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Resumo 
 
O presente artigo discute o fenômeno do formato de postagem do Snapchat que, 
inaugurado por essa rede social, foi incorporado pelas demais redes sociais de maior 
utilização – o Instagram, o WhatsApp, o Facebook e o Messenger, nos quais a função 
ganhou o nome de stories. A partir de tal observação, levantou-se uma discussão acerca 
da efemeridade nas redes sociais, fazendo-se uso do pensador francês Jean Baudrillard 
para pautar o estudo teórico, abordando questões pontuais de sua obra como o duplo, os 
valores sígnicos e a utilização excessiva de imagens. 
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Introdução 

 O Snapchat foi lançado em julho de 2011, criado por Evan Spiegel e Bobby 

Murphy. Sua proposta consiste em postar coisas que acontecem “ao vivo” ou ao menos 

que sejam acontecimentos “quentes”, tanto que mesmo para selecionar fotos 

previamente tiradas, elas devem ter sido salvas no dispositivo por no máximo 24 horas. 

Vítima de sua própria inovação, o Snapchat passou a decair na preferência dos usuários 

à medida que outras redes sociais decidiram adotar sua até então exclusiva 

funcionalidade. Uma atualização do Instagram em 2016 inseriu em seu visual a função 

“stories”, que funciona da mesma forma que o Snapchat. Na atualização de fevereiro de 

2017, o WhatsApp adotou também os “stories”, seguido pelo Messenger e a versão 

mobile do Facebook. 

 Tal cenário pode causar uma preocupação – são muitos os canais a serem 

mantidos. Se temos a necessidade de criar nossa imagem no virtual, a sua manutenção 

em tais circunstâncias tem se tornado mais desgastante. Afinal de contas, como postar 

conteúdos instantâneos em todas as redes sociais? Deve-se postar a mesma imagem em 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 8 – Estudos Interdisciplinares do XXII Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sudeste, realizado de 22 a 24 de junho de 2017. 
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todos para criar uma espécie de convergência? Ou fazer uma “história” em cada local? 

E como dar conta de ver o feed de seus contatos em todos os lugares? Se todos estão 

postando dessa forma, o indivíduo que não o fizer se tornará esquecido ou menos 

interessante? Para lidar com tal convocação, demanda-se ao menos estar constantemente 

online. 

 Assim, o objetivo deste trabalho é discutir essa cultura do efêmero que se nota 

nas redes sociais: a adequação e fascinação pela constante exposição, a busca por 

conteúdos de curta duração, o excesso das imagens comuns e descartáveis. Um dos 

pensadores que discorreu sobre a efemeridade foi Jean Baudrillard, afirmando que 

estamos criando uma cultura de imagens, de coisas efêmeras, transparentes e que 

desaparecem. Portanto, pergunta-se, de que forma se observa o pensamento de 

Baudrillard acerca da efemeridade no formato de postagem do Snapchat e dos stories 

das demais redes sociais? Para realizar a essa pesquisa teórica, serão abordadas questões 

presentes na obra do autor, principalmente em A transparência do mal (1996) e The 

Vital Illusion (2000). 

 

Se não formos rápidos, não veremos nem seremos vistos 

 Um pensador que esclarece e aprofunda a reflexão a respeito da efemeridade na 

cultura mediática apontada por Baudrillard é o pesquisador brasileiro Eugênio Trivinho. 

Para Eugênio Trivinho (2007, p. 91-92), nunca vivemos num período em que seja tão 

necessário sermos velozes. O próprio termo cunhado por ele, a dromocracia 

cibercultural, carrega o que ele acredita serem as vigências da sociedade atual: a 

velocidade e a cibercultura. Alega que a velocidade é a mais implacável forma de 

violência. Também afirma que “a velocidade não é, portanto, um simples 

acontecimento. Ela é, pelo contrário, o que caracteriza a própria presentidade: tempo 

irreversível da imediatez, inexorável em sua natureza e em sua tendência à 

complexização progressiva”. As consequências da presença imanente do “vetor da 

velocidade”como fator social se estenderam pelos sentidos humanos, afetando a vida 

pessoal, revelando-se através da intensidade. 

