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Resumo  

 

 

 

A pesquisa "Coleções de imagens flutuantes: álbuns fotográficos digitais on-line" 

analisa o colecionismo fotográfico na passagem da mídia secundária para a mídia 
terciária, isto é, na transição do álbum de fotos tradicional para o álbum de fotos 
digital on-line alocado em redes sociais como o Orkut, o Facebook e o Flickr. São 

estudadas as transformações ocorridas no hábito fotográfico amador, no que tange à 
lógica de arquivo e sua função social, em virtude da substituição tecnológica e da 
individualização do aparelho produtor de imagens. Para tanto, a partir das 

perspectivas históricas e teóricas, pensa-se a imagem e sua relação com a morte - 
desde as pinturas rupestres às tecno-imagens, presente nos estudos de Ivan 
Bystrina, Edgard Morin, Régis Debray e Hans Belting - e o compartilhamento dos 

álbuns de fotos da vida privada em ambiente digital, apoiando-se nos conceitos de 
“não coisa”, “gula” e “cérebro cósmico” de Vilém Flusser, na “iconofagia” de Norval 
Baitello, na “crise da visibilidade” de Dietmar Kamper e na ideia de “existência em 

tempo real” e “simulacro” de Eugênio Trivinho e Jean Baudrillard, respectivamente. 
Três álbuns de fotos digitais on-line foram analisados, o que possibilitou a 
identificação de duas categorias diferentes de colecionismo fotográfico na internet: 

os que conferem “existência real” ao perfil do integrante da rede e os que contribuem 
para um mapeamento coletivo do mundo, em função da utilização de um modelo de 
busca, ou recuperação das informações, por meio de tags folksonômicas. 

 
 
 
Palavras-chave: fotografia; colecionismo fotográfico; álbum; redes sociais.



 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

 

The research “Collections of floating images: digital online photo albums” analyzes 
the photo collections in the passage of the secondary media to the tertiary media, 
that is, the transition of the traditional photo album to the digital online photo album 

put in the social network services, such as Orkut, Facebook and Flickr.  The 
transformations on the amateur photographic habits are analyzed, concerning the 
filing logic and its social function, due to the technological substitution and the 

individualization of the machine that produces images. To do so, based on historical 
and theoretical perspectives, the image is taken in relation to death – from the 
rupestrian paintings to the techno-images, part of Ivan Bystrina’s, Edgard Morin’s, 

Régis Debray’s and Hans Belting’s studies – and the sharing of private life photo 
albums in digital environment, sustained on Vilém Flusser’s concepts of “no thing”, 
“greed” and “cosmic brain”, Norval Baitello’s iconography, Dietmar Kamper’s “visibility 

crisis”, Eugênio Trivinho’s ideia of “real time existence” and Jean Baudrillard’s 
concept of “simulacrum”. Three digital online photo albums were analyzed, which 
made possible the identification of two different analyses categories of photo 

collections on the internet: the ones that give “real existence” to the network 
member’s profile and the ones that contribute to a common world mapping, due to 
the use of a search  model, or information recovery, by folksonomy tags. 

 
 
 
Key words: photography; photo collection; album; digital albums; social network 

services.
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ataques em chamas perto da borda de Orion. Vi a luz do 
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esses momentos se perderão no tempo como lágrimas na 
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Introdução 
 

 

 

Esta pesquisa foi impulsionada por três objetos, ou melhor, três álbuns de 

fotografias. Dois deles já existiam antes mesmo de eu nascer. O primeiro é o álbum 

de fotos da minha mãe quando ainda solteira. Na capa, amarelada pelo tempo, uma 

bonita e bucólica paisagem suíça. País que minha mãe não conhece e nunca 

demonstrou interesse em conhecer, mas que, por algum motivo, naquele momento, 

foi escolhida para decorar e envolver sua preciosa coleção de retratos. No interior do 

álbum, fotografias em preto e branco de momentos alegres, solenes e festivos 

forram suas páginas, contando ainda com luxuosas cantoneiras decorativas e 

legendas escritas à mão - interior que contradiz a tranquilidade e o silêncio da 

paisagem suíça inicial.  

 

Folheando o álbum percebi que, quando jovem, éramos muito parecidas 

fisicamente e que eu sabia muito pouco sobre ela antes tornar-se minha mãe. 

Descobri que havia frequentado durante muitos anos um grupo de teatro amador e 

que era uma ótima atriz cômica; que era muito querida por seus amigos, pois assim 

estava escrito nas dedicatórias no verso dos inúmeros retratos recebidos; que era 

ela a fotógrafa oficial da família por ter adquirido, com seu primeiro salário aos 

quinze anos, uma câmera fotográfica Kodak; e, até mesmo, que ficou internada por 
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alguns meses, no interior do estado de São Paulo, para curar-se de uma tuberculose 

- embora tenha legendado estas fotos com a frase “minhas férias de 1966 em 

Campos de Jordão”. Mas lembro bem que o que mais me intrigava neste álbum, 

quando pequena, eram os retratos dos parentes e amigos de minha mãe que já 

haviam morrido. Não entendia como era possível que aquelas pessoas 

continuassem existindo ali, no álbum.  

 

O segundo álbum é o de casamento dos meus pais que, com uma linda capa 

vermelha perolizada e texto impresso em tinta dourada, imitando a caligrafia 

manuscrita, abriga uma coleção de fotografias em preto e branco organizadas 

cronologicamente como sugere o ritual. Nas fotos minha mãe parece cansada - 

arriscaria dizer, até mesmo, que existe certa tristeza em seus olhos, se não fosse o 

discurso, proferido por ela, de que aquele foi um dia feliz. E o terceiro é um livro, em 

formato de álbum, da artista plástica Rosangela Rennó, chamado Bibliotheca (2003). 

Bibliotheca parece vislumbrar a possibilidade de um “álbum de fotografias universal”, 

por conter uma coleção de fotos que são familiares a qualquer um que possui ou já 

folheou um álbum de fotografias da vida privada. Ao publicar sua coleção de 

fotografias, formada a partir de imagens avulsas ou álbuns fotográficos adquiridos 

em mercados de pulga de diferentes países, Rosangela demonstra que imagens 

fotográficas são reminiscências1 de outras tantas imagens.  

 

Norval Baitello, Maurice Halbwachs e Aby Warburg falam em reminiscências 

ou coletividade em suas teorias. Na “iconofagia” de Baitello “as imagens procedem 

de outras imagens, se originam da devoração de outras imagens” (2005:54). Já 

Halbwachs, em seu estudo sobre a memória coletiva, diz que a força e a duração 

das lembranças, de acontecimentos do passado, estão no fato de ter como suporte 

um conjunto de homens, de indivíduos que se lembram enquanto membros do grupo 

(2004:55). E Warburg, que não foi diretamente utilizado nesta dissertação, mas que 

não poderia deixar de ser citado, estrutura sua teoria da imagem no que chamou de 

Nachleben, ou “pós-vida”, das imagens, algo definido por Baitello como uma espécie 

de cerne arcaico que sobrevive na cultura, oscilando em diferentes épocas 

                                                   
1
 Utilizo aqui a palavra “reminiscência” no sentido platônico. 
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(2010:76). Desta forma, para Warburg, as imagens seriam portadoras de uma 

memória coletiva. 

 

Meu interesse por estudar o colecionismo fotográfico neste momento de 

transição, da mídia secundária para a mídia terciária, ou melhor, quando o objeto 

álbum desaparece para renascer em ambiente digital, se dá em função do convívio 

apaixonado com os três álbuns de fotos citados e tantos outros “bisbilhotados”; por 

ter me tornado fotógrafa profissional, sem deixar de ser amadora, e acompanhar as 

transformações ocorridas na “lógica de arquivo” e na “função social” do álbum de 

fotos em virtude da substituição tecnológica e por ter me dado conta de que os 

objetos “fotografia” e “álbum de fotos” definitivamente não mais pertencem ao 

universo das “coisas” e passam agora a flutuar na memória de computadores  

pessoais ou sites de relacionamento e armazenamento na internet. 

 

O colecionismo de imagens fotográficas é um hábito que se inicia na segunda 

metade do século XIX, mas adquire relevância social somente a partir da última 

década deste mesmo século, com o surgimento das câmeras fotográficas 

destinadas ao universo amador, não profissional ou doméstico, e se estende por 

todo o século XX e início do XXI. Diz Walter Benjamin que “a necessidade de 

acumular é dos sinais precursores da morte, tanto nos indivíduos quanto nas 

sociedades” (2009:242), pensamento este que norteou a produção do primeiro 

capítulo desta dissertação, no qual autores como Régis Debray, Hans Belting, 

Edgard Morin, Norval Baitello, Ivan Bystrina e Vilém Flusser foram estudados e 

referenciados com o objetivo de se encontrar uma possível resposta para o que são 

e para que servem as imagens. Dessa forma, retomam-se aqui as imagens 

encontradas nas cavernas pré-históricas, nos rituais de sepultamento das antigas 

civilizações e nas coleções de tecnoimagens do século XIX, ressaltando a 

importância da “Coleção D. Theresa Christina Maria” que foi doada à Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro por D. Pedro II, imperador do Brasil e entusiasta da 

prática fotográfica. 

 

No segundo capítulo, trato do colecionismo fotográfico em ambiente digital, 

armazenamento e difusão dos álbuns de fotos em redes sociais da web, e, para 
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tanto, analisa a produção de imagens em excesso proporcionada pela substituição 

da película fotográfica por um sensor de imagem e cartão de memória, que aumenta 

progressivamente sua capacidade de armazenamento, e pela individualização do 

aparelho. O que acaba por estimular e potencializar a produção fotográfica que, 

segundo Pierre Bourdieu, “ajuda a aliviar a angústia ocasionada pela passagem do 

tempo” (2003:52). Vilém Flusser fala em “Gula”, na devoração desenfreada do 

mundo, e Dietmar Kamper sinaliza o “crescimento da invisibilidade” por atuação 

inflacionada das imagens como um problema crônico na atualidade em decorrência 

do excesso e do descontrole na sua (re)produção. Fausto Colombo e Jacques 

Derrida também contribuem de forma significativa neste capítulo por retomarem 

conceitos relacionados à memória humana e ao arquivamento da memória 

extracorpo, fora da mente humana. 

 

Já o terceiro capítulo, se concentra na análise de três álbuns digitais on-line 

alocados nas redes sociais Orkut, Facebook e Flickr. As redes citadas foram 

privilegiadas pelos seguintes motivos: primeiro por terem grande aceitação entre os 

brasileiros; segundo, por oferecerem a cada integrante um espaço para o 

armazenamento de imagens e o terceiro motivo era que este espaço de 

armazenamento disponibilizado pelo site se enquadrasse na categoria de “álbum de 

fotos”, nos quais as fotografias poderiam ser organizadas, catalogadas, arquivadas e 

recuperadas. E no caso dos álbuns analisados a escolha foi aleatória, mas com a 

preocupação de contemplar as principais características do “perfil dos integrantes” 

das redes escolhidas.  

 

No Orkut, rede social mais utilizada pelos brasileiros, na qual a maioria dos 

integrantes é composta por jovens entre 18 e 25 anos, escolhi o álbum de Felipe 

Tacco da Rocha. Felipe tem 21 anos, trabalha como auxiliar administrativo e está 

cursando o terceiro ano do ensino médio na escola pública. Ele tem câmera 

fotográfica própria e seu álbum de fotos do Orkut conta com 6.383 imagens.  

 

No Facebook, rede social com mais integrantes em todo o mundo, no qual o 

perfil dos integrantes é de pessoas um pouco mais velhas, com alto índice de 

casados e extremamente leais ao site, escolhi o álbum de Regiana Queiroz. Regiana 
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é paulistana, mas vive em Milão (Itália) desde 2005, tem 34 anos, é separada e, no 

momento, diz manter uma relação estável. Ela possui câmera própria, utiliza também 

o iphone para fotografar e seu álbum no Facebook totaliza 874 fotos.  

 

E no Flickr, rede social que reúne pessoas em torno da fotografia, utilizado 

tanto por amadores quanto por profissionais, escolhi o coletivo “Cia de foto” com o 

álbum “caixa de sapato”. O coletivo é formado por três fotógrafos profissionais e 

amigos: Rafael Jacinto, Pio Figueiroa e João Kehl  que montaram um álbum da vida 

íntima coletivo, dentro de um site de relacionamento e armazenamento que estimula 

o mapeamento coletivo do mundo em imagens, ou melhor, que possibilita a 

construção de um “álbum de fotos coletivo universal” por fazer uso de uma 

interessante ferramenta de recuperação das informações chamada folksonomy. 

“Caixa de sapato” é um álbum em construção na rede social Flickr e conta, até o 

momento, com 363 fotografias. 

 

Parece-me importante citar ainda que, neste momento de transição, se por 

um lado cresce exponencialmente a produção e o acúmulo de imagens entre os 

jovens que dominam a linguagem digital e têm acesso aos aparelhos e internet; por 

outro, as fotografias estão desaparecendo do cotidiano de uma grande parte da 

população que não têm acesso às câmeras digitais, computadores e internet ou, 

simplesmente, por não se considerarem habilitados a operá-los, caso de pessoas 

idosas. Assim, ao se estabelecer no universo da mídia terciária, a produção e a 

visualização de fotografias se complexifica por necessitar de aparatos ainda 

inacessíveis a, pelo menos, dois terços da população brasileira2. 

                                                   
2
 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u707403.shtml. Acesso em: 14 de ago. 

de 2010. 
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capítulo primeiro 
 

 

 

1.1 Considerações sobre a origem das imagens 

 

Pode-se dizer que as primeiras coleções de imagens foram encontradas nas 

paredes das cavernas pré-históricas. Em 1875, a descoberta da caverna de 

Altamira, situada no norte da Espanha, por Don Marcelino Sautuola, traz elementos 

definitivos para a compreensão do homem paleolítico3. Foi Maria, uma menina de 

nove anos, filha de Sautuola, quem observou, com a ajuda de um lampião, que o 

teto da caverna estava repleto de pinturas coloridas. Privilegiada por sua pequena 

estatura, Maria não precisava andar curvada em decorrência do teto baixo da 

caverna, e pôde enxergar o que seu pai e seus funcionários não foram capazes, não 

apenas em virtude do tamanho de seus corpos, mas porque estavam preocupados 

em encontrar vestígios de objetos e ossos pertencentes a agrupamentos humanos 

pré-históricos. Sautuola acreditava que aquelas imagens, encontradas por Maria no 

teto da caverna, datavam de alguns milhares de anos e necessitavam de um estudo 

mais aprofundado, mas, na época, deparou-se com uma incompreensão geral por 

parte dos pesquisadores europeus - que consideraram as pinturas de Altamira algo 

sem importância arqueológica e, até mesmo, uma fraude. 

                                                   
3
 Documentário: A caverna de Altamira: história de uma descoberta. Espanha, TV Cultura, 1990. 
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As cavernas eram o centro da vida social do homem pré-histórico e nelas, 

eles exteriorizavam suas tradições e religiosidade. O conjunto de pinturas 

policromadas de Altamira; vermelho, preto e ocre, privilegia animais e formas 

abstratas, tendo como suporte o teto e as paredes. O relevo natural e as 

imperfeições do suporte dão volume e movimento às imagens. O autor das pinturas 

calculava muito bem onde colocá-las, usando a superfície irregular a seu favor. A 

partir da década de 1920, arqueólogos vinculavam a produção dos desenhos de 

animais; cavalos, touros e bisões, a uma leitura mágica que propiciava a captura do 

animal, garantindo assim a subsistência do grupo - esta era uma interpretação 

dentre tantas outras possíveis. Gebauer & Wulf acreditam que a magia nas culturas 

primitivas era uma forma de dominar a natureza, uma “tentativa do homem de 

manter o poder sobre a natureza e sobre os outros homens” (2004:42). As pinturas 

em Altamira datam de mais de quinze mil anos e impressionam pela técnica de 

representação utilizada, pela perfeição do traço e pela semelhança do desenho com 

os animais reais. Gebauer & Wulf definem este processo de apropriação do mundo 

pelo homem por “mimese”. 

 
Se procurarmos a fórmula mais curta para definir ações 
miméticas, poderíamos dizer que esta seria “fazer o mundo mais 
uma vez”. Este fazer tem um lado simbólico e um material, um 
lado prático e um lado corporal. Ele é um humanizar do mundo 
dado, no sentido de uma apropriação humana. Os processos 
miméticos têm um papel muito mais importante na cultura, na 
sociedade e na arte do que aquele geralmente suposto. (...) Os 
processos miméticos produzem imitação e representação, 
imagens e ficções, adaptação ao outro e à sua representação. 
(Gebauer & Wulf, 2004:14) 

 

 1          2 
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No Brasil, o documentário Ateliê de Luzia, dirigido por Marcos Jorge, traz 

depoimentos de arqueólogos sobre as pinturas rupestres brasileiras e, entre os 

arqueólogos está Niède Guidon, há mais de trinta anos à frente das escavações na 

Serra da Capivara, em Raimundo Nonato, no Piauí. Niéde diz que “as figuras 

contam uma história, mas é impossível interpretá-las. Na falta do código, tudo o que 

se disse sobre elas nunca poderá ser comprovado”4. Formas geométricas, plantas, 

animais estilizados e figuras antropomórficas são comuns nos sítios arqueológicos 

brasileiros mostrados no vídeo - sítios localizados em Minas Gerais, Bahia e Piauí - 

e contam com uma grande diversidade de técnicas de representação: gravura, 

pintura e desenho; alem dos pigmentos e ferramentas desenvolvidos 

especificamente para a prática de contar, informar, documentar e registrar suas 

histórias, medos e aflições nas paredes através de imagens. 

 

Ivan Bystrina, precursor da semiótica da cultura, chama de “textos criativos e 

imaginativos”5 os mitos, os rituais, as obras de arte, as ficções etc, atribuindo a estas 

manifestações uma importância central na cultura humana. Diz que “são esses os 

textos que o homem necessita não apenas para a sua sobrevivência física e mental 

- que pode também ser garantida pela técnica - mas para a sua sobrevivência 

psíquica” (1995:05). As imagens produzidas pelos homens do paleolítico tinham um 

propósito, que, como diz Niéde, dificilmente saberemos exatamente qual seria pela 

dificuldade de interpretá-las, e trazem, para os estudos recentes, informações 

preciosas de como viviam e no que acreditavam estes grupos pré-históricos. 

Bystrina lembra que os vestígios mais antigos de textos culturais estão quase 

sempre relacionados aos restos encontrados em rituais de sepultamento, indícios 

que permitem o estudo de como estes grupos lidavam e se organizavam a partir do 

evento “morte”. Pesquisas revelaram ainda que o homem de Neanderthal utilizava 

flores na decoração de seus túmulos por ter sido encontrado pólen em uma 

sepultura atribuída ao período paleolítico no Iraque6. Para Bystrina, “a cultura é 

constituída de coisas aparentemente supérfluas, inúteis” (1995:05). 

 
Que as imagens tenham um efeito de alívio ou venham a provocar 
selvageria, maravilhem ou enfeiticem, sejam manuais ou 

                                                   
4
 Documentário: Ateliê de Luzia, dirigido por Marcos Jorge, 2003. 

5
 Bystrina define textos como complexos de signos com sentido (Bystrina, 1995:04), 

6
 Exemplo também citado por Edgar Morin em O paradigma perdido (2000:93). 
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mecânicas, fixas, animadas, em preto e branco, em cores, mudas, 
falantes – é um fato comprovado, desde há algumas dezenas de 
milhares de anos, que elas fazem agir e reagir. (Debray, 1994:15) 

 

Inúmeros são os caminhos para se chegar às origens da produção de 

imagens visuais, e diversos são os filósofos, artistas e historiadores que se 

dedicaram a realizar sua arqueologia, dentre eles destacam-se Régis Debray e Hans 

Belting. Ambos partem da constatação da morte pelo homem. O nascimento da 

imagem no humano sapiens (neanderthaleses e os sapiens-demens) indicia um 

longo processo de reconhecimento da consciência de sua finitude. Debray defende a 

idéia de que a imagem adquire natureza utilitária na medida em que ao recusar o 

nada, tem a intenção de prolongar a vida e, mais especificamente, vencer a morte. 

Edgard Morin, ao comentar a complexificação deste processo semiótico entre o 

homem da “era do cérebro grande” (Morin, 2000:93) e seu ambiente, nos sugere que 

é a partir desta tomada de consciência traumática da morte que “o imaginário 

irrompe na percepção do real e que o mito irrompe na visão do mundo”, onde este 

“não só a recusa, mas a rejeita, transpõe e resolve no mito e na magia” (Morin, 

2000:95). 

 

Uma lenda grega que explica a invenção da pintura pelo contorno da sombra 

e modelagem em barro é um mito por vezes utilizado como uma resposta possível 

aos questionamentos acerca da existência e funcionalidade das imagens, tal 

questão está presente também nos estudos de Debray e Belting. Em Corinto, um 

oleiro chamado Butades de Sícion, sensibilizado pelo sofrimento de sua filha em 

virtude da partida do namorado para o estrangeiro, moldou na argila o seu perfil. O 

uso de uma lamparina possibilitou a projeção da sombra na parede enquanto o 

rapaz dormia. A menina contornou a imagem, seu pai a preencheu com argila e a 

colocou no forno junto com outros objetos para endurecer7 (Plínio, o velho, apud 

Lichtenstein, 2004:86). Debray acredita que representar é tornar presente o ausente, 

portanto a imagem não apenas evoca, mas substitui (1994:38). 

 

Num primeiro momento, a produção de imagens está associada à magia, ao 

sobrenatural, período denominado por Debray como “logosfera”, ou a era dos ídolos, 

                                                   
7
 Plínio, o Velho, História natural. In: Lichtenstein, Jacqueline (org.). A pintura, vol.1: o mito da pintura. 

São Paulo: Editora 34, 2004: 86 
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situado na história do visível como “olhar mágico” (1994:43). Nas civilizações antigas 

como o Egito, uma sociedade na qual a religião se fundamentava sobre o culto aos 

antepassados, acreditava-se que a sobrevivência se dava pela imagem. Debray diz 

que a ideia de vida após a morte fazia com que os egípcios armazenassem imagens 

e objetos do cotidiano em seus túmulos e estes objetos tivessem a função de fazer 

com que os defuntos seguissem sua vida normalmente (1994:22). Mumificar o faraó, 

considerado um ser divino, era uma prática exercida pelos egípcios por acreditarem 

que o corpo tinha que ser preservado a fim de que a alma continuasse vivendo no 

além. Na tradição egípcia, segundo o historiador Ernst Hans Josef Gombrich, se 

uma fiel imagem do rei fosse preservada, ele viveria para sempre (1999:58). Desta 

forma, não é por acaso que o nome egípcio para designar escultor era “aquele que 

mantém vivo” (Gombrich, 1999:44). 

