 

cultura globalizada e foram os grandes fatores que propiciaram a espetacularização da 

sociedade moderna. Esses aparelhos tornaram-se, assim, item básico para a população 

no mundo: “eles conseguiram dar vazão às peculiares demandas e ambições que 

articularam as subjetividades contemporâneas, bem como ao tipo de sociabilidade por 

elas alicerçada.” (SIBILIA, 2008, p.16). Neste cenário, eclodem com força os 

autorretratos feitos pelo próprio celular, a selfie. O termo “selfie” era quase 

desconhecido até 2012 quando tornou-se a palavra do ano pelo dicionário Oxford e, a 

partir daí, foi o “tipo de imagem mais produzido e exibido em todo planeta”, (SIBILIA, 

2008, p.16), e a maior ferramenta de produção do autoespetáculo no mundo atual. Já 

dizia Guy Debord em seu livro “A sociedade do espetáculo”: “O espetáculo é a 

afirmação da aparência e a afirmação de toda vida humana – isto é, social – como 

simples aparência.” (DEBORD, 1997, p.16). 

Do correio eletrônico, aos chats e canais de bate papo, ICQ e MSN, chega-se às 

redes de interação social como Orkut, Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram e 

Snapchat. É por meio dessas redes de interação que a espetacularização do eu ocorre 

definitivamente. Os autoespetáculos crescem em ordem exponencial, a intimidade e a 

autorrepresentação passam a ser os grandes produtos de consumo escancarados nas 

vitrines das telas interconectadas da rede mundial. 

Outro marco da era digital que contribuiu para a auto espetacularização foram as 

webcams. Inicialmente, eram pequenas filmadoras portáteis que se conectavam aos 

computadores e possibilitavam a transmissão ao vivo já da intimidade das pessoas. 

Posteriormente, foram lançados portais que permitiam acesso a milhares de webcams 

pelo mundo de modo que a intimidade alheia e a autoexibição ganhassem ainda mais 

força e alcance ao vivo pelo planeta. Autoexibições de todos os cunhos, de paisagens ao 
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strip-tease, pornografias e nudes. Nessa dinâmica do “mostre-se como for”, o usuário é 

o protagonista de si mesmo e também produtor de seu próprio conteúdo. 

 A partir daí, vários sites permitem o compartilhamento de vídeos caseiros, como 

o YouTube, um dos maiores fenômenos da internet e o maior campo de autoespetáculo 

para todos: nascem os youtubers, celebridades da internet capazes de atrair milhões de 

espectadores e fãs e bilhões de visualizações e curtidas por todo planeta e assim ganhar 

fortunas através da autoexibição de vídeos com superaudiências, permitidos através 

desse palco virtual.  

Mais recentemente, os aplicativos de relacionamentos como Tinder, Grindr e 

Happn, também são um grande exemplo da autoespetacularização do eu. Na tela 

principal, sob a forma de um mosaico de fotos, usuários exibem-se intimamente a fim 

de conseguir parceiros para encontros sexuais, como uma vitrine virtual. 

Assim é o show do eu atual. Em um grande palco virtual, a cortina se abre e se 

fecha através de um toque de dedo em uma tela touch. Sem restrição de espaço e sem 

hora para começar ou acabar. O espetáculo, como um grande show pirotécnico, 

apresenta-se sob a hipertrofia do ego como um ode narcisista por meio da incansável, 

famigerada e exagerada exibição da própria intimidade.  

 

Selfie, o eu publicidade e negócio 

As autorrepresentações, feitas pelas lentes dos smartphones, que viraram febre e 

vício mundial, hoje geram negócios, influenciam comportamentos de consumo, 

transformam profissões e o próprio mercado de trabalho. Por volta de 2005, as 

operadoras de celular começaram a incentivar, por meio de recompensas financeiras, a 

produção de vídeos feitos por seus próprios clientes e em seus próprios aparelhos, bem 

mais simples que os atuais. Essas campanhas de marketing viraram sucesso e seus 

usuários passaram a enviar seus vídeos para os sites dessas companhias que os 

disponibilizavam a quem quisesse assisti-los.  

À medida que a tecnologia dos meios, as redes sociais e os aplicativos se 

desenvolveram, também evoluíram as formas e técnicas de fazer negócios pela rede. A 

nova estratégia então passou a ser conectar e partilhar informações com os amigos 

virtuais, para permitir assim a permanente atualização dos gostos de consumo do eu. 

Segundo Mark Zuckerberg, fundador e diretor do Facebook: “Nada influi mais em 

nossas decisões do que a recomendação de um amigo confiável.” (SIBILIA, 2008, 
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p.36). Essa era a nova ordem de como fazer publicidade na rede. Uma forma interativa, 

com tons mais pessoais, de gente para gente, de amigo para amigo; diferente das 

praticadas até então pelas veículos tradicionais de massa, não interativos e 

unidirecionais: “Empurrar uma mensagem para cima das pessoas já não é mais 

suficiente”, (SIBILIA, 2008, p.36), acrescentou Mark Zuckerberg. Essa nova ordem de 

fazer publicidade é um campo mais que fértil para a propagação definitiva do eu como 

negócio. 

Não demorou para essa nova tendência chegar aos autores de blogs que 

passaram a atuar como protagonistas de várias campanhas publicitárias através de seus 

autorretratos digitais, sejam em foto como em vídeo, e a selfie realmente virou negócio. 