 Esse vetor resultante confere maior aproveitamento de atividades de lazer (e do 

sentir) no menor tempo possível. “A velocidade que anima e rubrica a vida humana 

atual nivela o social à lógica e às necessidades de reprodução das maquinarias, e o faz 

segundo a matriz tecnológica mais sofisticada e ‘inteligente’ – a informática –, na 
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esteira da instantaneidade do tempo real das telecomunicações” (TRIVINHO, 2007, p. 

91). Se antes a velocidade era um elemento de guerra e, posteriormente, da 

produtividade industrial, vivemos a velocidade hoje em nosso lazer, afetando nossas 

atividades pessoais. 

 Esse novo modelo de interação nas redes sociais parece dialogar com tal forma 

de pensar. Criam-se certas necessidades em cadeia, diante da participação exigida no 

formato snapchat3. A primeira delas é que se esteja constantemente conectado, pois 

somente assim será possível ver as atualizações de seus contatos e também expor o que 

se está fazendo no momento ou num período de 24h. É certo que André Lemos e Pierre 

Lévy (2010) consideram a conectividade e instantaneidade como fundamentos da era 

chamada cibercultura, aquela que está tomada pelos meios comunicacionais 

tecnológicos interativos. Nota-se hoje que os planos de 4G são facilmente acessíveis, 

então não é de se espantar que haja uma exigência por parte das redes sociais para que 

estejamos online em todo. Porém, antes a circulação de conteúdo parecia ainda durar 

mais tempo. Esse interesse, no entanto, pela veloz passagem das postagens e a exibição 

cotidiana realça a proeminência da efemeridade nas redes sociais. 

 Não deve se esquecer de que todos possuem ocupações e que, numa sociedade 

em que o trabalho é nossa identificação e principal ocupação, talvez não tenhamos todo 

o tempo para olhar timelines ao longo do dia (por isso o tempo de tolerância parece 

razoavelmente justo). Porém uma pesquisa realizada pelo IAB Brasil (Interactive 

Advertising Bureau) em 2013, que estuda os hábitos de consumo de mídia no Brasil, 

revelou que 70% dos brasileiros usuários de internet escolheriam uma atividade online 

ao invés de offline se tivessem 15 minutos de tempo livre. Tal informação também 

parece favorecer a utilização de atividades efêmeras online, uma vez que esse pouco 

tempo é mais provável de ser ocupado fazendo algo que não exija muito do intelecto, já 

fatigado pela jornada de trabalho ou estudo, e não comprometendo um tempo posterior 

ao que está disponível para o ócio. 

 Relembrando a constatação da preferência de executar uma atividade online 

quando se tem quinze minutos livres mencionada anteriormente, é interessante citar o 

que observa Ciro Marcondes Filho em Perca Tempo (2010. p. 59): “estamos todos 

acometidos do mesmo mal, nossa doença é o horror ao vazio”. Para ele, a ideia do 

silêncio tornou-se assustadora, pois é uma lembrança de que estamos [ou podemos 
                                                 
3 Chamaremos de formato snap esta proposta de postagem passageira, iniciada pelo Snapchat e aderida 
pelas demais redes sociais – Instagram, Whatsapp, Messenger e Facebook. 
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estar] sozinhos; nos remete a nossas incertezas e inseguranças, aos pensamentos mais 

profundos aos quais deixamos de dar atenção. É possível que a efemeridade tenha até 

mesmo mascarado a nossa necessidade de reflexão pessoal ou algum momento de 

quietude? Nesse sentido, em quinze minutos livres parece mais compensador fazer – já 

que o fazer se tornou “o slogan que está em todas as cabeças” – qualquer coisa que nos 

distraia do nosso vazio. Assim, é possível que o formato snap tenha encontrado, nesse 

contexto, uma oportunidade para fazer sucesso. 