 

Já na antiguidade grega, um traço fundamental da tradição funerária era a 

chamada „bela morte‟8 que, segundo Belting, dissimulava o verdadeiro rosto da 

morte (2009:62). A prática da incineração consumia os corpos dos heróis, até seu 

total desaparecimento, substituindo-os por uma “imagem evocatória”, na qual o 

defunto era representado gozando de vida plena. “A imagem no túmulo reveste o 

defunto da beleza da vida que ele perdeu, mas que ficará para sempre em sua 

lembrança imperecível”, diz Belting (2009:63). As duas imagens abaixo, 

Tutankhamon e sua esposa e Pedra tumular de Hegeso, ilustram, de maneira 

significativa, dois momentos da história antiga nos quais os mortos são retratados 

vivos e em situações domésticas. Tutankhamon está sentado em uma posição mais 

relaxada, para os padrões egípcios, e sua esposa ajeita-lhe a veste. Hegeso 

também está sentada e uma serva, em pé à sua frente, entrega-lhe uma caixa. É 

possível perceber, tendo as duas imagens lado a lado, a mudança na representação 

da forma humana. Os gregos, segundo Gombrich, começaram a usar os próprios 

olhos e, partindo de onde tinham parado os egípcios e os assírios, desenvolveram 

novas formas de representar a figura humana (1999:78). 

                                                   
8
 Belting cita Jean-Pierre Vernant. 
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“Queda dos corpos e ascensão dos duplos”, esta é a expressão utilizada por 

Régis Debray (1994:25) ao relatar os costumes funerários romanos, nos quais 

também é atribuída à representação uma importância funcional e mágica. O funeral 

do imperador, na tradição romana, consistia em tomar pelo defunto seu “manequim”, 

sua imagem, e todo ritual era feito tendo a “imago”9 - definido por ele como um 

hipercorpo (1994:25), como ícone do corpo real. Ao incinerar sua imagem, o 

imperador iria juntar-se aos deuses, enquanto o corpo de carne e osso era sepultado 

debaixo da terra. Debray diz que “a verdadeira vida está na imagem fictícia e não no 

corpo real” (1994:26), visto que as máscaras mortuárias na Roma antiga tinham 

olhos abertos e aparência saudável. 

 

Os exemplos acima reforçam a ideia de que as civilizações antigas relutavam 

em aceitar a morte e tinham na imagem a esperança de uma vida eterna. 

Atualmente, também se utilizam imagens nos túmulos onde o morto é representado 

vivo. Uma fotografia, muitas vezes utilizando a cerâmica como suporte, é colocada 

na parede tumular contendo abaixo o nome, a data de nascimento e de morte. Um 

retrato que identifica e faz lembrar a aparência que o defunto possuía em vida toma 

o lugar do corpo e os visitantes rezam e conversam com a representação, a “imago”. 

A escolha do retrato é feita pelo parente mais próximo, privilegiando uma expressão 

que sintetize a personalidade da pessoa que acaba de partir. A fotografia, como a 

morte, é um corte no tempo, como acredita Roland Barthes, é uma interrupção no 

curso normal da vida. Cabe aqui ainda o registro que grande parte dos cemitérios 

                                                   
9
 Debray define imago como “molde em cera do rosto dos mortos (...) imagem” (1994:23). 
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recentemente edificados no Brasil baniram a arquitetura tumular e as imagens, 

retratos e esculturas. Um vasto gramado verde - iluminado e calmo - dividido em 

quadras e lotes, recebe apenas uma pequena placa contendo nomes e datas. 

  

 5  6 

 

1.2 A imagem técnica, o Brasil e a coleção de fotografias de D. Pedro II 

 
O homem é ente que, desde que estendeu a sua mão contra o 
mundo, procura preservar as informações herdadas e adquiridas, 
e ainda criar informações novas. Esta é a sua resposta à “morte 
térmica”, ou, mais exatamente, à morte. “Informar!” é a resposta 
que o homem lança contra a morte. Pois é de tal busca da 
imortalidade que nasceram, entre outras coisas, os aparelhos 
produtores de imagens. O propósito dos aparelhos é o de criar, 
preservar e transmitir informações. Nesse sentido, as imagens 
técnicas são represas de informação a serviço da nossa 
imortalidade. (Flusser, 2008:26) 

 

 

Tecnoimagens são produzidas por aparelhos10 e, segundo o filósofo Vilém 

Flusser, estes são “brinquedos complexos” e desafiadores (2002:27). Partindo deste 

pensamento, tem-se no brincar, no jogar e na emergência da imortalidade, 

elementos significativos para se pensar a rápida absorção do retrato e da câmera 

fotográfica pela sociedade do século XIX, quando estes atingem o universo amador 

(não profissional) na última década do século XIX e começo do século XX. O fazer 

fotográfico passa então a povoar o imaginário de forma lúdica, mesmo que a 

cientificidade físico-química do processo tenha que considerar a sua previsibilidade 

técnica. O aparelho fotográfico caracteriza-se por “estar programado”, por ser 

constituído de um programa rico em potencialidades, mas mesmo assim limitado. 

                                                   
10

 Uso o termo aparelho de acordo com a definição de Vilém Flusser: “Aparelho é brinquedo e não 
instrumento no sentido tradicional. E o homem que o manipula não é trabalhador, mas jogador: não 
mais homo faber, mas homo ludens” (2002:23). 
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Fazendo com que o fotógrafo, ao manipulá-lo, procure insistentemente por novas 

possibilidades de imagens em função do “esgotamento do programa” e “da 

realização do universo fotográfico” (Flusser, 2002:23), concretizando, desta forma, a 

ação de “brincar” ou “jogar” que, como diz Johan Huizinga, “ornamenta a vida” 

(2004:12), no manuseio do aparelho e na produção de tecnoimagens.  

 
Para Flusser, as imagens tradicionais e técnicas são, por princípio, opostas . 

Ele diz existir um abismo entre elas, manifestando até mesmo a preocupação em 

nomeá-las igualmente como “imagens”. A primeira é uma superfície privada de 

volume, parte do concreto rumo ao abstrato, e a segunda é uma superfície 

construída a partir do agrupamento de pontos, parte do abstrato rumo ao concreto. A 

fotografia analógica, precursora das tecnoimagens, é formada por grãos: sais de 

prata que estão presentes na emulsão fotográfica11. E a fotografia digital é, segundo 

Edmond Couchot, imagem numérica, calculada pelo computador, que tem sua 

morfogênese e distribuição12 alteradas (2003:160). Fotografias, tanto as análogas 

quanto as digitais, são imagens superficiais, formadas por pontos, grãos de prata ou 

pixels13, na medida em que se faz necessário manter uma certa distância para a sua 

visualização, diz Flusser; caso contrário, a imagem se desfaz, desaparece. 

 

Historicamente, o aprisionamento de imagens por intermédio da luz, da física 

e da química tem seu início pulverizado geograficamente. Na França, Joseph 

Nicéphore Niepce, Louis-Jacques Mande Daguerre e Hippolyte Bayard; no Brasil, 

Hercules Florence, francês radicado no Brasil desde 1824, e, na Grã-Bretanha, 

William Henry Fox Talbot, entre tantos outros que, no mesmo período, dedicavam-se 

à semelhante descoberta e não aparecem nos livros de história da fotografia. 

Daguerre foi quem patenteou a fotografia, na época daguerreótipo14, tornando-a 

                                                   
11

 Designação genérica do conjunto formado pelos componentes sensíveis à luz, sais de prata ou 
outros, e aqueles utilizados como veículo, colódio, albúmem ou gelatina, aplicado sobre um suporte 
como vidro, papel, filmes flexíveis etc (Goulart, 2007:305). 
12

 “Maneira pela qual suas formas são produzidas (morfogênese) e maneira pela qual elas são dadas 
a ver, socializadas (distribuição)” (Couchot, 2003:160). 
13

 Menor elemento formador da imagem digital. 
14

 Basicamente, é confeccionado sobre uma chapa de cobre, que é folheada com uma camada de 
prata bem polida. A chapa é sensibilizada com vapores de iodo e, em seguida, colocada em uma 
câmara. Depois de feita a tomada da imagem – com um longo tempo de exposição -, a chapa é 
revelada por vapores de mercúrio e, depois de fixada, lavada e seca. Em seguida, é coberta por uma 
lâmina de vidro e hermeticamente fechada num estojo pois não pode ter contato com o ar, que a 
oxidaria muito rapidamente (Andrade, 1997:12). 
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pública numa sessão conjunta da Academia de Ciências e de Belas Artes de Paris, 

em 19 de agosto de 1839. Antes de Daguerre, Joseph-Nicéphore Niepce, cientista e 

litógrafo, já se aventurava a fixar imagens pela ação da luz desde 1816. Na litografia 

era Isidore, filho de Niepce, quem possuía o dom do desenho e tracejava na pedra 

litográfica. Em 1814, Isidore alista-se na guarda de Luís XVII, deixando seu pai sem 

desenhista. Niepe passa então a pesquisar a possibilidade de se gravar imagens na 

pedra litográfica a fim de facilitar seu trabalho. Em 1816, segundo Marie-Loup 

Sougez, “Niepce havia conseguido fixar as imagens da câmara escura sobre papel 

tratado com cloreto de prata, mediante o ácido nítrico” (2001:31). Uma natureza 

morta datada de 1822, produzida por este francês, foi considerada durante muitos 

anos como a primeira fotografia conhecida, peça única doada pelo seu neto à 

Sociedade Francesa de Fotografia e que desapareceu após ser emprestada a uma 

exposição. Atualmente, a mais antiga fotografia conhecida, intitulada Ponto de vista 

da janela de Grãs, também de autoria de Niepce, data de 1826. 

 

Enquanto isso, no Brasil, surge Hercules Florence, que deixa a França em 

direção aos trópicos em 1824 - motivado por sua paixão por viagens e pela 

geografia - para se tornar desenhista da Expedição Langsdorf15 em 1825. 

Estabelecido desde 1830 no Estado de São Paulo, mais especificamente na Vila de 

São Carlos onde hoje situa-se a cidade de Campinas, Florence batiza em 1833 seu 

processo de reprodução de imagens de photographie. Processo “que lhe permite 

fixar imagens da câmara escura, multiplicar escritos e desenhos por ação da luz 

sobre papel tratado com nitrato de prata”, relata Sougez (2001:43). Florence 

descrevia suas experiências em diários e, no último volume, diz: “quando em  1839 

teve lugar o invento de Daguerre, disse para meus botões: se tivesse permanecido 

na Europa, ter-se-ia reconhecido a minha descoberta” (2001:43). 

 

Em janeiro de 1840, alguns meses após a publicação da fotografia por 

Daguerre, chega ao Brasil Louis Comte, o padre fotógrafo, munido do aparelho que 

realizará o primeiro daguerreótipo em terras brasileiras16. O navio Oriental, que 

                                                   
15

 Expedição Langsdorff, comandada pelo cônsul geral da Rússia no Rio de Janeiro e que percorreu o 
Brasil entre 1821 e 1829 (Disponível em: http://www.adrianaflorence.com.br/adriana.html, acesso 
05/03/2010). 
16

 Turazzi, Maria Inez. Máquina viajante in Revista de História da Biblioteca Nacional, ano 5, número 
52, janeiro de 2010. p. 21. 

http://www.adrianaflorence.com.br/adriana.html
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trazia o padre Comte entre tantos outros professores e cientistas, deixou o porto 

Paimboeuf, nas proximidades de Nantes, na França, em 25 de setembro de 1839, e 

ambicionava dar a volta ao mundo numa expedição de cunho científico utilizando a 

fotografia como forma de registro. Às vésperas do Natal, o navio francês já se 

aproximava do porto da cidade do Rio de Janeiro. E, em 16 de janeiro de 1840, 

Louis Comte realizou a primeira demonstração de como funcionava a máquina de 

Daguerre ao produzir três registros à vista de todos os presentes: do chafariz do 

largo do Paço, da praça do mercado e do mosteiro de São Bento. A demonstração 

foi feita também a D. Pedro II, imperador do Brasil, que, ao apaixonar-se por tal 

invento, “tornou-se o primeiro cidadão brasileiro a adquirir um aparelho de 

daguerreotipia” (Fernandes Jr., 2003:39), e porque não dizer o primeiro imperador 

fotógrafo. 

 

Segundo Rubens Fernandes Júnior, jornalista e crítico de fotografia, “D. Pedro 

II era um entusiasta das ciências, da literatura, das artes e das novidades técnicas 

de modo geral...” (2003:39). Foi alguém que vislumbrou o impacto que esta nova 

tecnologia produziria no mundo e soube tirar proveito do novo advento. Em virtude 

deste entusiasmo de D. Pedro II, destacam-se duas curiosidades relacionadas à 

fotografia em sua gestão: D. Pedro II foi o primeiro monarca a conceder o título de 

Photographo da Casa Imperial aos melhores profissionais, fato que ocorreu em 

1851, dois anos antes da rainha Vitória, da Inglaterra (Fernandes Jr., 2003:40) e, 

além disso, tornou-se o proprietário de uma das maiores e mais importantes 

coleções de fotografia do século XIX, intitulada Coleção D. Theresa Christina Maria - 

um acervo de aproximadamente vinte mil imagens fotográficas doado à Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro, pelo próprio imperador no exílio. 

 
D. Pedro II faz questão de doar uma coleção, faz questão de que 
ela se mantenha como coleção, dá a ela o nome da sua esposa e 
destaca os lugares onde a coleção deverá ficar: a Biblioteca 
Nacional, o Museu Nacional, e uma parte, é claro, em Petrópolis. 
Há um esforço, portanto, de perpetuação de uma memória, de 
construção de uma representação; isto é, o intuito de recortar uma 
realidade e construir uma memória para ser perpetuada. E é isto a 
coleção: imagens que vão ser lembradas; construção e 
legitimação de uma memória nacional.” (Schwarcz, 1997:69) 

 

Coleção, segundo Walter Benjamin, “é uma grandiosa tentativa de superar o 

caráter totalmente irracional de sua mera existência através da integração em um 
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sistema histórico novo, criado especialmente para este fim” (2009:239). Desta forma, 

a historiadora Lilia Moritz Schwarcz se questiona sobre os reais objetivos de D. 

Pedro II ao adquirir, encomendar e guardar determinadas imagens em vez de tantas 

outras. Schwarcz se pergunta qual o real propósito desta coleção de fotografias e, 

entre outras possíveis respostas, aposta em uma seleção iconográfica de cunho 

político, de alguém que sabia exatamente o poder das imagens. A Coleção Theresa 

Christina Maria traz fotografias de viagens de D. Pedro II, muitas vezes 

acompanhado de sua esposa, a lugares distantes como a Europa e o Oriente; 

monumentos históricos mundiais; tipos humanos; retratos de família e muitos 

retratos do Imperador em poses diversas, demonstrando consciência de como 

gostaria de ser visto e perpetuado, traz ainda um auto-retrato de D. Pedro II, a única 

fotografia que tem sua autoria comprovada por conter a seguinte frase escrita no 

verso: “Photographia feita por mim em São Cristóvão”17. 

 

A Coleção Theresa Christina Maria foi exposta pela primeira vez em 1997, no 

Rio de Janeiro, tendo como título A Coleção do Imperador: Fotografia Brasileira e 

estrangeira no Século XIX. Lilian Moritz Schwarcs participou do ciclo de palestras 

que complementava esta exposição e termina seu artigo As barbas do Imperador 

entre os trópicos e a modernidade dizendo: “...é desta maneira que se guardam 

memórias históricas; é desta maneira que se constrói história: na base de muito 

esquecimento e de poucas lembranças. Na verdade, temos com esta exposição um 

exemplo de mitologia política” (1997:77). A seleção e a organização das fotografias 

em uma coleção seguem, como nos álbuns de fotografias, uma rigidez física ao 

cristalizar, em páginas, fotografias coladas e legendas escritas à mão, a vida de um 

grupo ou alguém. Organiza-se ali “uma” história possível e é esta que irá 

permanecer. 

 

 1.3 Uma pequena história do álbum de fotografias 

 

Afinal, por que colecionar imagens? Desde quando esta prática tornou-se 

comum? Qual a função social do álbum de fotografias? Armando Silva, pesquisador 

                                                   
17

 Catálogo da exposição: De volta à luz: fotografias nunca vistas do Imperador.  São Paulo: Banco 
Santos; Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2003. p.57.  
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colombiano, em seu livro Álbum de família, a imagem de nós mesmos resume em 

uma frase a finalidade deste objeto que é um monumento à lembrança e à memória 

de alguém, um grupo ou lugar. No caso dos álbuns de fotografias dedicados à 

família, Silva diz: “ o álbum existe, a princípio, para contar a vida e seus momentos 

felizes, não a morte; mas o medo da morte é o que o configura como arquivo” 

(2008:50). O medo da morte, do desaparecimento, incentiva a produção e justifica o 

acúmulo e o arquivamento das imagens. Prática hoje quase esquizofrênica com o 

advento da tecnologia digital, na qual tudo passa a ser fotografável e passível de ser 

arquivado; questão que será aprofundada nos próximos capítulos.  Pensar o 

contrário também é uma possibilidade, ver o álbum de fotografias como um 

memento mori18, algo que tem a função de lembrar a todos que a morte será 

inevitável. 

 
Os imortais não batem foto entre si. Deus é luz; somente o 
homem é que é fotógrafo. Com efeito, somente aquele que passa, 
e sabe disso, quer permanecer. A maioria das fotos e filmes tem 
como objetivo aquilo que se sabe estar ameaçado de 
desaparecer: fauna, flora, aldeias, velhos quarteirões, fundos 
submarinos. Com a ansiedade de quem se beneficia de um sursis, 
cresce o furor da acumulação de documentos. (Debray, 1994:28) 

 

O dicionário traz quatro definições para se pensar o objeto álbum: entre os 

antigos romanos, tábua ou painel em branco onde se transcreviam e expunham à 

leitura pública frases comemorativas, éditos dos pretores, posturas, anúncios etc; 

livro em branco, destinado ao registro de pensamentos, notas pessoais, poesias, 

autógrafos, trechos de música, impressões de viagem etc; livro de folhas de cartolina 

ou de papel grosso, por vezes luxuosamente encadernado, próprio para colagem de 

fotografias, postais ilustrados, selos e recortes etc; livro impresso com desenhos, 

vistas, gráficos etc, os quais se juntam textos explicativos, descrição de lugares etc 

(Houaiss, 2001:139). Definições que ajudam a delimitar ou, em alguns casos, até 

mesmo alargar a ideia de álbum – muito próximo do livro e do diário, nos quais a 

narrativa e a cronologia, por vezes, estão presentes. 

 

                                                   
18

 Memento mori lat Lembra-te que hás de morrer. Pensamento cristão, usado como saudação entre 
os trapistas; também empregado em inscrições tumulares. Disponível em: www.scribd.com, acesso 
em 05/03/2010. 
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Imediatamente após a publicação da fotografia em 19 de agosto de 1839, 

surge na Europa a figura do fotógrafo viajante, um profissional que deslocava-se 

entre os continentes do mundo a fim de documentar tipos humanos, costumes e 

paisagens de lugares distantes. O aparelho de daguerreotipia possibilitava tornar 

visível um mundo desconhecido até então. Segundo o crítico Rubens Fernandes Jr., 

o primeiro álbum fotográfico foi editado por Noel-Marie Paymal Lorebours, na 

França, em 1842. Excursions daguerriennes. Vues et monuments plus remarquables 

du globe contava com 114 imagens que retratavam cidades da Europa, da África e 

dos Estados Unidos (2003:41). 

 

O álbum Excursions daguerrienne. Vues et monuments plus remarquables du 

globe era composto por gravuras realizadas a partir de daguerreótipos; desta forma, 

podemos considerar o The Pencil of Nature, do inglês William Henry Fox Talbot, 

como o primeiro álbum montado a partir de fotografias originais, na época calótipos19 

ou talbótipos, e produzido em série. Os álbuns de Talbot eram compostos por uma 

coleção de vinte e quatro calótipos, uma série de paisagens, naturezas mortas e 

objetos familiares, coladas manualmente e editados para serem comercializado, 

entre 1844 e 1846. O tempo de exposição ainda era consideravelmente longo neste 

período, motivo pelo qual retratos não faziam parte da coleção (Sougez, 2001:92).  

 

The Pencil of Nature só foi possível de ser produzido de forma serial em 

virtude do processo desenvolvido e utilizado por Fox Talbot: a calotipia, na qual a 

partir de um negativo matriz era possível reproduzir determinada imagem quantas 

vezes fosse necessário. Ao contrário do daguerreótipo, processo no qual a principal 

característica era a imagem única, não possibilitando múltiplas cópias. O invento de 

Talbot dá inicio ao que hoje se conhece por fotografia analógica: um negativo ou 

positivo, no caso dos filmes diapositivos também conhecidos como cromo, matriz 

que possibilita uma quantidade ilimitada de cópias. Cristaliza-se, desta forma, a 

reprodutibilidade como característica fundante da fotografia. 

 

                                                   
19

 William Henry Fox Talbot (1800-1877) inicia em 1834 suas experiências, divulgadas em 1839, para 
o registro de imagem, adotando um processo negativo-positivo, que permite a obtenção de várias 
cópias a partir de uma única matriz. Utilizando um negativo de papel, o talbótipo, como também era 
designado, resulta numa imagem com menor definição frente ao daguerreótipo. (Goulart, 2007:302) 
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Benjamim em seu conhecido texto “A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica” (1985) diagnostica a reprodução técnica como uma nova 

forma de ver e se relacionar com o mundo. Benjamin, segundo Martin Barbero, 

pensa uma nova configuração da modernidade a partir do espaço da percepção; 

escreve sobre as transformações no aparelho perceptivo devido às novas 

possibilidades técnicas de reprodução, “fazendo possível outro tipo de existência 

das coisas e outro modo de acesso a elas” (Martín-Barbero, 2008:82). Em sua 

análise, Benjamim pondera as perdas e os ganhos com este novo processo de 

reprodução. Traz à luz da discussão o que ele chama de perda da aura20, da 

autenticidade, do aqui e agora da obra de arte ou da paisagem; um espetáculo da 

natureza que não apenas perde uma das dimensões ao se tornar imagem, mas 

perde também o cheiro fresco do mato molhado, o calor do primeiro raio de sol pela 

manhã, entre tantas outras sensações que apenas são possíveis na experiência in 

loco, o que ele chama de autenticidade. Por outro lado, Benjamim percebe, 

especificamente na fotografia, mudanças significativas relacionadas à percepção 

visual. 