Surge então a profissão “blogueira fashion” e o termo “egoblog”: referência a um canal 

de internet em que se fala de si no qual o autor ou a autora, sob o rótulo de egoblogger, 

costuma postar fotografias suas vestindo diversas roupas. Neste cenário, as pessoas que 

mais se destacam com os views e curtidas geralmente são contratados pelas grifes 

famosas para atuarem na assessoria de seus marketings. 

Outra categoria desse selfie-mercadológico são as blogueiras fitness. Ao atuarem 

no nicho de saúde, academia e estética, essas celebridades virtuais postam seus 

autorretratos, exageradamente malhados com suas barrigas negativas e seios para cima, 

a consumir e indicar despretensiosamente produtos. É uma grande vitrine on-line numa 

corrida desesperada por patrocínios e curtidas. 

Um grande exemplo de autopromoção e publicidade através da selfie aconteceu 

na cerimônia do Oscar de 2014. A apresentadora Ellen DeGeneres fez um autorretrato 

junto à vários outros atores de Hollywood e postou em sua conta no Twitter. O post 

rendeu mais de 2,2 milhões de compartilhamentos e foi visto por aproximadamente 37 

milhões de pessoas. Essa despretensiosa selfie tinha o patrocínio da empresa Samsung 

de cerca de vinte milhões de dólares e como é o formato deste tipo de publicidade, a 

marca em nenhum momento foi mencionada diretamente, mas, por meio da estratégia 

de Product Placement, o modelo do aparelho ficou nitidamente exposto e reconhecido 

pelos telespectadores na transmissão. Pode-se citar inúmeros outros exemplos de 

mercantilização da selfie através desses profissionais, comumente chamados de 

influencers por possuírem perfis extremamente valorizados pela quantidade de 

seguidores e agirem sobre uma estratégia de comunicação cuja intenção é fazer com que 

suas recomendações pareçam espontâneas. É um pacto comercial que não pode parecer 
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forçado ou pago, justamente para conseguir o objetivo da comunicação do “amigo 

confiável”. 

Pode-se admitir que o fenômeno selfie passou da simples diversão a uma 

formidável fonte de fazer fortunas, seja pelos autorretratos anônimos, pelas empresas 

que usam estes personagens de uma forma dissimulada, seja pelos aplicativos e canais 

sociais que a cada dia fazem crescer exponencialmente seus valores de mercado. 

 

Selfie, o eu narrativa 

Essa nova prática de autoexibição, as selfies, tem íntima relação com o gênero 

autobiográfico, cuja existência passa pelos diários íntimos, pelos álbuns e pela própria 

autobiografia. Contudo, independentemente se há veracidade ou não, o fato é que existe, 

sobretudo, na mente do espectador desse gênero, um “pacto de leitura”, uma crença de 

que o autor, o narrador e o personagem da estória são os mesmos. Outro ponto 

importante dessa subjetividade do eu narrador é o papel do outro na sua consciência e o 

impacto disso na sua história, pois, uma grande parte dos enredos retratados nessas 

autonarrativas não está no eu, mas nos outros que também narram, que também são 

espelhos e apresentam uma inesgotável capacidade e poder de influenciar e afetar as 

subjetividades da mente do eu das mais diversas formas: 

 Toda comunicação requer a existência do outro, do mundo, do alheio, do não-

eu, por isso todo discurso é diálogo e polifônico, inclusive os monólogos e os 

diários íntimos, pois a sua natureza é sempre intersubjetiva. (SIBILIA, 2008, 

p.58). 

 

As retratações de selfie traduzem bem a leitura do eu narrador fundamentada 

nessa tríade: criatividade, experiência própria e o outro. A selfie é o registro mimético 

do instante. É a possibilidade de registrar a vida naquele momento, clicada sob o cenário 

e aparência mais favorecidos possíveis, a fim de exibi-la para si (eu) e para os outros. 

 

Considerações Finais 

Pela análise deste estudo, conclui-se, que a era digital estimulou a hipertrofia do 

eu sob uma exagerada autoexposição narcisista numa sociedade cujo comportamento é a 

exibição excessiva da própria intimidade como entretenimento, negócio e anúncio, 

contado sob a experiência em primeira pessoa do singular, em que a imagem é o registro 

da própria vida naquele instante e a narrativa é a tríade de uma subjetividade 

fundamentada em veracidade, ficção e no outro, espectador, que também narra e 

influencia o eu. Assim como foi o espelho d’água para Narciso, é a tela da lente 
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invertida de um smartphone que o homem moderno se admira, se contempla e 

apaixona-se por si mesmo. Conclui-se também que há fortes características 

espetaculares nesses registros, como: exibicionismo, produções, edições de imagens 

através de filtros, divulgação de produtos e serviços e busca e controle incessantes de 

audiência e aprovação através dos “views e likes”. 

Apesar de todas as descobertas feitas ao longo deste trabalho, esta é apenas 

uma pequena pesquisa que não esgota as abordagens acerca do tema. Assim, encerra-se 

esta pesquisa, mas não os estudos de diversos autores sobre o assunto. Este estudo busca 

acrescentar ao tema e despertar melhores e mais aprofundadas pesquisas no futuro. 
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