  

A timeline da vida 

 O tópico anterior trouxe em segunda mão um ponto interessante ao contexto 

atual: o papel da velocidade na busca pela visibilidade, a qual é bastante propiciada e 

enfatizada pelas redes sociais. Poucas outras razões haveria para o constante uso dos 

perfis virtuais que não forem relacionados à autoexposição. Ainda que se encontre 

outros objetivos – os quais deveriam fazer jus ao sentido social das redes, favorecendo 

relações entre os usuários – a utilização das tais costuma ter um cunho narcisista, o ser 

humano “em meio a tamanha profusão de meios de comunicação, continua 

enclausurado em si, em sua própria imagem”, “para a própria imagem e sua 

repercussão” (CAVALCANTE, 2016, p. 131, 129). Dessa forma, o que mais nos 

interessa nas redes sociais é constatarmos o quanto somos notados, percebidos, 

respondidos e elogiados, e isso se dá em forma de curtidas, comentários e 

compartilhamentos. A quantidade dessas reações ante as aparições do nosso “eu virtual” 

nos garante o selo de aprovação dos que assistem nossa vida se passar na timeline. Vale 

ressaltar, contudo, que essa construção de seu próprio avatar é, em sua maior parte, 

senão por completo, formada por imagens. 

 Como já foi dito, para Baudrillard (1991, p. 22-23, 35-36), estamos criando uma 

cultura de imagens, de coisas efêmeras, transparentes e que desaparecem. Somos 

disseminadores dessas imagens sem necessidade ou força, que por trás de si possuem 

apenas o desaparecimento de algo, uma vez que se distanciaram totalmente de seus 

referentes autênticos, ou seja, são sem consequência. As redes sociais são um ambiente 

ideal para que as informações girem em órbita – elas são ali lançadas, estarão expostas 

no feed de todos aqueles ligados à sua rede e constantemente voltarão a aparecer de 

acordo com a interação mais ou menos intensa dos demais usuários.  
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 É por isso que notícias, vídeos, memes e outros conteúdos parecem “ressuscitar” 

vez ou outra nas discussões e compartilhamentos. Mas essa é ainda uma aplicação 

superficial do orbitar das imagens. Baudrillard se utiliza da expressão “colocar em 

órbita” para referir-se ao que foi liberado para passar à pura circulação. Para melhor 

explicar o conceito, vamos contextualizá-lo rapidamente. Ele descreve um momento 

histórico chamado de “pós-orgia”, em que todas as conquistas já foram realizadas, 

deixando o ser humano sem um objetivo ou uma luta pela qual alcançar, pois todas 

aquelas que surgem são apenas as mesmas anteriores em essência, revestidas de novas 

roupagens. Tal quais essas conquistas que circulam pela sociedade, é possível 

considerar que os demais conteúdos no virtual passam pelo mesmo processo, em que, 

cada vez que a volta se completa, o evento parece inédito. São os signos que, destituídos 

de seus referentes, circulam, giram, realizam suas revoluções, “às vezes perfeitamente 

inúteis (embora precisamente já não se possa colocar a questão da utilidade)” 

(BAUDRILLARD, 1991, p. 36). O lugar do virtual nesse contexto é que ele propicia 

mais adequadamente tal orbitar, uma vez que a própria finalidade dessa circulação de 

liberações é “fomentar e alimentar as redes” (BAUDRILLARD, 1996, p. 10). 

 A partir de tais imagens, a vida de um indivíduo parece ser regida, definida, 

movida não somente pela sua exposição, mas pela arrecadação da maior quantidade 

possível de reações. Por isso, um dos frenesis que vivemos é o de construir uma rede 

cada vez maior de “amigos” – mas é claro que não basta serem adicionados, eles 

precisam corresponder a uma taxa de resposta, tal como se busca na publicidade pelas 

empresas. O ato de adicionar alguém ao seu perfil é como um grito dizendo: “veja-me!”. 

Quando não nos expomos, estamos “fadados a amargar a morte simbólica propriamente 

da cibercultura” (TRIVINHO, 2007, p. 168). Semelhantemente, afirma também, como 

exemplo, que um indivíduo [ou grupo, corporação] apenas existe se vige, sendo ativa, 

nos media, ou seja, obtendo visibilidade midiática (2010, p. 1-2). O problema, no 

entanto, está em que não basta apenas a aparição, é preciso considerar a importância que 

é dada à nossa imagem midiática, à construção espectral de nosso eu nas sociedades 

virtuais. Quando não alcançamos sucesso em tal empreendimento, estamos sob o risco 

de sermos tidos como desnecessários, inúteis; melhor seria que não houvéssemos 

postado nada. Cabe aqui a contribuição do sociólogo polonês Zygmunt Bauman acerca 

do tema, em que, descrevendo a situação, ele a chama de risco de redundância. 