 
Ela pode acentuar certos aspectos do original, acessíveis à 
objetiva – ajustável e capaz de selecionar arbitrariamente o seu 
ângulo de observação. Ela pode, também, graças a 
procedimentos como a ampliação ou a câmera lenta, fixar 
imagens que fogem inteiramente à ótica natural. Em segundo 
lugar, a reprodução técnica pode colocar a cópia do original em 
situações impossíveis para o próprio original. Ela pode, 
principalmente, aproximar do indivíduo a obra, seja sob a forma da 
fotografia, seja do disco. A catedral abandona seu lugar para 
instalar-se no estúdio de um amador; o coro, executado numa sala 
ou ao ar livre, pode ser ouvido no quarto. (Benjamin, 1985: 168) 

 
Na história da fotografia, muitos são os relatos de álbuns contendo coleções 

de fotografias de cidades modernas como Paris e exóticas como o Egito, paisagens 

distantes e exuberantes ao alcance das mãos; os chamados “álbuns comparativos” 

que documentam a passagem do tempo em decorrência do crescimento e 

industrialização das metrópoles. Desta forma, a possibilidade de se colecionar 

imagens do mundo torna-se uma prática comum e fetichista. A fotografia como 

objeto de coleção, um retângulo de papel contendo uma imagem estática, e o álbum 

que abriga estas fotografias dão forma e sentido às histórias da vida privada. Vale 
                                                   
20

 Benjamin define aura como “uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: 
aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja” (Benjamin, 1996:170). 
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lembrar que os álbuns não arquivam apenas fotografias, entre suas páginas podem 

estar postais de um amigo distante, selos, cartas e cartões apaixonados, pedaços de 

roupa, mechas de cabelo, umbigo de criança, flores secas, entre tantos outros 

objetos capazes de reativarem a memória. Para a escritora e crítica de arte Susan 

Sontag, a fotografia é sinônimo de aquisição, tem-se na fotografia a posse de algo 

ou alguém, o que confere a ela uma qualidade encontrada apenas nos “objetos 

únicos” (1981:149). Sontag, desta forma, atribui à fotografia conceitos inadmissíveis 

à teoria de Walter Benjamim, “aura” e “autenticidade” são qualidades atribuídas por 

ele às obras de arte ou à natureza e jamais às “imagens técnicas” 21.  

 

Ao se ter acesso às coleções fotográficas particulares, reunidas em álbuns, 

caixas de sapato, envelopes ou sacos plásticos, é possível perceber o apego e a 

dependência afetiva dos proprietários a estes “objetos únicos” - sendo que, na 

maioria das vezes, os negativos destas fotos já se perderam - fazendo com que as 

fotografias amareladas e quase apagadas pelo tempo, contendo, muitas vezes, uma 

dedicatória no verso, adquiram “aura”. A fotografia amadora, principalmente os 

retratos de família, exerce um papel fundamental como documento histórico, e 

contribui, de maneira significativa, para um estudo iconográfico dos hábitos e 

costumes sociais. Com o surgimento da fotografia em 1839, mais um objeto entra 

para o âmbito dos colecionadores, e o “colecionismo fotográfico”, estudado por 

Annateresa Fabris (Fabris, 1997:61), torna-se uma modalidade específica que 

demanda especial atenção. Fabris acredita, tendo como base os estudos de 

Baudrillard, “que a relação do homem com o objeto é marcado por um investimento 

afetivo, por uma paixão temperada, difusa, reguladora...” (Fabris, 1997:61).  

 

Um objeto para ser integrado a uma coleção deve, necessariamente, ser 

abstraído de sua função, acreditam Benjamin (2009:241) e Baudrillard (2000:89), 

passando então à categoria de “objeto mitológico”22. A base da coleção é este 

deslocamento, esta abstração na qual o objeto destituído de sua funcionalidade 

transforma-se em algo relativo ao sujeito colecionador, diz Fabris. 

 

                                                   
21

 Conceito utilizado por Villém Flusser. 
22

 Segundo Baudrillard, o “objeto mitológico” tem funcionalidade minimal e significação maximal, 
refere-se à ancestralidade, ou mesmo à anterioridade absoluta na natureza (Baudrillard, 2000:89). 
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O objeto, desse modo, torna-se um espelho (...) E o espelho é 
perfeito, pois ele não devolve as imagens reais, mas as imagens 
desejadas. Olhar sem ser olhado: este é o grande investimento do 
sujeito no objeto, que faz da coleção não apenas um elemento 
regulador da vida cotidiana, mas sobretudo o cenário de uma 
mitologia tenaz, de um equilíbrio neurótico. (Fabris, 1997:61) 

 
Exatamente o que ocorre a Auggie Wren, personagem do filme Cortina de 

fumaça (Smoke, 1995), dirigido por Wayne Wang.  Auggie tem um hábito peculiar: 

colecionar fotografias aparentemente idênticas. Funcionário de uma tabacaria no 

Brooklin, em Nova Yok, todos os dias às oito horas da manhã ele monta seu tripé e 

posiciona uma câmera fotográfica na frente da loja repetindo cotidianamente o 

mesmo enquadramento. Faz apenas uma foto e guarda o equipamento. Possui mais 

de quatro mil imagens do mesmo lugar, mesmo ângulo e mesmo horário, arquivadas  

cronologicamente em álbuns. Auggie faz deste um hábito regulador do seu dia a dia, 

algo que dá sentido à sua vida. O objetivo do colecionador é nunca terminar uma 

coleção, diz Fabris, e “encontrar o objeto final implicaria decretar a morte do sujeito, 

e é a isso que se opõe a lógica da coleção” (Fabris, 1997:62). Ao folhear os álbuns 

de Auggie, tem-se a impressão de que todas as fotos são iguais, mas um 

observador cuidadoso é capaz de perceber a mudança do clima, da luz, da 

vestimenta das pessoas que passam apressadas e é possível identificar a presença 

constante de determinados transeuntes pontuais em seus compromissos matutinos.  

 

Outro colecionador retratado brilhantemente pelo cinema é Jonathan Safran 

Foer, personagem do filme Uma vida iluminada (Everything is illuminated, 2005), 

dirigido por Liev Schreiber. Jonathan coleciona o que chama de “memórias de 

família” e, já no primeiro plano do filme, a câmera faz um passeio por retratos 

antigos, dispostos e fixados em um mapa da Ucrânia, país de origem de seu avô, 

formando uma grande árvore genealógica e indicando também a localização 

geográfica, ou nascimento, dos integrantes da família. A coleção é composta por 

objetos de naturezas diversas que pertenceram aos pais, avós e a ele próprio, como: 

fotos, cartões, dentadura, punhado de terra, óculos, pedras, batata cozida, frasco de 

perfume etc. As memórias são ensacadas, lacradas, datadas e arquivadas. Em seu 

quarto, onde está a coleção, uma das paredes está forrada de saquinhos plásticos 

contendo estes objetos-memória, um grande arquivo aberto ao alcance de quem 

ultrapassar os limites do seu quarto. Ensacar memórias é, literalmente, aprisioná-las; 
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uma forma de manter o passado no presente. A coleção de Jonathan é como uma 

viagem no tempo, pode-se tocar e cheirar o passado, sentir fisicamente a presença 

do passado. Uma fotografia a fim de reativar a memória parece pouco para ele, 

embora também façam parte da sua coleção. Os objetos pessoais evocam, de 

maneira eficiente e distinta, a presença de quem os possuiu. “Colecionar é, no 

fundo, colecionar-se”, escreve Anna Teresa Fabris (1997:64). Os objetos-memória 

de Jonhathan é o que Jean Baudrillard chama de “objeto antigo”. 

 
Objeto antigo, este, é puramente mitológico na sua referência ao 
passado. Não tem mais resultado prático, acha-se presente 
unicamente para significar. É inestrutural, nega a estrutura, é o 
ponto-limite de negação das funções primárias. Todavia não é 
nem afuncional nem simplesmente “decorativo”, tem uma função 
bem específica dentro do quadro do sistema: significa o tempo. 
(Baudrillard, 2000:82) 

 

 Sontag pensa a fotografia como uma forma de replicar o mundo, torná-lo 

portátil, diz que “colecionar fotografias é colecionar o mundo. Filmes e programas de 

televisão ilustram as telas, tremulam e se apagam; ao passo que a fotografia fixa, 

além de imagem e objeto, é também peso leve, fácil de carregar, acumular e 

guardar” (1981:03). Existem diferentes tipos de álbuns de fotografia: os pessoais / 

biográficos, temáticos (festas, viagens, etc.) e os álbuns de família. Dentre as 

categorias citadas, o álbum de família destaca-se por sua presença constante nos 

lares do século XX; por, além de possuir fotografias, contar também, muitas vezes, 

com objetos retirados do mundo real e colados em suas páginas; pela presença de 

um narrador que, na maioria das vezes uma mulher, dá vida às histórias de um 

determinado grupo familiar pela interlocução, algo que deve ser considerado, pois 

existe um diálogo entre quem conta o álbum e o espectador, que, nem sempre é 

passivo, mas que interage com indagações, elogios e emoções das mais diversas. 

 

No artigo “A cartola da mídia: sacando imagens, materializando magias”, 

Rose Rocha - encantada pela personagem “Dama” do conto “O álbum”, de Virgílio 

Piñera – escreve sobre o poder de sedução que existe na narrativa, a qual se 

constitui por meio de rememorações e esquecimentos, sem deixar de contar também 

com o auxílio do imaginário a fim de promover e recriar sentido (Rocha, 2004:01). 

No conto de Piñera, a “Dama” - dona da hospedaria, cenário onde se passa a 

história, e proprietária do álbum de fotografias – comunica a seu funcionário, o 
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porteiro, que naquela tarde haveria mais uma sessão de exibição do seu álbum de 

família e viagens; evento altamente concorrido pelos hóspedes e vizinhos. Então,  às 

cinco horas da tarde, quando todos já se encontravam ansiosos e em seus lugares, 

adentra à sala Dama, acompanhada de Olégário, seu marido, que trazia nos braços 

um imenso álbum de fotografias de camurça com cantoneiras de pelúcia verde. 

Após anunciar algumas modificações no formato da exibição ela dá início ao 

espetáculo. Abre o álbum em uma página qualquer, escolhe uma fotografia que, por 

acaso, “representava o momento em que, vestida de noiva, preparava-se para cortar 

o bolo de casamento” (Piñera, 1989:65). E no fim de exatos oito meses, ao fechar o 

álbum, Dama dá aquela exibição por encerrada, tendo contemplado um universo de 

histórias a partir de uma única imagem. Percebe-se aqui a atmosfera de mistério e 

excitação que envolve o objeto álbum de fotografias - tanto o da personagem de 

Piñera quanto todos os outros - por conter, além de uma coleção de imagens da vida 

privada, conter também uma coleção ainda maior de histórias invisíveis aos olhos de 

espectadores comuns. 

 
“...os álbuns fotográficos. Eles podiam ser encontrados nos 
lugares mais glaciais da casa, em consoles ou guéridons, nas 
salas de visitas – grandes volumes encadernados em couro, com 
horríveis fechos de metal, e as páginas com margens douradas, 
com a espessura de um dedo, nas quais apareciam figuras 
grotescamente vestidas ou cobertas de rendas: o tio Alexandre e 
a tia Rika, Gertrudes quando pequena, papai no primeiro semestre 
da faculdade e, para cúmulo da vergonha, nós mesmos, com uma 
fantasia alpina, cantando à tirolesa, agitando o chapéu, contra 
neves pintadas, ou como um elegante marinheiro, de pé, pernas 
cruzadas em posição de descanso, como convinha, recostado 
num pilar polido.” (Benjamin, 1996:97-98) 

 

Walter Benjamin relata acima o novo hábito burguês que era ocupar-se do 

álbum de fotografias da família e, num texto de grande riqueza visual, descreve o 

objeto “álbum de família”. Lamenta também a decadência do gosto (Benjamin, 

1986:97-98) ao criticar o retoque, o cenário, a pose e o figurino que eram utilizados 

nos estúdios comerciais, padronizando e pasteurizando o retrato fotográfico. 
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7 8 

 
O álbum de fotografias contendo retratos tem início, segundo Sougez, em 

meados da década de 1860. Armando Silva cita a publicação do álbum dos Mayall, 

com fotos da família real inglesa no formato cartão-de-visita, como o início oficial 

(Silva, 2008:116). Em 1854, surge um novo personagem na história da fotografia, o 

francês André-Adolphe Disdéri (1819-1890), inventor do que ficou conhecido como 

carte de visite23 (cartão-de-visita). Disdéri foi um sujeito de inteligência prática e tino 

comercial aguçado, percebeu na fotografia uma forma de ganhar muito dinheiro, 

mas, para tanto, era necessário aumentar a clientela e as encomendas (Freund, 

1995:69), produzindo assim retratos em escala industrial. Ao identificar problemas 

como o alto custo e a demora na execução dos retratos, ele desenvolveu um método 

de trabalho no qual custo e tempo foram reduzidos drasticamente. Disdéri utilizava 

uma câmera fotográfica inventada por ele que fazia uso de quatro objetivas, 

possibilitando a produção simultânea de oito fotografias no tamanho seis por nove 

centímetros, menor que os retratos convencionais da época. O formato cartão de 

visita possibilitava que as classes menos favorecidas economicamente pudessem 

ter acesso a retratos próprios, de familiares, de amigos e de contemporâneos 

célebres. Mas a alta burguesia, negadora da multiplicidade como destaca Fabris, 

“continua a privilegiar o daguerreótipo até a década de 60” (2008:20). 

 

Em dez de maio de 1859, a passagem da Napoleão III pelo estúdio de Disdéri 

torna-o famoso e as filas só faziam aumentar em seu estabelecimento, desaparece 

                                                   
23

 O formato que será adotado basicamente para retratos, apresenta imagem de 9,5X6 cm sobre 
cartão com 10,5X6,5 cm, aproximadamente. Na maioria das vezes, traz no verso dados sobre o 
fotógrafo, como emblemas, endereços, nome do estabelecimento e, com menor frequência, 
informações sobre processos técnicos e especializações (GOULART, 2007).l 
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então qualquer tipo de oposição e todos querem ser fotografados por ele. Segundo 

Gisele Freund, Napoleão III, a caminho da Itália com seu exército, entrou no estúdio 

de Disdéri para ser retratado enquanto seus homens o aguardavam armados e em 

fila do lado de fora. Disdéri ganhou muito dinheiro com seu carte-de-visite, como 

havia planejado, mas acabou sendo traído por seu próprio invento. Inúmeros 

fotógrafos aventureiros, vindos das mais diversas áreas, surgiram em Paris e 

Londres oferecendo retratos cada vez mais baratos e, muitas vezes, inovando 

tecnicamente de diversas outras maneiras. 

 
O valor do fotógrafo Disdéri como homem de negócios consistia 
no fato de que ele adaptava a sua produção, não apenas à 
situação econômica da sua clientela, mas, também, às suas 
condições intelectuais. Se olharmos para as inúmeras fotografias  
fabricadas por Disdéri no decurso da sua atividade, o que mais 
nos surpreende nessas imagens é a falta de expressão individual 
que era, pelo contrário, tão características dos retratos do artista 
fotógrafo Nadar. (Freund, 1995:73). 

 
Com o formato cartão-de-visita surge a moda do retrato e o objeto “álbum de 

fotografias” passa a abrigar as coleções particulares. O colecionismo fotográfico é 

uma prática que só faz crescer a partir deste momento. O álbum de família, observa 

Sontag, é muitas vezes a presença simbólica da família dispersa e, em alguns 

casos, é apenas o que resta dela. O álbum de família é hoje um objeto em crise, 

tende ao desaparecimento, ou melhor, adquire novos formatos, por dois motivos: 

primeiro pelas mudanças estruturais na composição das famílias atuais e segundo 

pelo surgimento da fotografia digital e a ausência de imagens físicas, o que veremos 

no segundo capítulo. 

 

Já o historiador Nelson Schapochnik ao analisar fotografias ligadas ao núcleo 

familiar utiliza termos arraigados ao universo das obras de arte e das imagens 

religiosas como “aura” e “valor de culto”, diz ele que “ subjaz nessas fotografias um 

forte investimento emocional e afetivo” (Schapochnik, 1998:457). Ao pensarmos a 

fotografia como objeto indicial24, marca ou rastro do mundo real, o retrato de alguém 

passa a ser preenchido pela presença de uma ausência (Debray, 1994) e 

simbolicamente toma o lugar de. É comum os pais colocarem na carteira a foto do 

                                                   
24

 Para Charles Peirce, “na medida em que o índice é afetado pelo objeto, necessariamente tem 
alguma qualidade em comum com este, e é em relação a estas qualidades que ele se refere ao 
objeto” (Apud SILVA, 2008:93). 
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filho e, orgulhosos, mostrarem aos colegas dizendo: “este é o meu filho”. A artista 

plástica Rosangela Rennó, a partir de 1993, produz uma série chamada Arquivo 

Universal na qual coleciona textos da mídia de massa que fazem referências 

circunstanciais à fotografia. Uma das obras é uma notícia retirada do jornal na qual 

uma mulher, em litígio com o ex-marido, reivindica judicialmente a posse da metade 

da sua foto de casamento, alegando não querer que sua imagem conviva na mesma 

casa que a outra, a atual mulher do ex-marido (Herkenhoff, 1998:160). 

 

Não existe propriamente um marco inicial para a construção de um álbum de 

família, mas é comum a presença de fotografias de casamento nas primeiras 

páginas anunciando o surgimento de um novo núcleo familiar, ou mesmo, um álbum 

exclusivo para o dia do casamento. Parece que existe um senso estético comum 

entre os fotógrafos de eventos sociais que se soma ao passo-a-passo sugerido pelo 

ritual do matrimônio: as poses são repetidas exaustivamente - quem já viu uma foto 

da troca de alianças, do beijo, da champagne com os braços entrelaçados, da hora 

de cortar o bolo, jogar o buquê e alianças nas mãos justapostas, já viu todas. Miriam 

Moreira Leite observa que “o retrato de família é invisível, pois ao vê-lo, o 

„percebedor‟ recebe sugestões de outras imagens, que já viu e que conserva na 

memória, sem chegar a ver de fato realmente o retrato que lhe é apresentado” 

(Leite, 2001:74). O álbum abriga imagens íntimas que contam uma história e dão 

coesão a determinado grupo familiar; é um objeto privado que tem a função de 

preservar a intimidade, mas também é exposto estrategicamente quando 

necessário. 

 

         
(9, 10 e 11) 

 
O álbum permite uma reordenação indo em direção ao passado, 
da última foto à primeira, como viagem arqueológica à nossa 
infância, um percurso pelas marcas de como “eu” me tornei o 
outro para os outros e de como “eu mesmo” desejei ser visto. Mas 
o álbum, sem intenção, acaba sucumbindo diante da voz que o 
conta, uma vez que a imagem é apenas um pretexto para seu 
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narrador. Suas imagens vivem para ser recitadas entre gerações. 
(Silva, 2008:75) 

 

O álbum de família tende a ser cronológico, possui natureza literária e, 

segundo Armando Silva, é geralmente montado e contado pelas mulheres. A escrita, 

na maioria das vezes, também está presente no álbum em forma de legenda e, 

desta forma, a história é contada por quem montou o álbum. Mas as legendas nem 

sempre são suficientes e se faz necessário a presença de um narrador que tem a 

função de preencher as lacunas deixadas entre as imagens e os textos, costurando 

a história. As imagens estão lá e falam por si só, mas o narrador, cada vez que abre 

o álbum, conta uma nova história, lembra de coisas que não havia lembrado 

anteriormente e, ao ter esquecido algumas passagens, acaba inventando situações 

e passando a acreditar nelas. O álbum é um livro aberto, tem começo, mas nunca 

um fim. Tende à continuar em diversos volumes, pode estar organizado de forma 

cronológica, mas, não necessariamente, precisa ser visto desta forma, uma vez que 

os ritos sociais como casamento, nascimento, primeira comunhão, etc sugerem uma 

construção blocada; pode-se dizer: uma divisão por capítulos da vida privada. 

 

O livro Bibliotheca, publicado em 2003 pela artista plástica Rosangela Rennó, 

é, ao mesmo tempo, um álbum de fotografias e uma obra de arte, e resume 

visualmente muito do que foi discutido até o momento. Poderíamos intitulá-lo de “O 

álbum da família universal”; as fotografias não são apenas de família, mas 

familiares. Independente do país ou continente as imagens parecem as mesmas. Os 

rituais e as poses se repetem, a velhice que se aproxima, fungos que devoram a 

paisagem, a primeira comunhão, o primeiro salto na piscina, eu na torre Eiffel, eu em 

Veneza, eu no Pathernon, eu, nós, as crianças etc.  

 

  
(12 e 13) 
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1.4 A fotografia chega ao universo amador 

 

Movido por dedicação à sua família, como único filho homem, e um enorme 

senso de responsabilidade após a morte do pai, George Eastman25 dedicava suas 

noites, após o trabalho no banco durante o dia, a estudar, pesquisar e experimentar, 

na cozinha de sua casa, uma maneira de simplificar o fazer fotográfico, queria 

descobrir uma base maleável e mais leve para a matriz fotográfica e menos 

trabalhosa que o colódio úmido26, processo muito utilizado na época. Após anos de 

experimentação, Eastman chega a um resultado satisfatório, e, no ano de 1880, em 

Rochester nos Estados Unidos, começou produzir e comercializar as chamadas 

placas secas27, que, neste momento, ainda eram de vidro. Inicialmente, o objetivo de 

Eastman era facilitar o trabalho dos fotógrafos profissionais, mas logo ele percebeu 

que o caminho deveria ser outro, isso fica claro quando diz: "concebemos nosso 

plano para a fotografia em películas, esperávamos que todos os que usavam placas 

de vidro adotassem este novo meio, mas foram poucos os que o fizeram. Era 

evidente que para ter um grande negócio teríamos que chegar ao público"28. E foi o 

que fez, direcionou todos os seus esforços e da sua empresa a fazer com que a 

fotografia chegasse ao universo amador. 

 

Pode-se dizer que a empresa de George Eastaman, a Eastaman Kodak 

Company, foi responsável por propiciar ao público amador o acesso à fotografia e, 

mais do que isto, por incentivar a produção e o consumo de imagens se valendo do 

poder da comunicação publicitária. Em 1888, a Kodak lançou a primeira câmera 

portátil, que era leve, pequena e vinha carregada com um rolo de papel sensível 

para cem exposições, a “Kodak n.1” (West, 2000:02). Utilizando em seus anúncios 

publicitários os jargões: “Anybody can use it” e “You press the botton, we do the 

rest”29. As campanhas publicitárias abordavam de maneira enfática a facilidade do 

                                                   
25

http://wwwbr.kodak.com/BR/pt/consumer/fotografia_digital_classica/para_uma_boa_foto/historia_fot
ografia/historia_da_fotografia10.shtml?primeiro=1, acessado em 06/02/2010. 
26

 Empregado como veículo para emulsões fotográficas, pela riqueza de detalhes, alta sensibilidade e 
facilidade de manipulação. Difundido a partir de 1950, passa a ser empregado tanto em negativos de 
vidro quanto em positivos diretos como ambrótipos e ferrótipos. De início, as placas eram 
emulsionadas com o colódio e sensibilizadas enquanto úmidas (Goulart, 2007:303). 
27

 Chapas de colódio seco, resultando, logo após, nos primeiros negativos manufaturados, prontos 
para uso (Goulart, 2007:304). 
28

 Disponível em: http://wwwbr.kodak.com, acesso em 06/02/2010. 
29

Tradução: “Qualquer um pode usar” e “Você aperta o botão e nós fazemos o resto”. 

http://wwwbr.kodak.com/BR/pt/consumer/fotografia_digital_classica/para_uma_boa_foto/historia_fotografia/historia_da_fotografia10.shtml?primeiro=1
http://wwwbr.kodak.com/BR/pt/consumer/fotografia_digital_classica/para_uma_boa_foto/historia_fotografia/historia_da_fotografia10.shtml?primeiro=1
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manuseio e a necessidade - quase obrigação - das famílias em adquirirem uma 

câmera de instantâneos Kodak. Os anúncios falavam diretamente com os 

consumidores, dando ênfase na efetiva participação destes na produção da imagem, 

ao utilizar a expressão “você aperta o botão”, querendo dizer que a parte divertida, o 

fotografar, ficava por conta de quem estava operando a câmera, e “nós fazemos o 

resto”, ou seja, a parte trabalhosa, a Kodak se encarregava. 