Ser ‘redundante’ significa ser extranumerário, desnecessário, 
sem uso – quaisquer que sejam os usos e necessidades 
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responsáveis pelo estabelecimento dos padrões de utilidade e de 
indispensabilidade. Os outros não necessitam de você. Podem 
passar muito bem, e até melhor, sem você. Não há uma razão 
auto-evidente para você existir nem qualquer justificativa óbvia 
para que você reivindique o direito à existência. [...] 
‘Redundância’ compartilha o espaço semântico de ‘rejeitos’, 
‘dejetos’, ‘restos’, ‘lixo’ – com refugo (BAUMAN, 2005, p. 20). 
 

 Assim, vemos a fragilidade que reveste a nossa exposição mediática. O risco 

constante de sermos simplesmente ignorados na tentativa de cativarmos os olhos que 

passam rapidamente enquanto se desce o scroll. Outro autor que acrescenta nessa 

discussão é Ulrich Beck (1995, p. 29-34), ao afirmar que somos convocados a construir 

“uma biografia do tipo ‘faça-você-mesmo’” (p. 32), sendo cada indivíduo “como agente 

individual e planejador de sua própria biografia” (p. 33). Assim, o tempo dedicado às 

redes sociais, que costumeiramente chamamos de “tempo livre”, acaba tornando-se 

estressante, um trabalho; torna-se obrigatório cumprir as atividades virtuais, alimentar a 

construção de seu personagem, do “eu” digital (OLIVEIRA, 2016, 136-137). 

 E como deveremos nos portar nas redes para que não sejamos redundantes 

(BAUMAN, 2005, p 20)? Como nos tornarmos interessantes a ponto de não passarem 

pela nossa imagem sem sequer dar um click e, de alguma forma, reagir? Curiosamente, 

parece haver, ainda que de forma subentendida, certas diretrizes para se destacar ou ao 

menos ser notado nas redes sociais. Novamente citando Beck (1995, p. 29- 34) existe 

ainda uma relação bastante natural entre essa construção da imagem do indivíduo e o 

pautar-se pelos outros. Considera ele que a individualização é um processo que caminha 

paralelamente à globalização, sendo elas dois lados de um mesmo processo. A 

individualização significa, “primeiro, a desincorporação, e, segundo, a reincorporação 

dos modos de vida da sociedade industrial por outros modos novos, em que os 

indivíduos devem produzir, representar e acomodar suas próprias biografias” (BECK, 

1995, p. 29). Dessa forma, nota-se que não necessariamente haja aqui uma autenticidade 

na produção de si nas redes sociais, mas uma falsa liberdade, no sentido de que pode-se 

fazer o que quiser para construir-se como indivíduo, desde que notem-se parâmetros 

comumente acordados pela sociedade quanto ao portar-se. 

 Encontramos vários exemplos de tal circunstância ao observar as redes. Para 

postar uma foto, já temos filtros pré-determinados pelos quais sua foto deve passar; 

embora seja possível editar alguns detalhes, é evidente certa matização das imagens 

apreciadas. Ainda quanto a fotos, qualquer um é livre para postá-la como quiser, porém 
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a pose, o olhar, tudo isso costuma seguir certa padronização do que se considera 

divertido, sensual, belo ou interessante. Semelhante lógica se vê nos vídeos; sem contar 

com o vídeo “viral” – aquilo que se torna “modinha”, pois todos viram ou tentam imitar. 

Textos são menos interessantes que imagens, logo, se forem postados, há formas de 

escrever, expressões ou marcas comuns que podem agregar algum valor a ele; caso 

contrário, é melhor que ele seja o mais curto possível e carregue alguma gozação ou 

polêmica. As aparentes exceções para tais mandos são notadas por pessoas que já se 

tornaram celebridades nas redes sociais (não se ignora aqui que haja uma relação entre 

ser celebridade no ambiente virtual e no ambiente físico, porém não é objetivo do 

trabalho contemplar tal aspecto). 

Caso não sejam seguidas as diretrizes, o indivíduo não será banido, mas 

possivelmente sofrerá as conseqüências, como tornar-se impopular, não ganhar curtidas, 

não ser comentado, ou seja, não ser visto. Nas palavras de Beck (1995, p. 33-34): 

“Todas essas exigências não ordenam nada, mas requerem que o indivíduo consinta em 

se constituir como um indivíduo para planejar, compreender, projetar e agir”. 