 

   14      15 

 

No ano de 1900, a Kodak colocou à venda a popular Brownie, que era 

vendida estrategicamente a um dólar. As propagandas veiculadas traziam o texto: 

“Any school-boy or girl can make good pictures with one of the Eastman Kodak Co.´s 

Brownie Cameras”, deixando claro que o público ao qual se destinava esta câmera 

era o infantil, trazendo também nas imagens crianças operando a câmera. “O grande 

trunfo da Kodak foi ter associado o „brincar‟ à experiência fotográfica”, diz Nancy 

West (2000:04). Desde as primeiras campanhas publicitárias, a Kodak aposta na 

dupla: registro e diversão, privilegiando em suas propagandas cenas alegres e 

ensolaradas, momentos de descontração entre amigos e família. Barbara Levine, 

curadora da exposição Snapshot Chronicles: inventing the american photo álbum, 

realizada em 2005 na Cooley Gallery, afirma que o álbum fotográfico tem início 

efetivamente em 1900 com o surgimento da fotografia instantânea amadora. 

 
By the time photograph albums emerged in 1900, just after the 
Brownie Camera became popular, people became less precious 
about photography. They started having fun with it, taking their 
cameras on picnics, on trips, to the farm, and to bed. Photography 
gradually became ubiquitous. (Levine, 2006:18) 
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A partir de então, diversos foram os produtos lançados pela Kodak no final do 

século XIX e ao longo do século XX. Logo após o surgimento da câmera Brownie, a 

Kodak resolveu compartilhar o prazer de revelar as próprias imagens, colocando no 

mercado um kit, Kodak Tank30, com os produtos químicos necessários 

acompanhados por um folheto explicativo. Uma campanha que habilitava as mães a 

realizarem todo o processo na esfera do seu lar, dando a elas o poder mágico de, 

literalmente, trazer ao mundo imagens dos filhos e da família, lembra Stephanie 

Snyder (2000:30), criando, desta forma, um universo paralelo que é o “álbum de 

instantâneos Kodak”, no qual momentos alegres são congelados e eternizados: um 

diário visual da família perfeita. 

 

16     17     18 

 

Um anúncio da Kodak, veiculado em Portugal em 16 de agosto de 1928, 

trazia o seguinte texto (imagem 18): 

 
Os vossos filhos são os interessantes actores de adoráveis 
scenas – cómicas umas, tão comoventes outras – que são a 
alegria e o orgulho da mãis. Mas, bem sabeis que o implacável 
Tempo terminará por apagar, por completo, da vossa memória 
todas as suas encantadoras e adoráveis graças infantis. 
Cometereis pois uma irreparável falta se vos privardes da tenra 
alegria de revêr carinhosamente uma e outra vez, de encontrardes 
amanhã e sempre os vossos queridos filhos tais como eles são 
hoje. O único meio – absolutamente o único – de evitardes 
amargas decepções é o de registardes dia a dia as scenas de vida 
de vossos filhos, num Album de intantaneos Kodak.31 

 

                                                   
30

 Texto presente no anúncio publicitário: “Development is at your convenience, when you use the 
Kodak Tank. It´s all by daylight, as simple as „pressing the button‟, and the experts say that it gives 
better results than the dark-room method” (West, 2000). 
31

 Disponível em: http://abnoxio.weblog.com.pt/arquivo/2008/05/nenhum_envelhecimento_sera_con, 
acesso em: 12 de mar. de 2010. 

http://abnoxio.weblog.com.pt/arquivo/2008/05/nenhum_envelhecimento_sera_con
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O texto acima é persuasivo e chega a ser assustador, aposta na culpa e no 

arrependimento, como ferramentas poderosas para fazer com que as mães 

adquiram uma câmera fotográfica Kodak a fim de registrar o crescimento dos seus 

filhos. Nos remete também ao romance de Oscar Wilde, Retrato de Dorian Gray, 

quando, num determinado momento, Dorian diz: "Eu irei ficando velho, feio, horrível. 

Mas este retrato se conservará eternamente jovem. Nele, nunca serei mais idoso do 

que neste dia de junho...”. As imagens, principalmente os retratos, exercem grande 

fascínio ao nos propor uma aparente vida eterna, diz Régis Debray (1994) 

 

As campanhas publicitárias da Kodak utilizavam frases de efeito associadas a 

imagens que sintetizavam uma bela cena do cotidiano. Mulheres modernas e bem 

vestidas, crianças brincando e paisagens bucólicas eram cenários corriqueiros, 

acompanhados de enunciados bem articulados, como: “Take a Kodak with you”, “Let 

Kodak keep the story”, “Vacantion days are Kodak days”, “Kodak time”, “It is Kodak 

Simplicity” e “All out-doors invites your Kodak”. Nas imagens, a câmera fotográfica 

aparece quase sempre em poder da mulher, reforçando a ideia de que cuidar da 

família era uma atribuição feminina. Segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, “a divisão 

do trabalho entre os sexos reserva à mulher a tarefa de manter as relações com os 

membros da família que vivem longe e, principalmente, com sua própria família” 

(2003:60). Bourdieu vê a fotografia como uma importante ferramenta para criar e 

manter os vínculos familiares. O personagem “fotógrafo” passa então a ser 

incorporado por esta mulher, na maioria das vezes a mãe, e não mais a um sujeito 

estranho que se escondia atrás de uma caixa de madeira grande e pesada e sem 

nenhuma ligação afetiva com o retratado. A fotografia realizada por alguém familiar, 

em um local bonito, descontraído e agradável, associada a emulsões fotográficas 

mais sensíveis e rápidas transforma de maneira significativa a pose no retrato; 

resultando num estilo conhecido por snapshot, fotografia instantânea, pertencente 

ao universo amador. 
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(19, 20 e 21) 

 
 Com o surgimento da empresa Kodak, no final do século XIX, deu-se o início 

da popularização da fotografia ao se colocar, à disposição dos amadores, câmeras 

fotográficas mais baratas e com o manuseio facilitado. Aproximadamente um século 

depois surge, neste mesmo cenário, a empresa japonesa Sony Corporation32 

apostando também no universo amador e valendo-se de uma nova tecnologia de 

captura e armazenamento de imagens: o digital. Vale dizer que o fotógrafo amador 

não é simplesmente um iniciante, mas, sim, um entusiasta da prática cotidiana do 

registro fotográfico e dedica-se a ela por prazer. Desta forma, assume a importante 

função de documentar e zelar pela memória de um núcleo social específico.  

 

 O colecionador de fotografias da vida privada, que, na maioria das vezes, é o 

próprio fotógrafo, mas não necessariamente, é quem organiza, ou seja, seleciona, 

cataloga e arquiva em álbuns os fragmentos congelados de tempo a fim de atribuir 

sentido ao conjunto. Segundo Benjamin, os “colecionadores são pessoas com 

instinto tátil” por acreditar que “possuir e ter estão relacionados ao caráter tátil”  

(2009:241). Partindo então do que diz Benjamin, será ainda possível chamar de 

colecionador aquele que constrói álbuns de fotos em ambiente digital? Será possível 

colecionar não-coisas33? E é o próprio Benjamim quem responde a questão ao dizer 

                                                   
32

 A empresa Sony Corporation dá início à recente história do que chamamos hoje de fotografia 
digital, direcionada ao universo amador, com a câmera Mavica (Magnetic Video Camera), que foi 
apresentada à imprensa em 1982 na cidade de New York e, no ano seguinte, o aparelho foi colocado 
à venda (Freund,1995:194). 
33

 Não-coisas são, para o filósofo Vilém Flusser, “informações imateriais. As imagens eletrônicas na 
tela da televisão, os dados armazenados no computador, os rolos de filmes e microfilmes, 
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que “o estudante coleciona saber” (2009:245). Sendo assim, é possível afirmar que 

o colecionismo de “coisas impalpáveis” é genuíno, mas adquire características 

distintas ao fazer uso dos meios digitais de produção, armazenamento e difusão de 

informações/lembranças na rede mundial de computadores, como será apresentado 

no próximo capítulo. 

                                                                                                                                                               
hologramas e programas são tão impalpáveis que qualquer tentativa de agarrá-los comas mãos 
fracassa” (Flusser, 2007:54). 
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capítulo segundo 
 

 

 

2.1 Função social: fotografia e álbum de fotos 

 

 Os questionamentos acerca do surgimento da imagem têm na tomada de 

consciência da morte anunciada seu elemento fundador, como visto no capítulo 

anterior. Passado o choque que acometeu aos antepassados do homo-sapiens-

demens (Morin, 2000:108), a compulsão pela imagem só faz aumentar tendo em 

vista o surgimento da tecnologia digital como um fator facilitador para a produção, o 

armazenamento e a difusão das fotografias em álbuns digitais on-line. O que muda 

na fotografia e no álbum de fotos nesta passagem da mídia secundária para a mídia 

terciária34? As razões pelas quais o sujeito fotografa ainda são as mesmas na era 

digital?  

 

                                                   
34

 Os termos “mídia primária, secundária e terciária” fazem parte dos estudos de Harry Pross sobre 
comunicação e mídia. Diz Pross que toda comunicação começa e termina no corpo e o que muda na 
evolução dos processos comunicativos é a presença de aparatos mediadores. Na passagem da mídia 
primária para a secundária o que está em jogo é a durabilidade de uma informação, é a ampliação de 
campos comunicativos (a escrita, por exemplo). A mídia terciária caracteriza-se pelo advento da 
eletricidade e aumento da quantidade de aparatos entre os corpos, aumentando e potencializando 
ainda mais os campos comunicativos (Baitello, 2005:71-74). 
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Ainda em tempos analógicos, o sociólogo Pierre Bourdieu, em seu livro Um 

arte moyen. Essai sur les usages sociaux de La photographie de 1965, escreve 

sobre a fotografia praticada pelos setores populares da sociedade. Segundo 

Bourdieu, o sujeito fotografa, ou se deixa fotografar, por cinco motivos: para se 

proteger contra a passagem do tempo - o que Susan Sontag denomina “defesa 

contra a ansiedade” (ano:pg); para se comunicar e se expressar; por realização 

pessoal; por prestígio social ou por divertimento. Mas enfatiza que a principal função 

da fotografia é ajudar a aliviar a angústia ocasionada pela passagem do tempo, 

produzindo, desta forma, um sentimento de vencer seu poder de destruição 

(2003:52). O sociólogo trabalha, entre outras questões, com a hipótese de que 

fatores psíquicos – voyeurismo, narcisismo e exibicionismo - também auxiliam a 

entender as razões pelas quais o sujeito fotografa, mas acredita que o ato é uma 

decorrência dos fatores sociais, e, não, o contrário. 

 
Para establecer completamente la insuficiencia de uma 
explicación estrictamente psicológica de la práctica fotográfica y 
de su difusión, habría que demostrar que la explicación 
sociológica está em condiciones de dar razón de esta práctica 
integramente y, más concretamente, de sus instrumentos, de sus 
objetos predilectos, de sus ritmos, de sus ocasiones, de su 
estética implícita e, incluso, de la experiencia que hacen de ella 
los sujetos, de las significaciones que le atribuyen y de las 
satisfacciones psicológicas que ella obtienen (Bourdieu, 2003:56-
57). 

 

Bourdieu apóia sua análise em uma pesquisa realizada em 1963 pelo Centro 

de Sociologia Européia tendo como amostra 692 indivíduos que viviam em Paris, 

Lille e em uma pequena cidade de província; e também em estudos realizados por 

organismos privados especializados. A pesquisa mencionada traz um dado 

importante: 64% dos lares com crianças possuíam, pelo menos, uma câmera 

fotográfica em detrimento de 32% sem a presença de crianças. Fazendo com que 

Bourdieu chegasse à conclusão de que, na maioria dos casos, a prática fotográfica 

existia por sua “função familiar” (2003:57), que é eternizar os momentos importantes 

da vida coletiva, reforçando a integração do grupo, sua unidade. Ele acredita que a 

fotografia se impôs e se desenvolveu tão rapidamente por desempenhar funções 

que pré-existiam à sua aparição. E traz como exemplo a cerimônia de casamento, 

na qual se realiza o rito da fotografia do grupo que acaba de crescer, à medida que 

os noivos selam, perante Deus e o juiz de paz, o amor eterno seguido de deveres e 
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obrigações até que a morte os separe. Bourdieu diz: “não há casamento sem sua 

fotografia” (2003:58), visto que a fotografia é a prova do fato ocorrido, é o que 

permanecerá. Quem já teve a oportunidade de participar de duas ou três cerimônias 

de casamento pôde perceber que quem dita as regras da mise en scène é o 

fotógrafo. Tudo acontece em função do registro fotográfico, o que vem ao encontro à 

tese de Bourdieu, que afirma que a atividade fotográfica tem muito pouco de 

improviso e espontaneidade. Que a fotografia está submetida à regras e normas 

sociais que, na maioria das vezes, estão implícitas, inconscientes ou semi-

conscientes e que estas ditam comportamentos. 

 

 O álbum de fotos era a mídia utilizada - mais sistematicamente do início do 

século passado ao fim do mesmo - para proteger e dar sentido à coleção de 

fragmentos da vida coletiva. Um objeto que pertence ao universo da mídia 

secundária, mas com enorme dependência dos recursos da oralidade - mídia 

primária - no que tange à busca de sentido que se realiza na figura do orador como 

um contador de histórias, aquele que tem o poder de decifrar as imagens e 

preencher as lacunas entre elas. As fotografias de família, exceto as produzidas em 

rituais sociais convencionais, são muitas vezes de compreensão limitada, um signo 

fechado, inteligíveis apenas para os que viveram os momentos retratados. Segundo 

Bourdieu, o “álbum de família expressa a verdade da recordação social” (2003:69). 

Segue abaixo o relato de uma leitora, Srta. B. C., publicado na revista Elle, em 

janeiro de 1965, sobre a função doméstica do álbum de foto.  

 
Em uma gran familia, todos sabem que las buenas relaciones no 
impedem que a veces los primos, primas, tíos y tías tengan 
conversaciones tumultuosas o molestas. Cuando noto que el tono 
va a subir, saco el álbum de fotos de familia. Todos se precipitan, 
se sorprenden, se reencuentran, primero bebés, luego 
adolescentes; nada puede enternecerlos más y, muy pronto, el 
orden vuelve a reinar.35 (Apud Bourdieu, 2003:50).  

 

 Atribui-se uma função apaziguadora e tranquilizadora ao álbum de fotos na 

qualidade de objeto antigo que significa “o tempo” (Baudrillard, 2000); é o lugar no 

qual todos se (re)encontram, com si mesmos e com os outros; onde os vínculos são 

reforçados. Amelie Polain, personagem principal do filme O fabuloso destino de 

Amelie Polain (2001), dirigido por Jean-Pierre Jeunet, cultiva uma interessante 

                                                   
35

 Srta. B. C., Grenoble (Isère). Revista Elle, 14-1-1965. 
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relação com objetos aparentemente inúteis. Encontra, por acaso, uma caixinha 

escondida na cozinha de seu apartamento, que, provavelmente, pertencera a um 

antigo morador na década de 50. Aquela caixinha guardava um valioso tesouro: 

brinquedos, fotos etc que só teriam valor nas mãos do antigo dono. Amelie, com 

muito boa vontade e faro de detetive, resolve encontrar o proprietário daquele 

pequeno tesouro a fim de devolvê-lo. O menino, agora um senhor de 55 anos 

aproximadamente, no momento em que toca seus antigos objetos parece vivenciar a 

experiência mágica de reconectar-se à criança sonhadora e alegre que um dia fora. 

No retorno da viagem à sua infância, imbuído de um sentimento nostálgico de si 

mesmo, decide procurar e reconciliar-se com sua única filha. E nesse caso, é 

necessário voltar a Anna Teresa Fabris que diz que “colecionar é, no fundo, 

colecionar-se” (1997:64). É ter para onde voltar quando perdido de si mesmo, é 

fazer parte de uma história que está vinculada a outras histórias, no caso as do 

álbum de fotos. 

 

No álbum de família, é importante ainda destacar a diferença que existe entre 

as fotografias produzidas por fotógrafos profissionais e por fotógrafos amadores, que 

acabavam por conviver e dividir a atenção dos espectadores nas páginas dos 

álbuns. Era costume recorrer ao fotógrafo profissional quando o intuito era capturar a 

imagem do sujeito / personagem social, como no caso das cerimônias de casamento 

e primeira comunhão – ritos considerados solenes –; retratos de ordem pública que 

tinham como destino o álbum, mas também os porta-retratos que ocupavam lugares 

privilegiados da casa ou mesmo eram emoldurados e pendurados na parede. E o 

fotógrafo amador, segundo Bourdieu, era aquele que tinha a função de produzir 

imagens privadas da vida íntima, papel este, normalmente, desempenhado pelas 

mulheres, na grande maioria dos casos, a mãe.  

 

 O pesquisador Armando Silva faz a seguinte afirmação: “o álbum de fotos de 

papel morreu para voltar a nascer em suas novas formas” (2008:183).  Silva atribui à 

história do álbum três momentos distintos no aspecto tecnológico: no fim do século 

XIX surge como livro, no qual predomina a representação dos adultos; com o 

advento do vídeo, no final do século XX, o álbum avança para um formato em 

movimento, no qual predomina a representação das crianças, convivem então o 
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álbum de fotos em formato livro e os vídeos domésticos, e, no século XXI, o formato 

digital on-line é o terceiro momento na história deste objeto que ao perder o corpo 

físico passa a flutuar no ciberespaço. 

 

Fotografar e/ou colecionar fotografias é um hábito social e se faz necessário 

estudar de que maneira esta prática vem sendo afetada por sua inserção em um 

novo contexto tecnológico, social e cultural. Pierre Bourdieu, sociólogo cujo estudo 

vem sendo utilizado nesta pesquisa, analisa os usos sociais da fotografia quando 

ainda nem se pensava na tecnologia digital para o uso doméstico. Na mídia terciária, 

a função social e a lógica de arquivo, questões pontuais na produção dos álbuns 

fotográficos tradicionais, estão claramente associadas e alteradas pela utilização de 

novos dispositivos fotográficos: câmeras fotográficas digitais, celulares com câmera, 

webcam, cartões de memória, softwares etc, mas, principalmente, devem ser  

observadas dentro de um espectro mais amplo de comunicação e comportamento 

que é a chamada cultura digital, ou cibercultura. Definida por Eugênio Trivinho como 

“configuração material, simbólica e imaginária da vida humana correspondente à 

predominância mundial das tecnologias e redes digitais avançadas, na esfera do 

trabalho, do tempo livre e do lazer” (Trivinho, 2007:116). 

 

2.2  Imagens flutuantes 

 

 As imagens não são os médiuns; elas existem além e aquém deles, mas 

ironicamente necessitam destes para serem vistas ou escutadas (Belting, 2009); 

portanto, flutuam desde o princípio, no sentido dado por fluctuare do latim, de onde 

vem fluxus, relativo à fluidez, ao movimento instável do líquido, ao impalpável. 

Flutuar é manter-se à superfície das águas, é não afundar (Bueno, 1965:1427). 

Pelas mãos de Niepce e Daguerre, as imagens foram incorporadas ao universo das 

“imagens técnicas” que, segundo Vilém Flusser, “não são superfícies efetivas, mas 

superfícies aparentes, superfícies cheias de intervalos. Imagens técnicas enganam o 

olho para que o olho não perceba os intervalos. São trompe l’oeil” (Flusser, 

2008:29); são informações dispersas agrupadas para serem vistas com 

distanciamento. Antes formadas por milhões de grãos de prata passam, no formato 

digital, a milhões de microscópicos pontos de luz coloridos, uma mistura reflexiva de 
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vermelho, verde e azul, os pixels – do inglês picture elements, que é a menor 

unidade formadora da imagem digital.  

 

 Já na pré-história, ao adentrar as cavernas, o homem mergulhava em um 

mundo de imagens que forravam sua superfície interna: o teto e as paredes. Em 

Altamira - exemplo utilizado no primeiro capítulo – formas abstratas e 

representações de animais policromados parecem flutuar sobre as cabeças dos 

visitantes, onde as ondulações rochosas naturais atribuem volume e movimento às 

imagens. Os ambientes imersivos de imagens, como a caverna de Altamira e tantas 

outras, se modificam à medida que a tecnologia avança. Datam então, na história da 

representação, desde as úmidas e escuras cavernas pré-históricas passando pelo 

jogo de sombras na China do século V a.c.; pela câmera escura, anunciada por 

Leonardo Da Vinci,  no século XV; pela lanterna mágica, do alemão Athanasius 

Kirchner, no século XVII; pelo diorama, de Daguerre, no século XIX; pela fotografia 

estereoscópica – primeira experiência de representação do espaço tridimensional 

pela visão binocular -, no século XIX; pelo cinetoscópio, de Thomas Edison, e 

cinematógrafo, dos irmão Lumiere, ambos do final do século XIX; pelo 

ciberespaço36, no século XX e pela profusão da tecnologia 3D nas telas dos 

cinemas, televisores e computadores, no século XXI. 

 

As imagens flutuantes da atualidade funcionam de forma semelhante às suas 

ancestrais pré-históricas e históricas. Ainda necessitam de um médium-suporte para 

se materializarem – telas de cristal líquido, plasma, LED etc -, mas são cálculos 

numéricos, têm dimensão zero e “bóiam” nos computadores e na rede tal qual 

vacilam no pensamento e nos sonhos; desmaterializam-se rapidamente dando lugar 

a novas imagens. Segundo Hans Belting, “a imagem tem sempre um dimensão 

mental e o médium um caráter material, mesmo se na nossa impressão sensorial  

estes dois aspectos conjugam-se para formar um todo” (2009:20). Portanto, é 

preciso complementar a frase que abre o primeiro parágrafo. Ao dizer que as 

imagens não são os médiuns, mas necessitam deles, parece correto afirmar também 

                                                   
36

 O conceito de ciberespaço utilizado aqui é o definido por Eugênio Trivinho, tendo como base a 
literatura ensaística internacional, o de um macrouniverso sofisticado de articulação e modulação 
digital do planeta a partir de cada equipamento informático e de cada contexto glocal interativo 
fragmentariamente distribuído no território (Trivinho, 2007:385). 
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que são contaminadas por eles - pelos médiuns tecnológicos digitais. A “sociedade 

informática”, que produz indivíduos dispersos, solitários e programados (Flusser, 

2008:67), produz também seres deslumbrados, dependentes e serviçais da 

tecnologia. O que Malena Segura Contrera e Norval Baitello Júnior, chamaram de 

“autonomização da tecnologia” ao tratarem a questão do caráter auto-referente da 

tecnologia eletrônica, no artigo “A dissolução do outro na comunicação 

contemporânea”37. 

 
A técnica, de meio, passa a ser um fim em si mesma, e o homem, 
que deveria direcionar sua utilização, passa a girar ao seu redor. 
Estamos assistindo ao nascimento de um tempo em que os 
aparatos tecnológicos não são mais próteses humanas, o que 
vemos é o ser humano como prótese dos aparatos tecnológicos. 
(Contrera e Baitello, 2010:04) 

 

Esta inversão pode ser claramente identificada na campanha publicitária 

“Dont think. Shoot” criada pela empresa Sony e pela agência britânica Fallon para as 

câmeras fotográficas digitais modelo cyber-shot, realizada no ano de 2004. Michaell 

Wall, sócio da agência Fallon, diz: "This campaign celebrates the spontaneity that 

comes with using a Sony digital camera"38. A Sony, desta forma, parece ir além da 

espontaneidade, e dá continuidade ao antigo discurso publicitário da Kodak que 

utilizava, entre tantas outras, a frase “You press the botton we do the rest”. Nesta 

campanha, a Sony assume o modo verbal imperativo com uma dose ainda maior de 

agressividade ao mostrar o suposto sujeito da ação, o fotógrafo, pendurado à 

máquina e desprovido de alteridade, sem corpo. 

 22      23 

                                                   
37

 Trabalho apresentado ao Grupo de Trabalho de Comunicação e Cultura do XIX Encontro da 
Compós, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, em junho de 2010. 
38

 Disponível em: http://www.campaignlive.co.uk/news/221166/Sony-highlights-benefitdigitalphoto 
graph/?DCMP=ILC-SEARCH. Acesso em 12 de jul. de 2010. 
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Fotografar, segundo a Sony, passa a ser um reflexo autônomo da tríade 

“cabeça, olho e coração”, defendida pelo fotógrafo Henri Cartier-Bresson, onde 

agora o braço do sujeito, ou melhor, o dedo indicador, passa a ser um 

prolongamento da câmera e não o contrário. O sujeito serve ao aparelho que 

registra incansavelmente para uma posterior vivência do mundo em imagens. O que 

vem ao encontro do conceito de imagens como “biombos do mundo” de Flusser, 

quando este diz que “as imagens podem substituir-se pela circunstância a ser por 

elas representada, podem tornar-se opacas e vedar o acesso ao mundo palpável” 

(2008:16). Quando, na verdade, deveriam cumprir o propósito poético e metafórico 

de serem “mapas do mundo” (Flusser, 2002:09), desempenhando a função de 

revelar e indicar caminhos, de orientar os homens no espaço circunstancial 

tradicional e no novo espaço, o ciberespaço, que, segundo Margaret Wertheim, é um 

substituto tecnológico para o espaço cristão do céu39, “o reino perfeito a espera de 

nós” (2001:14). 

 

Ao escolher o fotógrafo não profissional, doméstico ou amador, como o foco 

principal das suas ações publicitárias, as empresas Kodak e Sony percorreram 

caminhos parecidos, mas que se bifurcaram num determinado momento por 

assumirem questões culturais e sociais distintas. A Kodak construiu a imagem da 

sua marca se impondo como presença indispensável aos ritos e ao cotidiano da 

família tradicional, trabalhando a ideia de que era imprescindível que cada lar 

possuísse uma câmera fotográfica Kodak a fim de registrar e eternizar os momentos 

felizes do grupo. Diferentemente da Sony que enfatiza a individualização do 

aparelho - cada vez menores e economicamente acessíveis; que investe 

progressivamente em tecnologia e automação, o critério da máquina em detrimento 

da vontade do sujeito, como na campanha de 2004 com o slogan “Don’t think. 

Shoot.” e em funções que parecem facilitar o manuseio como o “smille shutter”;  que 

explora ostensivamente o caráter fetichista do objeto, com seu design arrojado, 

“estiloso” e que funciona como indicativo de status social entre os jovens fotógrafos 

amadores; e que, por último, prioriza os amigos como núcleo social dominante.  

                                                   
39

 Margaret Wertheim defende a analogia que faz entre o ciberespaço e o céu cristão por se tratar “da 
velha idéia do Céu, mas reembrulhada num formato secular e tecnologicamente sancionado. O reino 
perfeito espera por nós, dizem-nos, não atrás dos portais do Paraíso, mas além dos portais da rede, 
atrás de portas eletrônicas denominadas “.com”, “.net”, “.edu”.” (2001:18) 
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A Sony delegou às suas câmeras até mesmo a escolha do momento do “clic”, 

o que Cartier-Bresson chamou de “o instante decisivo”, o átimo de segundo no qual 

o universo se organiza e a foto fixa a síntese de uma cena, por vontade e 

concentração do fotógrafo, graças à utilização da função Smile Shutter nas câmeras 

modelo Cyber-shot que, como diz a propaganda, ”dispara sozinha quando vê um 

sorriso”. Segundo a empresa, o dispositivo funciona a partir da tecnologia do face 

detection. Ele reconhece o sorriso e, automaticamente, faz a foto. Quando o 

disparador é pressionado até o final, o Smile Shutter reconhece se a pessoa a ser 

fotografada esta sorrindo e automaticamente faz até seis fotos seguidas 

(www.sonystyle.com.br, acesso em 08 de jul. 2010). A felicidade artificial e forçada 

invade as coleções de imagens particulares; álbuns felizes e pasteurizados.  

 

 26   27 
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 A passagem da tecnológica analógica para a tecnologia digital é 

caracterizada, principalmente, pela substituição do filme, película fotográfica, por um 

sensor de imagem, que captura a informação ainda analógica, e por um cartão de 

memória que armazena, agora digitalmente, as fotografias. Nesta troca de 

tecnologia, duas questões necessitam de especial reflexão por modificarem a 

produção fotográfica social: primeiro, o descarte das fotografias que não atingiram a 

qualidade imediata esperada, o botão lixeira; segundo, a quantidade de fotos que 

podem ser armazenadas nos cartões de memória - quando antes uma bobina de 

filme não passava de 36 poses (72 no caso de câmeras que utilizavam meio 

quadro). O excesso, o esvaziamento – conteúdo - e a desvalorização - econômica e 

afetiva - das imagens fotográficas, em virtude desta substituição de tecnologia, 

produzem o que se pode chamar de “imagens gratuitas”.  

  

Jogar a fotografia de alguém no lixo era algo impensável, semelhante a 

mastigar a hóstia, corpo de Cristo, ao comungar. Se imagem é presença e substitui 

o corpo ausente, ela é o próprio corpo (Debray, 1994). Rasgar ou amassar uma 

fotografia, só mesmo em um momento de fúria e muita raiva, como o término litigioso 

de um relacionamento amoroso ou a traição de um amigo. O destino das melhores 

fotografias era o álbum de fotos e o das não selecionadas caixas de sapato ou 

fundos de gavetas, mas, dificilmente, o lixo. Algo de mágico e sagrado envolvia o 

objeto fotografia, especialmente ao se tratar do retrato de alguém familiar, o quê 

parece ter desaparecido na fotografia digital, entre outras questões, pela ausência 

do objeto. Mais assustador do que rasgar, amassar e jogar no lixo uma fotografia é 

apagá-la definitivamente juntamente com os seus vestígios, como se nunca tivesse 

existido, essa é a função do botão “lixeira” (que traz o desenho de um cesta de lixo) 

presente nas câmeras fotográficas digitais. Desta forma, imagens são apagadas, ou 

deletadas, para dar lugar a novas imagens, por falta de espaço, por 

descontentamento ou por descuido, e pela falsa ideia de “gratuidade”, ausência de 

custo com filme, revelação e ampliação; tem-se aqui uma desvalorização - 

econômica e afetiva - da fotografia e um asséptico conjunto de imagens 

armazenadas, arquivadas. 
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O filme, película fotográfica ou negativo, como era conhecido, foi substituído 

pela utilização do “sensor de imagem” ligado ao “cartão de memória”. O 

armazenamento das fotografias, antes desempenhado pela película que fora 

sensibilizada por ação da luz e processada quimicamente a fim de fixar a imagem 

latente tornando-a “o original”, do qual infinitas cópias pudessem surgir, é agora 

função de um dispositivo que tem o nome sugestivo de “cartão de memória”; um 

container capaz de armazenar mais lembranças que a mente humana, com nitidez, 

vivacidade e qualidade estética, e se não o faz ainda é apenas por uma questão de 

tempo, porque parece ser este o objetivo. Fotografias que não serão impressas, 

apenas visualizadas em telas, não ocupam muito espaço nestes dispositivos de 

memória que atualmente têm a capacidade de armazenar milhares de imagens a 

cada empreitada e que, normalmente, vão sendo descarregadas, entulhadas, em 

computadores domésticos e sites de compartilhamento de imagens. 
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O que se nota, em decorrência de um discurso publicitário convincente e do 

avanço tecnológico dos aparelhos fotográficos analisados até aqui, é um desejo 

desenfreado de “devoração” de um mundo idealizado, conforme analisam Flusser 

(2008) e Baitello (2005), pela utilização de câmeras fotográficas digitais “gulosas”, 

tecnologicamente complexas em sua programação. Vilém Flusser, no ensaio “A 

Gula”, presente no livro A história do diabo, define este “fenômeno mental” como “o 

prazer de devorar, o puro devorar pelo devorar, o devorar como atividade criadora 

de realidade” (2008:125). E complementa, “a realidade, a vida o é somente, se for 

por nós incorporada. É preciso devorar, engolir e digerir a vida, para que essa mera 

virtualidade de nossas mentes se torne realidade” (2008:121). A metáfora da 

metabolização da vida em analogia ao ato fotográfico para a apreensão do mundo e 

consequente negação da morte, parece priorizar a quantidade em detrimento da 
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qualidade do alimento, fotografias, ingerido. Fotografa-se em excesso, 

“gratuitamente”, a fim de criar que tipo de realidade? A evolução tecnológica 

instrumentaliza a “gula”, ou melhor, proporciona um aumento progressivo da 

produção e do consumo de imagens, pois facilitou e barateou os processos. 

Fotografias são produzidas - e reproduzidas – em excesso e velocidade tão 

alucinante que acabam por tornarem-se invisíveis. Baitello descreve o que Kamper 

chamou de “crescimento exponencial da invisibilidade” nos meios imagéticos.  

 
Dietmar Kamper fala do “crescimento exponencial da 
invisibilidade”, não mais por obra do esquecimento deliberado, por 
obra do descarte, mas antes por atuação excessiva e 
descontrolada das imagens, pelo descontrole e pelo excesso da 
reprodução, portanto, pela sua inflação. Trata-se aqui não mais da 
fadiga do objeto e seus materiais, mas da fadiga do olhar e seu 
corpo, provocada pelo desmesurado abuso na reprodutibilidade 
da imagem.” (Baitello, 205:18) 

 
Baitello e Kamper falam de “fadiga do olhar”, do cansaço proporcionado pela 

reprodução incessante das mesmas imagens; pela repetição convulsiva e 

consequente anestesiamento do olhar. Decorrente do que Baitello chama de 

“iconofagia”, que acontece em três etapas: na primeira, as imagens que se originam 

da devoração de outras imagens; na segunda, quando humanos começam a 

consumir imagens, mais especificamente seus atributos imagéticos, e na terceira, 

quando as imagens devoram os corpos (2005:54-55). Desta forma, a “fadiga do 

olhar” tem origem, principalmente, na primeira etapa iconofágica, quando “as 

imagens que povoam nossos meios imagéticos se constituem, em grande parte, de 

ecos, repetições e reproduções de outras imagens” (2005:54). Desta forma, 

fotografias da vida privada, produzidas por fotógrafos amadores, quando 

incorporadas a médiuns da mídia terciária, passam a operar dentro de uma nova 

cartilha de funcionamento. A “iconofagia”, que já existia na mídia secundária, é 

potencializada neste novo ambiente de comunicação no qual as imagens passam a 

obedecer novas regras, que são: o excesso, a velocidade de (re)produção 

(novidade) e invisibilidade (esquecimento).  

 

Se por um lado a tecnologia digital facilita e barateia os processos de 

produção, tanto amadora quanto profissional, ao torná-los economicamente mais 

acessíveis e proporcionar uma “espontaneidade” ainda não experimentada na 
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interação homem-máquina, como disse Michaell Wall40, sócio da agência Fallon; por 

outro, traz novos problemas que, no calor da empolgação com os novos 

“brinquedos”, os aparelhos e seus programas (softwares), foram deixados de lado 

ou, melhor dizendo, deixados para serem resolvidos depois. Por mais que o foco 

desta pesquisa seja a produção fotográfica amadora num momento de substituição 

tecnológica (análogo-digital), o problema do “excesso de informação produzida” 

extrapola e vai muito além deste microcosmo, atingindo diversos outros setores da 

vida social e artística de maneira amplificada. Setores estes que, passado alguns 

anos, começam a avaliar os benefícios e os comprometimentos acasionados pela 

utilização da tecnologia digital que modificou substancialmente hábitos e processos 

de trabalho. 

 

O cineasta Fernando Meirelles, diretor e sócio da produtora O2 Filmes, lançou 

um “manifesto contra a farra digital” - assim chamado, pelo jornal “O Globo”41, o 

texto foi enviado pelo diretor aos seus funcionários. No e-mail, intitulado “o método”, 

Meirelles propõe uma nova metodologia de trabalho com o intuito de otimizar tempo 

e dinheiro. Independentemente se o novo método de Meirelles funcionará ou não, o 

interessante é que o cinema e a publicidade estão discutindo a questão do excesso 

de informação gerada, “o excesso de imagens”, e, consequentemente, os problemas 

de manuseio e, principalmente, de armazenamento - que custa caro e demanda 

manutenção constante. Segundo Meirelles, o que o motivou a escrever “o método” 

foi a constatação de que os servidores da sua produtora completaram um petabyte 

de capacidade de memória, o equivalente a um quarto da memória do Google 

mundial, segundo o cineasta. E conclui dizendo: 

 
Atualmente a tendência é deixar tudo para ser resolvido depois. O 
problema deste hábito é que os filmes vão ficando cada vez mais 
perfeitos e, sinceramente, não existe nada mais chato que a 
perfeição. Não podemos nos esquecer que este troço todo do 
mundo digital é apenas ferramenta. O que encanta mesmo ainda 
são os atores e as histórias. (Meirelles, Jornal O Globo, 
04.07.2010) 

 

                                                   
40

 Disponível em: http://www.campaignlive.co.uk/news/221166/Sony-highlights-benefit-digitalphoto 
graphy/?DCMP=ILC-SEARCH. Acesso em 13 de mar. de 2010. 
41

 Matéria do jornal “O Globo” publicada em 04.07.2010. 
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 Em escala reduzida, os fotógrafos amadores enfrentam um problema 

parecido com o citado acima. Fotografa-se “gratuitamente” - aparentemente sem 

critério - e se arquiva uma quantidade esquizofrênica de imagens da vida privada 

que logo serão esquecidas em função da chegada de uma avalanche de novas 

imagens a cada descarregamento. E, o que a princípio era uma vantagem, a 

ausência de película fotográfica, passa a ser um problema: como manter e recuperar 

o mundo de imagens arquivadas nos computadores particulares e na rede? Outra 

questão levantada por Meirelles é a da perfeição técnica e estética em detrimento de 

boas histórias e atuações; um esvaziamento progressivo da imagem em função do 

deslumbramento tecnológico, o que é pertinente também ao universo da fotografia 

não profission 

 

2.3  Memória, arquivo e coleção 

 

 A arte da memória tem início em um trágico banquete oferecido por Scopas, 

um nobre da Tessália, na Grécia. O poeta Simônides, vítima da mesquinhez do 

anfitrião, foi contratado para entoar um poema lírico em homenagem a Scopas e 

dedicou o mesmo também aos deuses gêmeos, Castor e Pólux. Scopas esbravejou 

e resolveu pagar apenas a metade do combinado já que esta foi a parte que lhe 

coube no poema. Simônides, um tempo depois, se ausentou da casa para atender a 

dois jovens que o procuravam do lado de fora e, ao sair, não encontrou ninguém. 

Neste momento, o teto da casa desabou sobre as cabeças de Scopas e seus 

convidados. O estrago foi tão grande que os corpos estavam irreconhecíveis, o que 

impossibilitou a entrega dos mesmos aos parentes para que dessem início aos ritos 

funerários. Mas o poeta Simônides, único sobrevivente, se recordava dos lugares 

que cada convidado e Scopas ocupavam à mesa no momento da tragédia. 

Possibilitando que, desta forma, os mortos pudessem ser identificados e entregues 

aos respectivos parentes. Os dois jovens invisíveis, os gêmeos Castor e Pólux, 

salvaram a vida do poeta como pagamento pela segunda metade do poema lírico 

entoado naquele dia (Yates, 2007: pg). Frances Yates, no mesmo livro, A arte da 

memória, cita uma passagem retirada do livro De oratore, escrito por Cícero, dirigido 

a quem deseja treinar a faculdade da memória.  
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Ele [Simônides] inferiu que pessoas que desejam treinar essa 
faculdade [da memória] precisam selecionar lugares e formar 
imagens mentais das coisas que querem lembrar, e guardar essas 
imagens nesses lugares, de modo que a ordem dos lugares 
preserva a ordem das coisas, e as imagens das coisas denotem 
as próprias coisas; e devemos empregar os lugares e as imagens 
assim como uma tábua de cera sobre a qual são inscritas letras 
(Cícero apud Yates, 2007:18)  

 

 A descrição do autor, ao utilizar as palavras “lugar”, “ordem” e “imagem”, não 

fica muito longe do que acontece hoje em nossas máquinas de memória, como o 

processo de arquivamento das lembranças/informações em computadores 

domésticos ou na rede, por exemplo. Segundo Yates, é necessário considerar que a 

arte clássica da memória pertencia à retórica, era uma técnica que auxiliava os 

oradores na memorização de longos discursos. Na mitologia grega, a deusa 

Mnemósina (Mnemosyne) é a personificação da memória. Zeus uniu-se a ela 

durante nove noites consecutivas e, após o tempo devido, Mnemósina da à luz as 

nove musas, “as cantoras divinas, cujos coros e hinos alegram o coração dos 

mortais” (Brandão, 1991:140,150 e 151). 

 

Sobre a memória, escreve Henri Bergson, no livro Matière et Mémoire (1896): 

“Creio que a nossa vida passada está lá, conservada nos mínimos detalhes. Nós 

nada esquecemos e tudo o que nós percebemos, pensamos, desejamos depois do 

primeiro despertar na nossa consciência, persiste indefinidamente” (Bergson apud 

Craveiro, 2005:241). No entanto, o filósofo Jacques Derrida escreve, em 1966, que 

“a máquina – e portanto a representação - é a morte e a finitude no psíquico” 

(2001:25 e 26) e se pergunta, trinta anos depois, no livro Mal de arquivo: uma 

impressão freudiana (1995), se estas novas máquinas de memória teriam afetado o 

funcionamento do aparelho psíquico no discurso de Freud, no que tange o conceito 

de “traço hereditário”, genético. A questão pode também estender-se a Bergson, 

embora a resposta, por motivos óbvios, ficará para sempre em suspenso. 

 

 Segundo Derrida “estamos com mal de arquivo” (2001:118), o que não quer 

dizer sofrer de uma doença e, sim, de uma paixão. A perda do corpo físico e a 

transposição do universo das coisas para o universo da abstração dos números - da 

nulodimensão - propiciam o acúmulo, o excesso e o esquecimento; uma espécie de 

terceirização da memória ou exteriorização técnica da memória. O “mal de arquivo” – 



62 

 

chamado também de “obsessão pela memória” ou “mania arquivística”, pelo 

pesquisador Fausto Colombo (1991:17) – tem a seguinte definição de Derrida, 

embora não seja a única: 

 
É não ter sossego, é incessantemente, interminavelmente 
procurar o arquivo onde ele se esconde. É correr atrás dele ali 
onde mesmo se há bastante, alguma coisa nele se anarquiva. É 
dirigir-se a ele com um desejo compulsivo, repetitivo e nostálgico, 
um desejo irreprimível de retorno à origem, uma dor da pátria, 
uma saudade de casa, uma nostalgia do retorno ao lugar mais 
arcaico do começo absoluto. (2001:118) 

 

O autor ao discorrer sobre este “mal”, no sentido de paixão/sofrimento, nos 

remete à mesma angústia, relatada por Susan Sontag (1983) e por Pierre Bourdieu 

(2003), que envolve o temor do sujeito ocasionado pela passagem do tempo em 

direção à morte. E a metáfora, “uma saudade de casa”, aproxima-se do relato da 

Srta. B. C., leitora da revista Elle (Apud Bourdieu, 2003:50), quando atribuíra ao 

álbum de família a função de “acalmar os ânimos” ao propiciar aos seus familiares 

um retorno às suas origens e aos seus vínculos tradicionais. Segundo observa 

Fausto Colombo, existe, mediante o processo de exteriorização das lembranças, 

uma bifurcação metodológica: o arquivamento social e o arquivamento privado. E 

cita o exemplo da fotografia analógica, que tem o acetato ou o papel como suporte, 

definindo-a como “um colecionismo informativo privado” que é um objeto estranho 

ao “acúmulo arquivístico coletivo” (Colombo, 1991:119). E, aqui, se faz oportuno 

colocar a questão central desta pesquisa que é o compartilhamento de fotografias 

em álbuns de fotos on-line, na internet e, mais especificamente, nas redes sociais. O 

que acaba por fazer das lembranças privadas parte constitutiva da memória coletiva, 

do “acúmulo arquivístico coletivo”. 