 Dentro dessa pluralidade de autores nesse tópico, utilizados a fim de enriquecer 

a discussão e discutir detalhes que ecoam dos pensamentos de Baudrillard, cabe aqui 

utilizarmos também o conceito do “Man” apresentado pelo filósofo alemão Martin 

Heidegger para falar também do estabelecimento de padrões a nós pelos outros. “Man é 

a palavra alemã neutra para indicar um sujeito indeterminado em uma frase [...]. São os 

‘outros’ que servem de parâmetro para as nossas ações” (TOMAZ, 2016, p. 6). Nota-se, 

assim, que o Man é a forma como outros determinam o ser de alguém; é o pautar-se 

mediante as “prescrições de papéis”, de modo que o indivíduo não precisa ocupar-se em 

criar novas formas de portar-se ou tornar-se aparente, pois há diretrizes que se espera 

sejam seguidas. Nessa relação do indivíduo com os outros, também é apontado um 

ganho econômico, principalmente de tempo. Aqui ele não precisa passar tempo se 

explicando, uma vez que ele se porta como é esperado, igualmente se espera que os 

outros compreendam o que se quer passar.  

 Como já foi mencionado, toda essa lógica comportamental é bastante 

conveniente no contexto das redes sociais, pois facilita a visualização e compreensão 

rápida de todos. Não há tempo nem espaço para parar e descobrir algo novo. Se em 

milésimos de segundos a ação exposta não for captada como interessante, como estando 

em acordo com as propostas do “Man”, reconhecida como algo pelo qual vale dispensar 
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seu like, ela será ignorada. E ser ignorado no ambiente digital significa ser rejeitado, 

inapto a sobreviver, de uma espécie de casta inferior e impopular, a caminho da morte 

simbólica; está sendo redundante, melhor seria se não houvesse se exposto. 

 

Quem somos nós na fila do stories 

 Baudrillard (2000) discursa sobre o que ele chama de “a morte do real”. Trata-se 

de uma hipertrofia do real, a qual acontece em decorrência dos excessos, dos extremos, 

os quais, para ele, anulam aquilo que alguma vez objetivaram referenciar. Alguns 

exemplos são: “Êxtase do social: as massas. Mais sociais que o social. [...] Êxtase da 

informação: a simulação. Mais verdadeira que a verdade. Êxtase do tempo: tempo real, 

instantaneidade. Mais presente que o presente. Êxtase do real: o hiperreal. Mais real que 

o real” (BAUDRILLARD, 2000, p. 46). O que o pensador francês quer dizer é que 

quando as coisas atingem o seu excesso, a própria excessividade desvaloriza a coisa em 

si, fazendo com que ela seja dissipada na quantidade. Por exemplo, o ato de tirar ou 

produzir uma foto com toda sua cautela, como antigamente, tornava-a exclusiva e 

especial; com a possibilidade de tirar milhares de fotos para guardar apenas umas 

poucas, descartando as demais, faz com que as imagens assumam um caráter mais 

efêmero, facilmente substituível e inútil. Da mesma forma, a realidade virtual excedeu 

de tal maneira o real presencial, que aquele sequer possui ligação com este último; a 

imersão e a representação se parecem tão consistentes no virtual que este provoca no 

real uma hipertrofia, levando-o à morte.  

Não que o ambiente virtual seja a única forma de observar tal cenário, porém, 

tratando-se do hiperreal, da dispersão de conteúdos, o território digital parece ser ainda 

mais favorável para que tais partes “entrem em órbita” (BAUDRILLARD, 1996, p. 11). 

É lá onde mais se viu limites sendo empurrados, estendidas as apostas pelo sucesso, 

repetidas as tentativas e reproduzido ao máximo tudo aquilo que se deseja. O virtual 

tornou-se palco das maiores farsas – e não apenas por meio das imagens, mas por meio 

de todo o jogo dos signos ali dispostos. Antes mesmo da profusão de redes sociais como 

Snapchat e WhatsApp, Baudrillard já vislumbrava para onde o desenvolvimento 

tecnológico estava caminhando: 

Assim, a liberdade foi obliterada, liquidada pela liberação; a 
verdade foi suplantada pela verificação; a comunidade foi 
liquidada e absorvida pela comunicação; a forma foi substituída 
pela informação e pela performance. Em todo lugar vemos uma 
lógica paradoxal: a ideia é destruída pela sua própria realização, 
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pelo seu próprio excesso. E, dessa forma, a própria história 
chega ao fim e encontra-se ela mesma obliterada pela 
instantaneidade e onipresença do evento (BAUDRILLARD, 
2000, p. 47). 
 