 

 Para uma melhor clareza sobre o ato de arquivar ou a importância do sujeito 

arquivista é conveniente, neste momento, uma análise aprofundada da palavra 

arquivo. Do latim archivum que é uma adaptação da palavra grega arkheîon que, 

segundo Derrida, era a residência dos magistrados superiores na Grécia antiga, os 

arcontes, aqueles que tinham o poder de legislar, passando então a guardiões e 

decifradores dos documentos oficiais. A fim de que estes documentos fossem 

guardados com segurança, era necessário um guardião e uma localização: uma 

morada. Em analogia ao álbum, arquivo das imagens privadas da vida íntima e 
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social, que, quando passa por um criterioso processo de edição e catalogação dos 

documentos/fotografias, habilita-se à categoria de arquivo público, no sentido de 

uma organização da vida privada para um olhar externo. Fato levado ao extremo no 

caso dos álbuns de fotos on-line em função de fatores psicológicos - posteriores aos 

fatores sociais como disse Bourdieu - que são o narcisismo, o voyeurismo e o 

exibicionismo.  Finalizando, a origem da palavra arquivo está antes ainda em arkhê, 

que quer dizer ao mesmo tempo começo, base inaugural e comando. Sendo assim, 

Derrida atribui duas significações ao termo arquivo: o lugar onde as coisas começam 

– aqui é possível traçar um paralelo com a concepção biológica do ser, marco a 

partir do qual se dá início ao processo arquivístico do corpo, da mente e das 

máquinas - e o lugar onde os homens e os deuses legislam, comandam. 

 
o arquivo é possibilitado pela pulsão de morte, de agressão e de 
destruição, isto é, também pela finitude e pela expropriação 
originárias. Mas, além da finitude como limite, há, dizíamos antes, 
este movimento propriamente in-finito de destruição radical sem o 
qual não surgiria nenhum desejo nem mal de arquivo. (Derrida, 
200:122) 

 

 A “mania arquivística” tem seu início, como visto na citação de Derrida, no 

que Freud chamou de “pulsão de morte” 42, mas se potencializa pelo avanço 

tecnológico, o que possibilitou uma produção desenfreada de memória extracorpo e 

armazenamento repetitivo e quase ilimitado na era digital. A “obsessão pela 

memória”, segundo Fausto Colombo, assume quatro categorias de memorização: 

primeiro, a gravação, na qual um fato é transformado em imagem (visual ou sonora) 

por meio de um aparato técnico e passa a existir a partir de um suporte, médium  

(Belting, 2007); segundo, o arquivamento, que é a tradução do evento em 

informação cifrada; terceiro, o arquivamento da gravação, que é a tradução de uma 

imagem-recordação em um signo arquivístico e localizável no sistema e quarto e 

último, a gravação do arquivamento, que é o ato esquizofrênico de produzir cópias a 

fim de evitar um possível esquecimento (1991:17-18), os conhecidos backups. 

 

Arquivar é o ato de suspender informações/lembranças relevantes, fazendo 

com que elas sejam, ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. O que vem ao 

                                                   
42

 “Voltada inicialmente para o interior e tendendo à autodestruição, a pulsão de morte seria 
secundariamente dirigida para o exterior, manifestando-se então sob a forma da pulsão de agressão 
ou de destruição” (Laplanche e Pontalis, 2001:407). 
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encontro do que acredita Derrida quando diz que o arquivo não é somente uma 

questão do passado, mas principalmente uma questão do futuro, que é uma 

promessa e uma responsabilidade para o amanhã (2001:50). 

 

 No entanto, como se dá a seleção, ou escolha, do que permanecerá e do que 

desaparecerá? Qual o critério para algo tornar-se lembrança - ser gravado, 

traduzido, arquivado, localizável e, por fim, reproduzível? O horror original - a morte - 

desde tempos remotos fez com que o homem criasse subterfúgios para lidar com a 

certeza de sua finitude, ou melhor, para lutar contra ela. Portanto, o esquecimento 

passa a ser a questão primordial a ser combatida, enfrentada. Desta forma, o 

aumento vertiginoso da capacidade de memória extracorpo cumpre hoje profecias 

antes imaginadas apenas em filmes de ficção científica.  

 
A arquivística contemporânea parece trabalhar visando a substituir 
a seleção pela tradução e a memória a curto prazo por aquela a 
longo prazo. O sonho, nem tão disfarçado, é portanto o de uma 
imediata e perfeita translação do mundo para uma memória 
inalterável e estanque no que diz respeito às perdas causadas 
pelo tempo e pelo esquecimento. (Colombo, 1991:96) 

 

 Colombo é categórico ao dizer que este sonho é impossível na “sociedade 

arquivística” por “não existir memória a longo prazo que se mostre incapaz de 

esquecimento” (1991:96). Diversos fatores tornam o esquecimento inevitável: a 

fragilidade do suporte perante a passagem do tempo; a mudança de códigos e 

linguagens; o ocultamento devido a um acúmulo de lembranças posteriores e a 

impossibilidade de acessá-las por um desaparecimento da “pista mnéstica” 

(Colombo, 1991). O que foi pensado e criado para ser a solução, o aumento da 

capacidade da memória extracorpo, poder tornar-se um problema, quando, como diz 

Colombo, devido à sobrecarga de lembranças acumuladas externamente o 

problema do esquecimento pode reduzir-se à eficácia de uma “chave de acesso” 

(1991:98) a estas informações/lembranças arquivadas. 

 

A informática vem estudando incansavelmente formas de se diminuir a 

incidência do esquecimento ao investir no aumento do espaço de armazenamento e 

na qualidade deste armazenamento, com o objetivo de garantir o acesso e a 

manutenção das memórias extracorpo. Um exemplo disso é a chamada 
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“computação em nuvem”43, uma espécie de terceirização do guardar e decifrar 

lembranças individuais e coletivas. O arconte da memória mundial passa a ser um 

poderoso data center, onde a metodologia de guarda e acesso é padronizada. Será 

possível, ou psicologicamente saudável, inocular a faculdade de esquecer-se do ser 

humano em decorrência da progressiva utilização da memória técnica extracorpo? 

Qual seria a funcionalidade de se acumular todas estas lembranças/informações? 

Assim como Irineu Funes, personagem de um conhecido conto de Jorge Luis Borges 

chamado “Funes, o memorioso”, escrito em 1942, que, após ficar paralítico em 

decorrência de um acidente, é acometido de uma fabulosa e infalível capacidade de 

memória. Funes, aos dezenove anos, diz: “Mais recordações tenho eu sozinho que 

as que tiveram todos os homens desde que o mundo é mundo” (Borges, 2000:543). 

Tudo o que passava pela percepção de Funes uma única vez, imagens sonoras, 

visuais, pensamentos, sonhos etc, transformava-se em lembrança e não se apagava 

jamais. Funes morre, aos vinte e um anos, em virtude de uma congestão pulmonar. 

Parece que seu corpo não suportou tanta recordação e sucumbiu. Borges termina o 

conto descrevendo a segunda, e última, vez que viu Funes. 

 
(...) pareceu-me monumental como o bronze, mais antigo que o 
Egito, anterior às profecias e as pirâmides. Pensei que cada uma 
de minhas palavras (que cada um de meus gestos) perduraria em 
sua implacável memória; entorpeceu-me o temor de multiplicar 
gestos inúteis. (Borges, 2000:546) 

 

 É impossível não citar novamente Morin e, com sua licença, realocar o que 

chamou de “a era do cérebro grande”44 (Morin, 2000:93) para o momento atual. No 

século XXI, vive-se plenamente e metaforicamente “a era do cérebro grande 

expandido”. Um órgão robótico externo e central a partir do qual os homens são 

capacitados a alimentar e serem alimentados por lembranças vividas e não vividas,  

suas e de outros, e compartilham da memória universal, coletiva, na chamada Web 

2.045. 

                                                   
43

 O termo refere-se à possibilidade de se utilizar computadores menos potentes que podem se 
conectar à Web e utilizar todas as ferramentas on-line. Assim, o computador seria simplesmente uma 
plataforma de acesso às aplicações, que estariam em uma grande nuvem – a Internet.  
(Disponível em: <http://www.undergoogle.com/blog/2008/google/computacao-as-nuvens-o-futuro 
segundo-o-google.html>. Acesso em: 22 de jul. 2010) 
44

 Ver capítulo 01, página 22. 
45

 Web 2.0 é a segunda geração de serviços on-line e caracteriza-se por potencializar as formas de 
publicação, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para a 
interação entre os participantes do processo. (Primo, 2006:02) 
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2.4 Ambiente digital 

 

Em março os ciganos voltaram. Desta vez traziam um óculo de 
alcance e uma lupa do tamanho de um tambor, que exibiram 
como a última descoberta dos judeus de Amsterdam. Sentaram 
uma cigana num extremo da aldeia e instalaram o óculo de 
alcance na entrada da tenda. Mediante o pagamento de cinco 
reais, o povo se aproximava do óculo e via a cigana ao alcance 
da mão. “A ciência eliminou as distâncias”, apregoava 
Melquíades. “Dentro em pouco o homem poderá ver o que 
acontece em qualquer lugar da terra, sem sair de sua casa.” 
(Marques, 2008:09). 

 

 “Um cigano corpulento, de barba rude e mãos de pardal”, este é Melquíades, 

personagem do livro Cem anos de solidão, escrito por Gabriel García Márquez em 

1967. O sábio cigano permeia a história do começo ao fim, é a ponte que liga José 

Arcádio Buendia - patriarca da família e personagem central do livro - ao mundo dos 

novos inventos - à tecnologia -, alimentando assim sua fértil imaginação. As 

novidades apresentadas naquele mês de março na tenda dos ciganos, o “óculo de 

alcance” e a “lupa”, próteses da visão, davam a quem os utilizasse o poder de 

eliminar as distâncias, algo inimaginável até então na aldeia de Macondo. A riqueza 

da experiência fez Melquíades vislumbrar a possibilidade de um dia “ver”, sem sair 

de casa, o que acontece em qualquer outro lugar da terra. O “óculo de alcance” que 

encantou o cigano, José Arcádio e tantos outros, percorreu um longo caminho, 

recebeu contribuições das artes e da ciência, e transformou-se, entre outros 

aparelhos e realidades, no que atualmente se dá o nome de ciberespaço, um novo 

ambiente de comunicação. Diz Norval Baitello: 

 
Um ambiente comunicacional portanto não é apenas o pano de 
fundo para uma troca de informações, mas uma atmosfera gerada 
pela disponibilidade dos seres (pessoas ou coisas), por sua 
intencionalidade de estabelecer vínculos. Assim, uma cultura da 
palavra escrita constrói ambientes adequados às temporalidades 
de leitura. E uma cultura da imagem visual operará igualmente a 
construção de ambientes voltados para a hegemonia da visão, 
com todas as conseqüências que dela decorrem. (Baitello, 
2007:05) 

 
Baitello fala em “ambientes voltados para a hegemonia da visão”, onde o 

ciberespaço se enquadra por ver-se pautado sob o domínio da imagem - da 

comunicação por imagens – e de uma concepção de tempo e espaço específicos. A 

“eliminação das distâncias” que deslumbrara Melquíades é algo que o homem, em 
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sonho ou na prática, por experimentos lúdicos ou científicos, almejava desde a 

criação da “segunda realidade” (Bystrina, 1995), que surge, segundo Bystrina, “como 

uma cura para o mal existencial” (1995:14). Conforme descreve Lucrécia D´Alessio 

Ferrara, no artigo “O espaço líquido” (2010), o confronto entre o tempo e o espaço 

se instala no mundo moderno, século XIX, em virtude da Revolução Industrial 

Mecânica e posteriormente pela Revolução eletrônica; com o desenvolvimento dos 

meios de transporte e consequente relativização da distância.  

 

Já na cibercultura, Ferrara alerta para o fim da concepção de tempo como 

narrativa de duração e propõe a ideia de “continuidade de instantes aqui e agora”; 

do tempo e do espaço justapostos em um presente contínuo. Complementa Ferrara: 

“o tempo da cibercultura é aquele da aceleração que vai além da velocidade porque 

não supõe mobilidade” (2010:75); quando é possível viver em aceleração contínua 

sem deslocamento. Desta forma, torna-se realidade o desejo do cigano Melquiades 

e a imaginação profética de Gabriel García Márquez. 

 

E como situa-se o homem nesta nova concepção tempo-espacial 

continuamente acelerada que é o ciberespaço? Ferrara observa o surgimento de um 

receptor ativo - que também produz, reproduz e se comunica - agitado, conectado e 

detentor de novos valores, sentidos e comportamentos (2009:77). Disponibilizam-se 

os seres e as coisas neste ambiente comunicacional estruturado sob a égide de 

duas questões preponderantes: “a existência em tempo real” e “o processo de 

glocalização da vida humana” (Trivinho, 2007). Questões que são aprofundadas por 

Eugênio Trivinho, no desenvolvimento do artigo “Cibercultura e existência em tempo 

real”, no qual aproxima o conceito de “existência em tempo real” com o de 

“simulacro” de Baudrillard - que é uma redução aos signos que o provam 

(Baudrillard, 1991:13) -, e define o fenômeno “glocal” como uma condição mediática 

de vida nem global e nem local; configurando, desta forma, uma terceira dimensão 

onde ambas convivem num processo comunicacional único (Trivinho, 2007:11); é 

uma condição mediática de vida no “entre”. O que Baudrillard denomina ausência de 

“pólos opostos” - nem masculino, nem feminino; nem público, nem privado etc – e é 

neste momento que dá início o processo de “simulação” (Baudrillard, 1991:46).  
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“O espaço líquido” (Ferrara, 2010), como metáfora do ciberespaço, supõe 

então a existência de seres e coisas flutuantes que se materializam aqui e lá, ontem 

e hoje simultaneamente por existirem em um tempo/espaço presente e contínuo. 

Nas telas, portais de acesso, pontos luminosos se agrupam formando imagens que 

logo são descartadas e lançadas de volta ao mar de informação que é a rede 

mundial de computadores, na qual nada se perde e tudo se recicla – “iconofagia” 

(Baitello, 2005). O ciberespaço passa a ser alimentado coletivamente a partir da 

segunda geração de serviços on-line, a Web 2.0, contando desde então com 

“receptores ativos, agitados e conectados”, como bem definiu Ferrara (2009). Os 

quais Vilém Flusser denomina “imaginadores”, aqueles que produzem e manipulam 

imagens, “fotógrafos, filmadores, gente do vídeo, gente do software, e técnicos, 

programadores, críticos, teóricos e outros que colaboram com os produtores de 

imagens” (Flusser, 2008:71). Flusser sugere que o termo “imaginar” signifique a 

capacidade de concretizar o abstrato, a capacidade de dar fisicalidade às imagens 

por meio de aparelhos e médiuns-suportes, e acrescenta, que somente por 

intermédio dos aparelhos produtores de tecno-imagens é que os homens adquiriram 

a capacidade imaginar (2008:41), tornando-se “imaginadores”. 

 

Os imaginadores de Flusser são, no fundo, revolucionários imbuídos de uma 

missão: tornar as imagens dialógicas na sociedade informática, na qual o propósito 

seria criar informações em colaboração de todos com todos; o que possibilitaria a 

troca de informação entre homens por intermédio de imagens. Dessa forma, Flusser 

idealiza a sociedade futura na figura do que chamou de “cérebro cósmico”, “cérebro 

de que as pessoas seriam as células irradiantes de informação e as imagens, as 

fibras que reúnem as células a fim de formarem um todo” (2008:71). Será que isto 

está longe de acontecer ou já se vive esta “sociedade futura ideal” descrita por 

Flusser sem a consciência de fazê-lo? 

 

Ao analisar a segunda geração de serviço na rede mundial de computadores, 

no artigo “O aspecto relacional das interações na Web 2.0” (2006), Alex Primo 

evidência em sua pesquisa os processos de comunicação mediados pelo 

computador que acabam por potencializar os “processos de trabalho coletivo, de 

troca afetiva, de produção e circulação de informações, de construção social de 
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conhecimento apoiada pela informática (Primo, 2006:02). No qual, os “imaginadores” 

compartilham suas informações/lembranças e usufruem das 

informações/lembranças de outros; a reciclagem no ciberespaço é tão veloz a ponto 

de não se saber mais o que é de quem. E é neste contexto de interação e inter-

relação que o álbum de fotos on-line, objeto desta pesquisa, se encontra.  

 

2.5 Colecionar fotografias on-line 

 

Na passagem da “mídia secundária” para a “mídia terciária” (Harry Pross 

apud Baitello, 2001) muitos objetos desapareceram completamente ou estão em 

vias de, como a agenda, o calendário, o diário, o livro, o bloco de notas, o caderno, a 

caneta, a máquina de escrever, a fotografia e o álbum de fotos, entre outros. Foram 

todos “fagocitados” por máquinas de ampla memória externa, dotadas de 

capacidade de armazenamento de informação comparável somente à memória do já 

citado Irineu Funes, personagem de Borges. Independentemente do motivo, se por 

perda de sua funcionalidade ou puramente por praticidade, não importa saber. O 

que interessa neste momento é entender de que maneira o antigo álbum de 

fotografias ressuscitou no ambiente digital e encontrou morada nas redes sociais. 

Pierre Bourdieu acreditava que a fotografia se integrou e se impôs tão rapidamente 

no cenário social por desempenhar funções que pré-existiam à sua aparição 

(2003:57), e parece ser este também o motivo pelo qual os álbuns de fotos da vida 

íntima têm espaço garantido e privilegiado nas redes sociais. Bourdieu fala também 

em “satisfações psicológicas”: narcisismo, voyeurismo e exibicionismo, mas não 

desenvolve essas questões por focar sua pesquisa em fatores sociais. 

 

 Embora os fatores psicológicos também não façam parte desta pesquisa, 

parece oportuno neste momento apenas clarear os conceitos psicanalíticos citados 

por Bourdieu por serem capazes de ajudar, segundo o sociólogo, a compreender as 

razões pelas quais os sujeitos fotografam, e, na atualidade, por intermédio de 

computadores conectados à rede, exibem seus álbuns de fotografias da vida privada 

e são, ao mesmo tempo, espectadores dos álbuns de amigos e desconhecidos. 

Sendo que muitas vezes, não satisfeitos em serem meros espectadores, passam a 

apropriar-se de fotografias alheias a fim de compor um álbum próprio.  
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Semelhante ao que acontece com Nino, personagem do filme O fabuloso 

destino de Amelie Polain, que ilustra, de forma interessante, o hábito de se 

colecionar imagens, mas, desta vez, a coleção é composta por retratos que foram 

descartados pelos antigos e legítimos donos, e apropriada por ele, Nino. “Páginas de 

fotos estragadas, que os donos amassaram, rasgaram e um maluco 

minuciosamente reconstituiu e organizou. Isto é que é um álbum de família!”, 

comenta o narrador. O personagem mantém um hábito que pode ser considerado 

estranho: sempre que passa por uma cabine de retratos 3x4 recolhe as pequenas 

fotos, na maioria das vezes um conjunto de fotografias idênticas, renegadas e 

consideradas lixo por seus modelos. Por que Nino coleciona retratos de pessoas 

que ele nem ao menos conhece? Ele não só coleciona estas imagens como as 

organiza cuidadosamente em um álbum. Parece querer preencher um vazio 

existencial, no qual o ato de colecionar – “elemento regulador da vida cotidiana” 

(Fabris, 1997) - justifica sua existência. Por outro lado, o filme foi produzido em 

2004, quando começam a surgir as redes sociais e o hábito de se “colecionar 

amigos”. Será que a obsessão de Nino é “colecionar amigos”, um hábito deslocado 

do universo on-line, ou colecionar a si mesmo, princípio fundante de qualquer 

coleção, segundo Anna Teresa Fabris (1997:64). Nathan Schwartz-Salant, no livro 

Narcisismo e transformação do caráter, diz que “a questão do narcisismo é uma 

questão da nossa época, tendo em vista ser ela o ponto focal de uma nova imagem, 

em transição, do si mesmo” (apud Cavalcanti, 1992:09). O que no ciberespaço se 

realiza na procura de si mesmo em oposição ou semelhança ao outro e na 

construção de uma identidade on-line idealizada, ficcional. 

 

 “Narcisismo é, por referência ao mito de Narciso, o amor pela imagem de si 

mesmo” (Laplanche e Pontalis, 2001:287). Para Jacques Lacan, segundo Elisabeth 

Roudinesco, o narcisismo originário constitui-se no momento em que a criança capta 

sua imagem no espelho, um período de “auto-erotismo” (1998:532). Já para 

Sigmund Freud, o narcisismo primário, localizado também na infância, diz respeito a 

escolha de sua pessoa como objeto de amor, “seria uma etapa precedente à plena 

capacidade de se voltar para objetos externos” (1998:531). No Dicionário 

enciclopédico de psicanálise, o editor Pierre Kaufmann cita uma passagem do texto 

“O presidente Schreber” no qual, segundo Freud, o narcisismo seria uma etapa 
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intermediária entre o autoerotismo e o amor objetal, inevitável no desenvolvimento 

humano normal. E observa que algumas pessoas permanecem neste estágio de 

desenvolvimento de maneira prolongada, fato este que caracterizaria o narcisismo 

como uma patologia – “neuroses narcísicas” (Kaufmann, 1996:347). A relação entre 

fotografia e narcisismo se dá também, e especialmente, na produção de auto-

retratos, presença constante e em excesso nos álbuns digitais on-line. 

 

Os outros dois fatores psicológicos citados por Bourdieu, que são o 

voyeurismo e o exibicionismo, foram, segundo Kaufmann, os impulsionadores para 

que a psicanálise se debruçasse sobre o estudo da visão, do olhar, por serem 

considerados “duas formas socialmente intoleráveis de perversão”. Kaufmann cita 

Fenichel que afirma, em 1946, que “a escopofilia, a sexualização das sensações 

visuais, é análoga ao erotismo tátil” (1996:380). Desta forma, o existir na rede por 

meio de um simulacro de si mesmo (Baudrillard) possibilita que certas perversões se 

realizem, na garantia de uma invisibilidade ou anonimato. Portanto, o exibicionismo 

e o voyeurismo são praticados nas redes sociais, em maior ou menor grau, por 

todos os integrantes. 

 

  O filósofo alemão Dietmar Kamper fala em “atenção pública”, na qual o valor 

do sujeito está diretamente relacionado à fama, ao ser conhecido. Ser anônimo ou 

“não-ser-observado” é doloroso e frustrante, origem de novas patologias. As redes 

sociais, sites de relacionamentos, comunidades virtuais ou comunidades on-line, 

como o Orkut, Facebook, entre outros, parecem suprir esta necessidade de 

exposição, de observar e ser observado ao possibilitar aos integrantes da rede a 

construção de um perfil, uma identidade on-line, o que se pode entender por um 

“existir em tempo real” (Trivinho, 2007). Este sujeito do ciberespaço compartilha 

amigos, informações e situações da vida privada, como relacionamentos familiares e 

amorosos, ideologias e preferências sexuais, pensamentos e sentimentos 

cotidianos. Nas comunidades on-line, os amigos passam à categoria de objetos 

colecionáveis, público e audiência, uma grande quantidade de amigos é garantia de 

popularidade. O artigo “Imanência dos media e corporeidade transcendental”, de 

Dietmar Kamper, exemplifica bem a questão.  
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Tomando o exemplo das discussões a respeito da transformação 
energética, eletrônica das metrópoles, aparece em toda parte o 
argumento de que há algo pior do que o ser-explorado, que seria 
o não-ser-observado. O bem mais caro nas discussões sociais é, 
há muito, “atenção pública” e não liberdade política, igualdade 
social, participação nos bens materiais e prosperidade geral. A 
“atenção pública”, porém, quando se tem, só é alcançável nos 
media. (...) Pelo fato de tal derivação tardia da fama conceder a 
última garantia do próprio valor, os média seriam fatores 
indispensáveis da grande compensação social, na medida em que 
eles, pelo menos com o tempo, atribuiriam significado que em 
mais nenhum outro lugar – nem por parte da família, nem através 
da escola, nem no trabalho, etc. – pode ser obtido. (Kamper, 
2003: 05 e 06) 

 

Fator que ajuda a explicar a empolgação, e porque não dizer a necessidade, 

de se fazer parte de uma rede social, ou de várias ao mesmo tempo. Uma pesquisa 

realizada pelo Ibope Nielsen divulgada à imprensa em dezembro de 2009 aponta 

que o “Orkut foi a rede social mais acessada no Brasil, com 80% dos brasileiros com 

acesso à internet utilizando o site”46. Outra pesquisa realizada em julho de 2009 pela 

Netpop Research e divulgada pelo Google47, empresa responsável pelo site de 

relacionamento Orkut, aponta que 57% dos usuários do Orkut são brasileiros, o que 

representa 35 milhões de integrantes no Brasil. O Orkut recebe cerca de trinta 

milhões de fotos por dia e 94% dos respondentes da pesquisa apresentada pelo 

Google apontam que a funcionalidade mais utilizada nesta comunidade on-line é o 

compartilhamento das próprias fotos.   

 
(Disponível em: http://googlebrasilblog.blogspot.com/2009/07/pulsacao-do-orkut-no-brasil.html, acessado em 12.03.2010) 

 

Já a rede social Facebook comemorou recentemente a marca de 500 milhões 

de membros em todo o mundo48, no Brasil são 8,6 milhões de integrantes ativos e, 

                                                   
46

 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL1484777-6174,00.htm. Acesso em 
17 de mar. 2010. 
47

 Disponível em: <http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogData 
Server,getBlog&uf=1ocal=1&template=3948.dwt&section=Blogs&post=209236&blog=222&coldir=1&to
po=3951.dwt>. Aacesso em 12 de mar. de 2010. 
48

 Disponível em: <http://www.facebook.com/pages/Face-book-500-Million-Members-Count-Me-As-A-
Member/117825104932539>. Acesso em 02 de ago. de 2010. 
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por dia, são postadas 100 milhões de fotos49 – 99% dos usuários fizeram o upload 

de pelo menos uma imagem - o que faz com que os desenvolvedores de produtos 

para fotos do Facebook aprimorem constantemente o compartilhamento de 

fotografias no site. E o Flickr, a rede social direcionada aos amantes da fotografia, já 

conta com 3,5 milhões de integrantes no Brasil, 10% do total50. Em outubro de 2009 

o Flickr anunciou em seu blog ter chego a quatro bilhões de fotos armazenadas51. 

 

A adesão às redes sociais on-line é um fenômeno mundial que alcançou 

significativa notoriedade nos primeiros anos do século XXI e dezenas são as que 

surgiram desde então. Esta pesquisa concentrar-se-a especificamente em três sites 

de relacionamento, e são eles: Orkut, Facebook e Flickr. A escolha destes não se dá 

de forma aleatória, tem como foco ambientes nos quais seja possível dar vazão às 

fotografias produzidas no universo doméstico não profissional, que tenham grande 

aceitação entre os integrantes de redes sociais no Brasil e que, principalmente, 

disponibilize uma espaço para o upload de imagens que se enquadre na categoria 

de “álbum de fotografias” e que contenha coleções de fotos o nas quais seja 

possível catalogá-las, “browseá-las”52 e recuperá-las. São também redes sociais 

como estas que dividem a responsabilidade pelo aumento exponencial da produção 

fotográfica por dois motivos: primeiro, por proporcionar a “atenção pública” (Kamper, 

2003), fama e popularidade, ou seja, visibilidade dentro de um determinado grupo. 

As fotografias postadas em álbuns localizados nas páginas pessoais dos integrantes 

podem ser comentadas, e a quantidade de comentários é um balizamento para a 

medição de audiência e popularidade; e, segundo, por desafiar os integrantes a 

ultrapassarem os limites estabelecidos - a vencerem a máquina - ao disponibilizar 

um espaço cada vez maior para o armazenamento de fotografias. É a lógica da Web 

2.0: alimentar esta insaciável garganta faminta. 

 

                                                   
49

 Disponível em: <http://www.itweb.com.br/noticias/index.asp?cod=69703>. Acesso em: 02 de julho 
de 2010. 
50

 Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/1,,EMI143701-15224,00.html>. 
Acesso em: 02 de agosto de 2010. 
51

 Disponível em: <http://blog.flickr.net/?s=5+bilh%C3%B5es&searchsubmit=Procurar>. Acesso em: 
02 de agosto de 2010. 
52

 Browser é uma palavra da língua inglesa que, no universo da internet, significa navegador e auxilia 
os usuários da web a interagirem com os documentos virtuais. Aqui foi adaptada à língua portuguesa. 
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2.5.1 Orkut 

 

 Orkut Buyukkokten foi quem criou o site de rede social Orkut. Na época, era 

um estudante da Universidade de Stanford e funcionário do Google. A versão 

embrionária do Orkut foi desenvolvida em 2001 e chamava-se Club Nexus que, 

segundo Raquel Recuero (2009:165), foi adquirida pelo Google e lançada em janeiro 

de 2004. Inicialmente, a associação era feita mediante convite apenas; ao receber o 

convite de um amigo e integrar-se à rede teria direito também de convidar um 

número limitado de amigos e, assim, a comunidade foi sendo “habitada”. Abaixo, o 

texto de apresentação e boas vindas aos novos integrantes retirado do site:  

 
O orkut é uma comunidade on-line desenvolvida para promover a 
interação entre as pessoas, estabelecer relacionamentos e criar 
comunidades em torno de interesses comuns. (...) Com o orkut é 
fácil conhecer pessoas que tenham os mesmos hobbies e 
interesses que você, que estejam procurando um relacionamento 
afetivo ou contatos profissionais. Você também pode criar 
comunidades on-line ou participar de várias delas para discutir 
temas atuais, reencontrar antigos amigos da escola ou até mesmo 
trocar receitas favoritas. (...) Nossa missão é ajudá-lo a criar uma 
rede de amigos mais íntimos e chegados. Esperamos que em 
breve você esteja curtindo mais a sua vida social. Divirta-se. 
(www.orkut.com/About. Acessado em 05.12.2009) 

 

O Orkut se autodenomina uma “comunidade on-line”. As redes sociais 

apropriaram-se do conceito romântico e ultrapassado de “comunidade” ao se 

apresentarem, visto que no ciberespaço a palavra “comunidade” necessita de uma 

significação ampliada, que dê conta das relações pessoais que ocorrem no seu 

interior. Rogério da Costa observa que “laços próximos e persistentes” definiam as 

relações pessoais dentro de grupos, comunidades, que se encontravam num tempo 

e espaço convencional (real). E que a nova forma de se relacionar socialmente é 

“rizomática, transitória, desprendida de tempo e espaço”, onde o que realmente 

importa são as “redes pessoais” construídas (2005:246 e 247). Portanto, “rede 

social” não é sinônimo de “comunidade”, embora seja utilizada como tal. 

 
Para fazer parte do Orkut, a rede social mais utilizada pelos brasileiros, é 

necessário, após o cadastro, construir e alimentar o espaço criado com informações 

pessoais e profissionais. Ter um perfil no Orkut é estar presente e disponível a 

qualquer momento no ciberespaço e compartilhar sua coleção de amigos, de 
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comunidades, de fotos, de vídeos e agora de games. Neste contexto, como citado 

acima, a internet mostra-se como uma grande garganta sedenta por informações, 

por estes “textos imaginativos e criativos” (Bystrina, 1995:04). Gerando, desta forma, 

uma ansiedade por atualizações diárias e consequente produção de imagens em 

excesso, na busca pelo que Kamper chama de “atenção pública”. O Orkut 

inicialmente disponibilizava um espaço para a armazenagem de apenas doze 

imagens, limite que obrigava a todos que utilizavam o site a escolherem 

cuidadosamente as fotos que teriam a capacidade de construir a identidade 

desejada. Atualmente, o espaço disponível para o upload de fotografias aumentou 

significativamente, passando de uma dezena, em 2004, para milhares em 

2009/2010, chegando a abrigar atualmente um volume de dez mil imagens, cem 

álbuns com capacidade máxima de cem fotos cada. 

 

Os álbuns de fotos on-line são parte integrante deste ambiente em eterno 

processo de construção coletiva, são um vir a ser que se atualiza a todo o momento 

pela característica não-linear da internet, onde imagens são alocadas, realocadas e 

deletadas sem deixar vestígios - ao se excluir uma fotografia do álbum digital, uma 

outra imagem toma prontamente o seu lugar, o que não acontece com os álbuns 

tradicionais. O espaço vazio na página do álbum físico ou rasura no texto da legenda 

causam estranhamento e desconforto ao espectador. No álbum digital on-line, a 

visualização das imagens não segue uma ordem pré-estabelecida, ou cronológica 

como nos álbuns tradicionais, embora também exista a possibilidade de se utilizar 

uma ferramenta disponível pelo site chamada “apresentação de slides” (slideshow), 

na qual é gerada uma apresentação em fundo preto seguindo a edição de imagens 

sugerida pelo proprietário do álbum. 

 

Mais da metade, por volta de 53% dos integrantes do Orkut são jovens entre 

18 e 25 anos53, pessoas que tiveram a presença constante da internet em sua 

formação. Nota-se que o uso que fazem dos álbuns fotográficos digitais on-line, em 

comparação com o álbum tradicional (analógico), não é o mesmo. A individualização 

do aparelho promovida pelo discurso publicitário e a substituição da película 

fotográfica por cartões de memória com espaço de armazenamento quase ilimitado 

                                                   
53

 Disponível em: <http://www.orkut.com/MembersAll>. Acessado em 15.03.2010 
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têm provocado transformações significativas no universo das tecnoimagens e, 

consequentemente, na lógica de arquivamento das memórias pessoais. Os álbuns 

fotográficos digitais on-line destes jovens adquirem a característica de banco de 

imagens e até mesmo, em alguns casos, é um depósito de memórias visuais, 

aparentemente construído sem muito critério em virtude do excesso de fotos. 

Arquivar / armazenar fotografias da vida privada em álbuns de fotos alocados na 

rede é uma terceirização da responsabilidade em zelar por suas lembranças à esta 

rede. Será um método seguro?  

 

2.5.2 Facebook  

 

 O Facebook foi criado pelo americano Mark Zuckerberg, que na época 

cursava Harvard. Mark lançou em 2004 um site de rede social que tinha como foco 

os estudantes que saíam do colégio rumo à universidade e chamava-se 

originalmente “thefacebook”. Para integrar-se ao Facebook era necessário, 

inicialmente, fazer parte de alguma das instituições reconhecidas (cadastradas). “O 

Facebook é hoje um dos sistemas com maior base de usuários no mundo, não tão 

localizado quanto outros, como o Orkut, segundo Recuero” (2009:171). Na página 

inicial do site lê-se a frase: “O Facebook ajuda você a se comunicar com seus 

amigos do mundo todo e a compartilhar momentos especiais de sua vida!” Portanto, 

promete vínculo (comunicação) sem fronteiras. E na tentativa de desligar-se da rede 

social, mesmo que temporariamente, aparece a frase: “Está saindo? Continue 

conectado! Visite facebook.com em seu telefone celular.” Gerando no integrante da 

rede uma sensação angustiante que é a de estar “desconectado” (desligado), algo 

próximo de uma morte. 

 

 Tanto o Facebook como o Orkut funcionam através da construção de perfis 

(redes pessoais) e agrupamentos por afinidades. E o compartilhamento de 

fotografias se dá também de forma semelhante, através de álbuns que envolvem 

coleções de imagens54. Faz-se o upload dos arquivos (fotos), coloca-se legendas 

(nomes, lugares, datas etc.) e atribui-se um título para cada álbum. A princípio, a 

construção de álbuns de fotos on-line parece ser uma cópia mal feita da produção 

                                                   
54

 O armazenamento de imagens no Facebook é ilimitado. 
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de álbuns fotográficos tradicionais, por perderem a capacidade de proporcionar aos  

espectadores sensações importantes como o tato e o olfato; pela ausência física do 

narrador - decifrador e guardião do arquivo - e por padronizar a aparência dos 

álbuns pessoais, nos quais a customização é limitada apenas à escolha do título e 

de uma imagem que desempenhará a função de capa. E conta ainda com mais um 

agravante que é a quantidade excessiva de imagens armazenadas, o que pode 

causar um efeito contrário: a “invisibilidade”, causada não apenas pelo excesso, mas 

também pela repetição, em decorrência do fenômeno “iconofágico” entre imagens 

(Baitello, 2005). Por outro lado, a possibilidade de compartilhar “momentos especiais 

de sua vida” com os “amigos”55 praticamente em tempo real é um fenômeno sem 

precedentes na história. Fotografias são publicadas, marcadas56 e comentadas on-

line.  

 

2.5.3 Flickr  

 

 O Flickr também apresenta características de rede social, por ser necessária 

a criação de um perfil e a possibilidade de se associar a grupos (comunidades) por 

afinidades, mas o principal objetivo da rede é reunir pessoas em torno da fotografia. 

Foi criado em 2004 por uma empresa canadense chamada Ludcorp e 

posteriormente adquirido pelo Yahoo!, em 2005, segundo Recuero (2009:170).  O 

Flickr dá boas vindas aos integrantes com a seguinte frase: “Share your photos (and 

vídeo). Watch the world.” Fotógrafos amadores e profissionais, ao se cadastrarem, 

podem usufruir das ferramentas disponíveis no site e da facilidade de se publicar e 

organizar fotografias on-line. É possível montar álbuns privados, nos quais somente 

o integrante terá acesso à visualização, álbuns nos quais somente os amigos ou a 

família terão acesso ou álbuns abertos para a visualização pública, onde qualquer 

um, até mesmo espectadores não cadastrados, terão acesso às imagens. Existem 

duas formas de se participar do Flickr, como usuário de conta gratuita ou 

profissional. Para transformar uma conta em “pro” é necessário pagar uma taxa 

anual de quarenta e cinco reais e noventa centavos, o que disponibiliza 

armazenamento e upload ilimitados, acesso aos arquivos originais, com melhor 

                                                   
55

 No Facebook os integrantes são todos “amigos”, independente do grau de parentesco ou mesmo 
se for alguém que acabou de conhecer. 
56

 Identificação dos integrantes da foto com um link para suas páginas pessoais. 
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qualidade, e outras vantagens.  

 

 Entre os diferencias desta rede social está a utilização da Folksonomy, que 

segundo o criador do termo Thomas Wander Wal (2005), é a possibilidade de se 

atribuir tags (etiquetas) às informações on-line a fim de facilitar sua recuperação. 

Esta atribuição de tags pode ser feita por qualquer usuário da internet. O Flickr 

disponibiliza aos integrantes da rede um princípio de classificação de imagens por 

livre associação e subjetividade, que conta com o vocabulário dos próprios 

integrantes (proprietários e consumidores das fotografias e vídeos). Desta forma, a 

utilização da folksonomy contribui para a construção de algo que se assemelha a um 

“álbum de fotografias mundial on-line”. Como eles mesmos dizem: “Watch the world”. 

 

 As redes sociais possibilitam o armazenamento de informações/lembranças, 

como as coleções fotográficas, em ambiente digital e estas tornam o “estar” no 

ciberespaço uma experiência mais prazerosa e acolhedora quando, reunidas em um 

mesmo espaço que é individual – a página pessoal do integrante - estão suas 

coleções de fotos, vídeos, links, aplicativos, comunidade e grupos para serem 

compartilhados com os amigos e familiares. No capítulo três, álbuns fotográficos on-

line serão analisados valendo-se da utilização de quatro categorias: o espaço da 

página, a natureza das imagens, o princípio de organização e a narratividade. 

Pensadas para auxiliarem o entendimento sobre as transformações ocorridas na 

lógica de arquivo e na função social do álbum de fotos quando incorporado ao 

ambiente digital e, mais especificamente, às redes sociais na web. Os álbuns 

analisados são de Felipe Tacco da Rocha, integrante do Orkut; Regiana Queiroz, 

integrante do Facebook e o coletivo Cia de foto57, integrante do Flickr. 

                                                   
57

 Coletivo fotográfico formado pelos fotógrafos Rafael Jacinto, Pio Figueiroa e João Kehl. 
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capítulo terceiro 
 

 

 

3.1 Orkut, Facebook e Flickr 

 

 A digitalização e publicação on-line das coleções de imagens particulares 

parecem ser um caminho sem volta. Exteriorizar, com a ajuda de aparelhos como a 

câmera fotográfica, e acessar ocasionalmente suas lembranças armazenadas em 

containers flutuantes são um fato. Para Fausto Colombo resta saber qual será “o 

papel do homem como sujeito de memória numa sociedade arquivística assim 

constituída; em outras palavras, sua identidade de sujeito rememorante” (1991:108). 

O filme Amnésia (2000), dirigido por Christopher Nolan, nos remete a uma antiga 

questão posta por Jacques Derrida, quando, em 1966, escreveu que a reprodução 

técnica - ou a máquina - é a finitude no psíquico58. Leonard Shelby, interpretado pelo 

ator Guy Pearce, acometido por uma amnésia anterógrada, a que impossibilita a 

criação de novas memórias, só consegue viver ao estabelecer um método no qual a 

disciplina e a organização são fundamentais. Leonard tem sempre consigo uma 

câmera fotográfica polaróide e registra tudo: os lugares por onde passa, seus 

objetos, as pessoas que conhece e, enquanto ainda se lembra, os legenda 

rapidamente. Uma espécie de exteriorização, organização e catalogação da 
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 Ver capítulo 02, página 79. 
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memória em virtude de um cerebro morto, saturado ou reconfigurado, atrofiado para 

o armazenamento de novas lembranças. Algo semelhante à atual terceirização do 

zelar pelas lembranças imagéticas pessoais às máquinas de memoria ou à rede 

mundial de computadores. 

 

 Redes sociais como o Orkut ou o Facebook estimulam a construção de 

álbuns de fotografias a fim de compor o perfil desejado. No caso do Orkut, na página 

inicial à esquerda, já se observa a presença de uma imagem (tamanho próximo a 

um 3X4) que tem a função de identificar o proprietário daquele endereço, o dono do 

espaço, e do lado direito da página sua coleção de amigos e de comunidades. Logo 

abaixo da fotografia de identificação, é possível acessar o link “fotos”, que 

disponibiliza na tela os “meus álbuns”. Como apontado no capítulo anterior, o Orkut 

é a rede social mais popular entre os brasileiros e pode-se dizer também que faz 

parte de uma primeira geração de álbuns de fotos on-line, em redes sociais. É 

comum observar uma preocupação cronológica na montagem dos álbuns de fotos 

do Orkut, o que parece ser herança da produção dos álbuns de fotos tradicionais. E 

como grande parte dos integrantes não possui suas fotografias de infância em 

arquivo digital, porque, na época, utilizavam película fotográfica, as mesmas são 

escaneadas ou refotografadas e disponibilizadas na rede. Resultando assim em um 

álbum digital on-line que se quer completo ao contemplar os fatos sociais mais 

importantes que se passaram na infância, no período escolar, na faculdade, além do 

casamento, a formação de uma nova família, a chegada dos filhos e assim por 

diante. O resumo de uma história feliz, e sem lacunas.  
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 A função do álbum de fotos no Orkut é comprovar a existência “real/social” 

do integrante da rede; é uma tentativa de injetar “vida” no simulacro59, e porque não 

dizer no “replicante”60 - o que Baudrillard chama de “reinjetar real e referêncial” 

(1991:32). No filme Blade Runner – O caçador de andróides (1982), dirigido por 

Ridley Scott, os replicantes (andróides) são mais humanos que os humanos, o que 

acaba por fazer deles seres “hiper-reais” (Baudrillard, 1991:20-22). Uma das 

estratégias dos engenheiros genéticos, a fim de torná-los mais reais, era fornecer-

lhes memória, ou melhor, falsas memórias. No caso de Rachel, uma das replicantes 

do filme, o fato de ter recebido um implante cerebral faz com que ela acredite ser 

humana por ter lembranças de sua infância, mas estas pertenciam ao cérebro 

implantado e não a ela. Rachel, ao perceber a desconfiança de Rick Deckard, o 

caçador de andróides interpretado por Harrison Ford, mostra-lhe uma fotografia na 

qual supostamente aparece abraçada à sua mãe na varanda de uma casa. Ela 

acredita que aquela imagem tenha o poder de comprovar sua “humanidade”, ou 

melhor, sua “existência real” pela qualidade indicial da fotografia. 

 

 Algo parecido acontece nas redes sociais on-line. As fotografias que 

alimentam o perfil dos integrantes se esforçam para comprovar uma existência que 

já não é “real”, mas um simulacro do real. O Facebook, assim como o Orkut, oferece 

um endereço ciberespaçial que serve de morada ao simulacro, e disponibiliza, 

também no canto esquerdo da página, um espaço destinado à foto de identificação 

no intuito de atribuir uma “cara” ao integrante – o que já não é mais uma 

representação deste, o seu duplo, mas uma “simulação” (Baudrillard, 1991) - a fim 

de reforçar os vínculos comunicativos com os “amigos” por intermédio da qualidade 

de semelhança com o sujeito “real”. No centro da página inicial do Facebook, em 

ordem cronológica, é exibido o “Feed de notícias”, tudo o que está acontecendo na 

sua rede de amigos em tempo real, com notícias diversas, links e fotos postadas, 

conversas, divulgação de eventos etc. Isso faz com que “o estar conectado” se torne 

                                                   
59

 Para Baudrillard, simulacro não é o oposto de real, nem sinônimo de irreal; é uma outra coisa não 
mais passível de ser trocada por real (1991:13). 
60

 “No início do século XXI, a Tyrell Corporation criou os robôs da série “Nuxus”, chamados 
replicantes e idênticos aos seres humanos. Os replicantes “Nexus 6” eram mais ágeis e fortes e, no 
mínimo, tão inteligentes quanto os engenheiros genéticos que os criaram”. Texto retirado do filme 
“Blade Runner – O caçador de andróides”, dirigido por Ridley Scott, em 1982. 
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uma dependência física e psicológica, fenômeno este que Harry Pross critica ao 

acusar a mídia de ser “produtora de vazios”. 

 
Harry Pross designa esta atividade produtora de vazios por parte 
da mídia como “produção de déficit emocional” que captura e 
torna cativos os leitores, ouvintes e espectadores (cf. Pross, 1991, 
p. 133). Também por isso, Pross não hesita em diagnosticar o 
potencial da mídia em criar dependência. Este fenômeno é 
denominado por ele Medien als Droge (mídia como droga) 
(Baitello, 2010:25). 

 

 Na web 2.0, “a produção de déficit emocional”, apontada por Pross, parece 

se intensificar. Existe uma dependência em estar conectado em tempo integral que é 

motivada pelo desejo de consumir informação em tempo real, mas existe também 

uma ansiedade - oriunda de si mesmo e dos amigos - de produzir informação 

continuamente a fim de alimentar a rede e, consequentemente, animar o simulacro. 

Existência esta que se caracteriza então pela produção e consumo de informação 

em excesso, condição inerente ao integrante do ciberespaço. A internet, e 

consequentemente as redes sociais, no intuito de continuar gerando vazio e 

dependência, expande seus domínios e instala-se nas mídias móveis, evitando, 

desta forma, crises de abstinência por “desconexão” do simulacro, é o que 

Baudrillard chama de “precessão dos simulacros” (1991:08).  