 Observando-se essa citação, o próprio nome da função “stories” torna-se um 

tanto irônico. Diferentemente da ideia da história, de algo construído durante todo um 

período, de uma sequência de fatos que culminou num ocorrido, as histórias do 

Snapchat e das outras redes sociais que o seguiram são histórias sem história, 

desprendidas de um passado, que não podem se acumular ou se atrasar. Num período de 

vinte e quatro horas, torna-se obsoleta, inútil e inacessível a memória registrada pelo eu 

e pelo outro. É permitido contar apenas o que é imediato, facilmente compreensível, 

aquilo que apesar de interessante não deixa de ser descartável. Instaurada está, mais do 

que nunca, a efemeridade. E porque continuamos? 

Quanto a saber porque seguimos irreversivelmente em direção a 
esse fim de linha, tudo que podemos fazer é nos agarrar a uma 
hipótese fantástica como essa: a espécie humana poderia estar se 
dedicando a um tipo de escrita automatizada do mundo, a uma 
realidade virtual automatizada e operacionalizada, em que seres 
humanos como tais não têm mais a necessidade de existir. A 
subjetividade humana como tal se torna um conjunto de funções 
inúteis, tão inúteis quanto a sexualidade é para clones. De 
maneira mais geral, todas as funções tradicionais – a crítica, a 
política, o sexo, as funções sociais – se tornam inúteis num 
mundo digital. Ou eles sobrevivem apenas numa simulação, 
como uma corporificação em uma cultura desencarnada, como 
funções de imitação ou álibis (BAUDRILLARD, 2000, p. 64-
65). 
 

 Ao afirmar que os seres humanos não têm mais a necessidade de existir como 

tais, Baudrillard nos leva à reflexão acerca da transferência daquilo que há no real para 

o virtual. Porém, tal representação sequer ecoa àquilo que deveria representar, pois são 

apenas imagens desligadas de seus referentes. É nesse sentido que também acontece a 

“escrita automatizada do mundo”, na tentativa de criar duplos de todas as coisas, de 

construir no ambiente virtual uma nova realidade e organizar a vida presencial naquele 

sentido, procurando um equivalente para todas as coisas conhecidas no mundo 

presencial numa versão virtualizada, porém sempre de maneira melhorada, excedendo 

aquilo que já se conhece no real físico. 
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 Sobre esses duplos, Baudrillard os apresenta explicando que o real virtual se 

apresentou como grande esperança, se mostrando como o “equivalente definitivo”, pois 

ao invés do mundo se trocar por algo que viesse de si mesmo, ele estaria se substituindo 

por algo que vem de fora, e seria “em suma, a instalação de um perfeito artefato virtual 

e tecnológico tal que permite que o mundo possa se trocar por seu duplo artificial”. Ou 

seja, que na realidade virtual o mundo (leia-se também a sociedade) poderia se projetar 

e encontraria seu exato reflexo virtual, porém otimizado, uma vez que estava migrando 

para um “duplo infinitamente mais ‘verdadeiro’ que esse [o real], infinitamente mais 

real que o mundo real, pondo fim, então, à questão da realidade e à toda veleidade de 

lhe dar um sentido” (BAUDRILLARD, 1999, p. 20). 

 Sabemos que não conseguimos criar um duplo de nós mesmos – embora pareça 

que haja alguma expectativa e esperança de fazê-lo através do transhumanismo, por 

exemplo,tornando-nos de alguma forma imortais –, mas enquanto isso não acontece, 

somos frágeis. Somos meramente humanos. A possibilidade de lançar-se no virtual, de 

povoá-lo com várias versões de si, de garantir uma multiplicidade de avatares de si nas 

interfaces digitais, é uma tentativa de construir o nosso duplo ou, porque não, vários 

duplos. A constante atividade de manutenção desse personagem mal espelhado de nós 

mistifica a farsa que é esse duplo, pois não passa de um espectro que em nada pode nos 

substituir, a não ser distantemente representar-nos num âmbito imaterial. 

Já não temos tempo de buscarmos uma identidade nos arquivos, 
em uma memória, nem em um projeto ou em um futuro. 
Necessitamos de uma memória instantânea, uma conexão 
imediata, uma espécie de identidade publicitária que possa ser 
comprovada no mesmo momento. Assim, o que hoje se busca 
não é tanto a saúde, que é um estado de equilíbrio orgânico, mas 
mais uma expansão efêmera, higiênica e publicitária do corpo – 
muito mais uma performance que um estado ideal 
(BAUDRILLARD, 1991, p. 29). 
 

 Temos, para isso, as mais diversas opções de redes sociais e variadas formas de 

nos manifestarmos livremente nelas. O jogo é aberto, não há largada a ser dada. É 

lançar-se e estar constantemente a construir sua própria estratégia, ou meramente 

aparecer despreocupadamente e lançar a sorte repetidamente até ser notado – como diz 

Baudrillard (1991, p. 29), uma “extroversão sem profundidade, uma espécie de 

ingenuidade publicitária na qual cada um se converte em um empresário de sua própria 

aparência”. Inclusive, embora se pregue o ‘seja você mesmo’ e diga-se sobre valorizar 
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as diferenças e a caracterização individual, afirma ele que o aparecer “já não é mais um 

jogo de diferenças, mas joga-se com a diferença sem crer nela. Ser individual tornou-se 

uma façanha efêmera, sem amanhã, um fingimento desencantado em um mundo sem 

formatos” (BAUDRILLARD, 1991, p. 30). 

 

Considerações Finais 

O presente trabalho buscou levantar aspectos dos pensamentos de Jean 

Baudrillard que tratassem da efemeridade que fossem notados no formato de postagem 

do Snapchat repetido também nos stories das demais redes sociais. Há outras 

funcionalidades das redes sociais que despertam interesses semelhantes, como as “lives” 

ou “direct”, transmissão ao vivo do usuário, que podem levar a considerações 

semelhantes a essas descritas nesse estudo, como outro exemplo do excesso da 

instantaneidade e da presentidade. Vale ressaltar também que à época em que escreveu, 

o pensador francês tinha como referência um real virtual bastante simplificado em 

relação ao que se vê hoje, não havia redes sociais, por exemplo. Porém, isso não foi 

empecilho para que vários de seus princípios trabalhados ao longo de sua obra fossem 

aplicáveis para situações atuais, como é o caso desse estudo.  

A constatação mais imediata é a velocidade sob a qual devemos nos apresentar 

no virtual. No caso específico da modalidade de postagem discutida nesse texto, a nossa 

imagem precisa ser construída e mantida constantemente, pois temos o que parece ser 

um prazo de vinte e quatro horas para que tenhamos algo novo para expor. Assim, 

observou-se que o governo da velocidade nos intima a acompanharmos a rapidez com 

que precisamos produzir, nos adequando sempre à medida que somos convocados. A 

velocidade sob a qual precisamos produzir se reverte em velocidade em que devemos 

nos produzir, não apenas nos relacionar com as coisas, mas apresentar-nos onde 

seremos vistos, relação complementada com a discussão posterior de que nos tornamos 

publicitários de nós mesmos ao construirmos a nossa própria imagem no virtual. 

Enquanto buscamos nossa própria forma de nos expormos e construirmos nossa 

individualidade, há padrões que discretamente permeiam a imagem que construímos. 

Para Baudrillard (1991), o discurso do individualismo é uma falácia, pois é uma aposta 

com a qual se joga sem crer nela. Ao que parece, o risco de tornar-se “redundante” ou 

“desnecessário” acaba nos motivando a seguir certas diretrizes implícitas no 

comportamento online. Nisso consiste, mediante seus pressupostos, a efemeridade – ir 
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além de criar imagens efêmeras, sem referente, e construir com elas sua imagem, mas 

colocar-se num esquema em que se age no fluxo, realizando-se nas projeções como é o 

costume, meramente porque é o que se espera que se faça quando um indivíduo se 

apresenta no virtual; do contrário sofrerá de morte simbólica. 
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