 

 Já as redes sociais como o Flickr podem ser entendidas como uma segunda 

geração dos álbuns de fotos on-line por não existirem unicamente com o objetivo de 

injetar “vida” no perfil, no simulacro, mas pensando especialmente para o 

armazenamento e organização de fotografias em álbuns (públicos ou privados) e 

para o compartilhamento de lembranças pessoais em prol de um objetivo maior que 

é a construção de uma “memória imagética coletiva”. Para Federico Casalegno, “a 

memória coletiva toma forma quando toda a coletividade pode acessá-la e nutri-la, 

porque são os indivíduos que participam de sua criação, e não as instituições 

oficiais” (2006:21). A frase utilizada na página inicial do site exterioriza de forma 

sintética o que o integrante deve fazer e qual será a sua recompensa: “compartilhe 

suas fotos” e “assista o mundo”. É uma oportunidade de ver o mundo pela ótica de 

pessoas comuns, que não estão a serviço de nenhuma instituição oficial de 

comunicação produtora de conteúdo, e de poder mostrar aos outros a sua forma de 

ver o mundo, a começar pelo registro da família e amigos, do bairro, da cidade, das 
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impressões de viagens ou simplesmente pela captura de um pôr do sol na volta do 

trabalho. No Flickr, o excesso faz sentido quando o objetivo é mapear o mundo e 

torná-lo acessível a todos. Aqui a gula de Flusser encontra uma razão. 

  

1 2 

 

 Vilém Flusser escreveu no livro Filosofia da caixa preta que as imagens 

deveriam ser mapas do mundo e não biombos (2002:09), e parece que o método de 

organização e catalogação de imagens por livre associação, folksonomy61, utilizado 

pelos desenvolvedores do Flickr é uma forma interessante de guiar os integrantes da 

rede em suas viagens ciberespaciais, sejam elas à casa de um amigo num 

churrasco de aniversário, à cidade ou país de origem dos avós ou a uma visita ao 

templo budista Shwedagon Pagoda, em Myanmar. Desta forma, redes sociais como 

o Flickr, ao tornar as imagens dialógicas, aproximam-se do que Flusser chamou de 

“cérebro cósmico” (2008:71). 

 

 Na opção “world map” (imagens acima) é possível explorar o mundo por 

intermédio de uma busca específica associando tags a lugares (bairros, cidades, 

países etc). Cada integrante do Flickr possui um mapa e adiciona a ele suas 

imagens, incluindo-as, desta forma, ao “world map” do Flickr; as lembranças 

individuais passam a fazer parte de uma memória visual coletiva. O sociólogo 

Maurice Halbwachs, em seu livro póstumo A memória coletiva, afirma que a 

memória individual está em função ou é construída a partir da memória coletiva, diz 

que os seres humanos não passam de “ecos” (Halbwachs, 2004:51), embora não 

percebam. 

 

                                                   
61

 Ver capítulo 02, página 78. 
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A memória coletiva tira sua força e sua duração do fato de ter por 
suporte um conjunto de homens, não obstante eles são indivíduos 
que se lembram, enquanto membros do grupo. Dessa massa de 
lembranças comuns, e que se apóiam uma sobre a outra, não são 
as mesmas que aparecerão com mais intensidade para cada uma 
deles. Diríamos voluntariamente que cada memória individual é 
um ponto de vista sobre a memória coletiva, que este ponto de 
vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e que este lugar 
mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros 
meios (Halbwachs, 2004:55). 

 

 As ideias desenvolvidas por Halbwachs sobre a memória coletiva auxiliam, 

de forma significativa, na compreensão de uma possível “memória visual coletiva” 

em construção no Flickr. Participam desta rede social fotógrafos profissionais e 

amadores e não existe distinção entre as fotos produzidas por um ou por outro; 

dentro do Flickr todas as imagens têm o mesmo valor e importância; são o ponto de 

vista de alguém sobre lugares, pessoas, sentimentos, crenças ou objetos, que 

somados constituem a memória do grupo que, como disse Halbwachs, é formado 

por indivíduos que se lembram. 

 

3. 2 Para uma análise dos álbuns 

 

 Três álbuns fotográficos digitais on-line foram escolhidos para esta análise 

com o objetivo de apontar as transformações ocorridas no álbum de fotos na 

passagem da mídia secundária para a mídia terciária e sua adequação ao ambiente 

digital, mais especificamente às redes sociais. São eles: no Orkut, o álbum de Felipe 

Tacco da Rocha; no Facebook, o de Regiana Queiroz e no Flickr, o álbum “caixa de 

sapato” do coletivo Cia de Foto62. Para a análise dos álbuns serão contempladas 

quatro categorias: primeiro, o espaço da página; segundo, a natureza das imagens; 

terceiro, o princípio de organização e quarto, a narratividade.  

 

3. 2.1 O espaço da página 

 

 O álbum de fotos tradicional é um objeto que simboliza “status social”, pode 

ser de couro, veludo, plástico ou papelão; ter delicadas folhas de seda entre uma 

                                                   
62

 Coletivo fotográfico formado pelos fotógrafos Rafael Jacinto, Pio Figueiroa e João Kehl. 
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página e outra a fim de protegerem as fotografias e, até mesmo, lombadas em ouro. 

A escolha de um luxuoso álbum anuncia a solenidade do evento ou a importância 

social da família. A página do álbum tradicional é um espaço vazio, uma página em 

branco pronta para ser diagramada pela utilização criativa e personalizada de fotos, 

recortadas em diversos formatos; com adornos; cantoneiras; legendas, escritas à 

mão etc. Já o álbum de fotos digital on-line alocado em redes sociais segue uma 

padronização estilística, e pouco pode ser personalizado. Mas, por outro lado, conta 

com a praticidade de se compartilhar (trocar) fotografias com amigos e familiares 

distantes, com ferramentas de identificação de pessoas e o redirecionamento 

automático para suas páginas pessoais; com um espaço de armazenamento 

infinitamente maior que o álbum tradicional e com a possibilidade de receber 

comentários por escrito em cada fotografia. Nesta categoria de análise, privilegiar-

se-á a imagem da página, suas qualidades visuais, e a disposição das fotografias.  

 

3. 2.2 A natureza das imagens 

 

 Por natureza das imagens entende-se primeiramente com que tipo de 

imagens se está trabalhando: fotografias produzidas com câmera digital, celular, 

analógica escaneada (papel ou cromo), apropriadas de outros álbuns digitais on-line 

ou sites, ilustrações, montagens etc. E, num segundo momento, busca-se identificar 

de que forma o outro é retratado nas imagens. Interessa aqui entender como a 

família é apresentada - tendo em vista que a idéia de família tem se transformado ao 

longo dos anos -, como o proprietário do álbum representa a si próprio - pela 

presença de auto-retratos serem recorrentes -, como os amigos, os objetos, os 

animais de estimação, os ídolos, o bairro, a cidade, a escola, o trabalho etc são 

perpetuados na imagem, ou melhor, no conjunto de imagens.  

 

3. 2.3 O princípio de organização  

 

 Colecionar fotografias em álbuns tradicionais ou digitais on-line tem suas 

especificidades quando se trata de um método de organização que se mostre 

eficiente na difusão e recuperação das informações, tendo em vista sua 

subjetividade em ambos os casos. O álbum digital on-line, por flutuar na rede 
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mundial de computadores, conta com características intrínsecas ao ambiente no 

qual está inserido, que é “rizomático, transitório e desprendido de tempo e espaço” 

(Costa, 2005:246- 247) e onde predomina a “existência em tempo real” e o 

“fenômeno de glocalização” (Trivinho, 2007). Por organização dos álbuns digitais on-

line entende-se a seleção, a edição e a catalogação das fotografias que serão 

visualizadas fazendo parte de um mesmo conjunto. Mas qual o critério de seleção e 

organização que são utilizados na construção de álbuns digitais on-line? 

 

 Segundo o pesquisador Armando Silva, “o álbum existe, a princípio, para 

contar a vida e seus momentos felizes” (2008:50). Fragmentos de felicidade são 

manipulados como peças de um quebra-cabeça com que finalidade? Sempre 

estiveram ausentes dos álbuns, tanto tradicionais quanto digitais on-line, as brigas, 

os desentendimentos, as frustrações, as separações e permanecem as festas, as 

viagens, os amigos queridos. O álbum seria então a memória ideal, perfeita, aquela 

que a ciência ainda não foi capaz de proporcionar aos seres humanos, mas que o 

cinema se encarregou de vislumbrar. No filme Brilho eternos de uma mente sem 

lembranças (2004), dirigido por Michel Gondry, existe uma empresa chamada 

“Lacuna” que oferece o serviço de “esquecimento” aos seus clientes, apagando da 

memória, com precisão, as lembranças dolorosas. Abaixo o texto do comercial, 

produzido para a televisão, da empresa “Lacuna”, tal qual aparece no filme.  

 
Lembre-se do álamo. Lembre-se do sábado judeu e mantenha-o 
sagrado. Mas para que lembrar uma história de amor destrutiva? 
Aqui na LACUNA, criamos uma técnica eficiente e segura para 
apagar com precisão as lembranças desagradáveis. Nosso 
procedimento não-cirúrgico o livrará de dolorosas lembranças, e 
lhe permitirá uma nova e duradoura paz de espírito que você 
nunca imaginou ser possível. Não se esqueça, com a LACUNA 
você pode esquecer (Dr. Howard, personagem do filme Brilho 
eterno de uma mente sem lembranças). 

 

 Ao se colecionar fotografias está implicita a intenção, em maior ou menor 

grau, de se construir uma imagem mitológica de alguém ou de um grupo. Um 

conjunto de imagens organizadas, catalogadas e armazenadas em um espaço 

midiático, físico ou digital, como o álbum de fotos, pretende algo que muitas vezes 

pode não ser tratado de forma consciente pelo “arconte” das lembranças ali 

arquivadas. Mas, como disse Liliam Schwarcs, é assim que se constrói história, na 

base de muito esquecimento e poucas lembranças (1997:77). 
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3. 2.4 A narratividade 

 

A vida não é o que cada um vive, mas aquilo que cada um 

recorda, e a forma como recorda de modo a poder contá-la 
(Gabriel Garcia Márquez)63. 

 
  A narratividade presente nos álbuns fotográficos digitais on-line ocorre em 

função das lembranças armazenadas e da forma como são organizadas; são uma 

consequência das categorias mencionadas: o espaço da página, a natureza das 

imagens e o princípio de organização das imagens,  e, somado a elas, a atribuição 

de títulos aos álbuns e a legendagem das fotos. As informações disponibilizadas no 

preenchimento do perfil ou as trocas textuais realizadas no dia a dia da rede não são 

o foco desta pesquisa, mas eventualmente podem ajudar a entender a narratividade 

em construção nos álbuns. Nas redes sociais como o Orkut e o Facebook, existem 

espaços para expressar-se por intermédio de textos, como os miniblogs, caso do 

“Conte algo para seus amigos!” (Orkut) e do “No que você está pensando agora?” 

(Facebook); assim como, os recados/scraps e os depoimentos (Orkut) e o mural 

(Facebook). O foco desta categoria é a narratividade visual presente nos quatro 

álbuns de fotos digital on-line escolhidos para serem analisados, mas se faz 

necessário considerar todas as informações existentes a fim de compreender de que 

maneira o integrante é “simulado” (Baudrillard, 1991) no ciberespaço. Segundo 

Baitello, “a cultura é essencialmente narrativa e para narrar é preciso ficcionalizar. 

Apenas através da ficção é que podemos entender a realidade”64.  

 

 No álbum tradicional também faz parte da narratividade a narração do 

“arconte”, que é responsável por decifrar as imagens e preencher as lacunas a fim 

de atribuir sentido à história, elemento que desaparece no álbum digital on-line. Diz 

Armando Silva que “a originalidade da observação do álbum é que sua foto existe 

para ser falada” (2008:38). Qual seria então a originalidade da observação do álbum 

de fotos digital on-line? 

 

                                                   
63

 Gabriel Garcia Márquez, no prefácio do livro Amor em tempo de cólera, 
64

 Aula ministrada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pelo professor Norval Baitello Jr. 
em 18.03.2010.  
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3.3 Orkut: Álbum de Felipe Tacco da Rocha65 

  

 

 

 Felipe Tacco da Rocha66, 21 anos, é auxiliar administrativo, natural de 

Limeira (São Paulo) e está cursando o terceiro ano do ensino médio na escola 

pública. Felipe faz parte da comunidade on-line Orkut desde 2007 e diz acessar o 

site pelo menos uma vez ao dia. Possui 82 álbuns fotográficos67, totalizando 6.383 

fotografias, das quais 6.302 estão visíveis aos amigos; possui ainda 51 vídeos, 422 

amigos e 844 comunidades.  

  

 Felipe utiliza câmera fotográfica digital há dois anos e no momento faz uso 

de uma câmera modelo Cybershot da Sony com 8.1 megapixels. Ele diz produzir por 

volta de 200 imagens a cada duas semanas. Quando questionado sobre a principal 

finalidade do álbum de fotografias do Orkut, Felipe diz: “uso mais como uma forma 

de guardar as minhas fotos caso dê uma pane no meu computador, ou algo 

                                                   
65

 Página pessoal de Felipe Tacco da Rocha no Orkut. Disponível em: http://www.orkut.com.br/Main# 
Profile?uid=1100192022348421056. Acesso em 17 de mar. de 2010. 
66

 Entrevista realizada por e-mail, em 19 de março de 2010. 
67

 No Orkut, é possível abrir até cem unidades de álbuns, sendo que cada álbum abriga uma coleção 
de até cem imagens. 
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parecido. Pego as minhas fotograf ias principais e as coloco [no Orkut]”68. A câmera 

fotográfica, para Felipe, é um objeto de uso pessoal e está presente em momentos 

diversos, desde os rituais familiares, passando pela escola e trabalho, até o registro 

ostensivo de situações cotidianas com os amigos e animais de estimação. Felipe se 

auto-retrata constantemente, em diversos ângulos, com a câmera voltada contra si 

mesmo e, em outros momentos, fotografa seu reflexo em espelhos ou sombra no 

chão. Felipe diz gostar tanto de fotografar que, por falta de opção, por não ter mais o 

que registrar, acaba produzindo fotos de si mesmo. E que quando enjoa de 

fotografar a si mesmo, qualquer coisa passa a ser alvo de sua câmera, até mesmo 

as paredes e objetos do seu quarto, e o material produzido vai para o Orkut na 

íntegra, sem edição, segundo ele. 

 
Para mim, fotografar é essencial, todo lugar que vou estou com a 
câmera em mãos, tudo na vida é um momento marcante, até um 
simples momento deve ser recordado porque jamais volta atrás, 
então policio constantemente o uso dela para todos os lugares 
que vou, para não perder nenhum momento especial. (Felipe 
Tacco, 19.03.2010) 

 

3. 3.1 O espaço da página 

 

1  2  
 

3  4 

                                                   
68

 Entrevista realizada por e-mail em 19 de março de 2010. 
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 As imagens acima demonstram os quatro momentos para a visualização 

de fotografias contidas em álbuns digitais on-line do Orkut. A apresentação dos 

álbuns segue um padrão único.  

 

Imagem 01: os álbuns são disponibilizados um embaixo do outro, sendo que o 

primeiro é sempre o mais recente. Uma foto pode ser escolhida para encabeçar o 

conjunto ali disposto, desempenhando a função de capa. Ao lado, encontra-se o 

título e uma breve descrição do álbum, a indicação de quem tem permissão para 

“browsear” o álbum: “só alguns amigos”, “meus amigos do Orkut” ou “todos do 

Orkut”, e, se quem estiver visualizando for o proprietário, alguns botões permitem a 

edição, exclusão ou inclusão de fotografias.  

 

Imagem 02: as fotografias são apresentadas lado a lado, em miniatura e com as 

respectivas legendas. É possível visualizar em tamanho maior qualquer imagem sem 

ter que obedecer a ordem estabelecida pelo proprietário do álbum. 

 

Imagem 03: ao clicar em uma miniatura da página anterior, ela tem seu tamanho 

aumentado e abaixo são disponibilizados dois cursores, um para ir em frente e outro 

para voltar às imagens. Aqui, a ordem estabelecida pelo proprietário do álbum tem 

que ser obedecida, os comentários dos amigos podem ser lidos e, no canto inferior 

esquerdo, existe o link “pessoas nesta foto”, pelo qual é possível acessar o perfil (no 

Orkut) dos integrantes da foto “marcados”69 previamente pelo proprietário do álbum 

ou seus amigos.  

 

Imagem 04: outra forma de se “browsear” um álbum de fotos no Orkut é através da 

chamada “apresentação de slides” (slideshow), inspirada nos antigos “projetores de 

slides” - aparelho que projetava em uma tela ou parede branca fotografias realizadas 

em cromo (filme diapositivo) e emolduradas, conhecidas como “slides”. A 

“apresentação de slides” é um formato interessante por escurecer todo o entorno da 

imagem, fazendo com que a atenção do espectador seja atraída somente para a foto 

                                                   
69

 Uma ferramenta identifica “os rostos” existentes na fotografia e permite que o proprietário do álbum 
dê um nome para tal pessoa. A ferramenta permitir também que esta marcação seja feita por seus 
amigos. Desta forma, ao passar o cursor em cima de um rosto marcado, ele vai redirecionar o 
espectador para a página pessoal desta pessoa no Orkut. 
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em questão. Aqui as legendas também aparecem e a visualização das imagens 

segue uma ordem pré-estabelecida pelo proprietário do álbum. 

 

3.3.2 Natureza das imagens 

 

 A maioria das imagens que compõe os álbuns fotográficos de Felipe foi 

produzida por ele com uma câmera Cybershot da Sony, portanto são fotografias 

digitais. No montante dos 82 álbuns, apenas três são dedicados exclusivamente à 

família, somando 289 fotografias produzidas com câmera analógica e digitalizadas 

por escaneamento. O primeiro álbum traz na capa uma fotografia de seu pai; no 

segundo álbum, Felipe e sua irmã e o terceiro traz a foto de um cachorro, 

provavelmente o animal de estimação da família na época. A concepção de “família” 

para Felipe inclui a presença dos amigos, isto pode ser observado em um álbum 

específico, intitulado “Família...”, no qual estão presentes a mãe, a irmã, seus 

cachorros, o amigo Matheus e diversos auto-retratos.  

  

 Felipe coleciona também imagens retiradas de outros álbuns ou sites. Em 

diversos momentos, estas imagens aparecem misturadas às fotografias produzidas 

por ele, mas cinco álbuns chamam a atenção por conterem, quase que 

exclusivamente, imagens desta natureza. São eles: “tranqueiras da Internet”, com 

ilustrações e imagens manipuladas; “Sabotage, uma luz que nunca se apaga”, uma 

homenagem ao rapper Sabotage assassinado em 2003; “Dubai”, Felipe esteve em 

Dubai, Emirados Árabes, na companhia de seu pai que estava a trabalho, só que 

não fotografou a cidade por não possuir câmera fotográfica na época, mas, sem 

qualquer constrangimento, ele se apropria de fotografias de Dubai achadas na 

internet e, desta forma, ilustra sua viagem com as lembranças imagéticas de um 

autor anônimo; “Sorrindo e escudos” que traz imagens cômicas e escudos de times 

de futebol e “Mudança, os que tentaram e os...”, álbum dedicado aos seus ídolos 

Gandhi, Che Guevara, Betinho, Martin Luther King, irmã Dulce, madre Tereza, Bob 

Marley, Jesus Cristo, rappers famosos, imagens da fome e violência no mundo etc. 

É interessante observar que neste álbum existe também um auto-retrato de Felipe, 

no qual se lê: “EU!!! RS”, na legenda. 
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 O destaque dos álbuns de Felipe fica por conta dos amigos que 

pertencem à irmandade “Família grande e complicada” e à quantidade excessiva de 

auto-retratos. Nestes, ele parece, tentar flagrar-se num ângulo ainda desconhecido. 

Ao observar os auto-retratos produzidos por Felipe tem-se a sensação de um jovem 

à procura de sua “imagem verdadeira” - se é que ela existe. Cabe aqui lembrar 

Vitangelo Moscarda, o Gengê, personagem do romance Um, nenhum e cem mil de 

Luigi Pirandello, que é absorvido por questionamentos de ordem filosófica e 

metafísica a respeito de sua real existência quando é informado por Dida, sua 

esposa, que seu nariz pendia para a direita e ele jamais tinha tomado conhecimento 

deste fato. Desta forma, Moscarda percebe que não era, para os outros, aquilo que 

imaginava ser e resolve descobrir como os outros o viam, quem ele era para os 

outros e para si mesmo. O livro mescla passagens trágicas e cômicas da procura de 

Gengê por uma imagem impossível, que era ver-se com os olhos dos outros. Gengê, 

constata, já no final do livro, que a imagem que tem de si mesmo e imagem que 

outros fazem dele nunca serão as mesmas. 

 

Houvesse fora de nós, externa a vocês e a mim, uma senhora 
realidade minha e uma senhora realidade sua, digo, em si mesma, 
igual e imutável! Mas não há. Há em mim e para mim uma 
realidade minha, aquela que eu me dou; e uma realidade sua e de 
vocês, para vocês, aquela que vocês se dão - as quais nunca 
serão as mesmas, nem para vocês nem para mim. (Pirandello, 
2001:183) 
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3.3.3 Princípio de organização 

 

Embora a organização dos álbuns de Felipe não siga uma metodologia única, 

fica evidente que este conjunto de imagens tem a finalidade de construir uma 

identidade para o sujeito simulado de Felipe, de como ele quer ser visto pelos 

“ciberamigos”70. Felipe diz que “todas as fotografias vão diretamente para o Orkut, 

até mesmo as que saíram erradas. O erro se faz historia em uma foto”71. Desta 

forma, fica claro que ele utiliza os álbuns do Orkut como uma espécie de banco de 

imagens, armazena suas fotografias ali com a finalidade de garantir que não se 

percam, demonstrando ter consciência da importância histórica que existe em um 

documento fotográfico. Ao montar 82 álbuns, totalizando 6.383 imagens, das quais 

6.302 estão abertas à visualização, o critério de exposição também é importante na 

organização dos álbuns. Ele fotografa já sabendo que estas imagens ficarão 

expostas em sua página pessoal do Orkut, disponíveis para serem acessadas a 

qualquer momento por sua coleção de amigos.  

 

 O álbum mais recente de Felipe chama-se “cns”, uma abreviatura da palavra 

construção, segundo ele. A imagem que está na capa do álbum é uma montagem, 

um retrato de Felipe tendo ao lado um logo no qual se lê: “Família grande e 

complicada”, na verdade, uma irmandade formada por pixadores, motociclistas e 

entusiastas, da qual ele faz parte e afirma ter por volta de doze mil integrantes em 

todo o mundo. O álbum „cns‟ abriga 70 fotografias, o limite de fotos por álbum do 

                                                   
70

 Uma junção livre das palavras ciberespaço e amigos, denominando assim os amigos que 
localizam-se no ciberespaço. 
71

 Entrevista realizada por e-mail. Ver anexo 01, 
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Orkut são cem, portanto, este álbum ainda está em construção. Do total de 70 

imagens, 47 são auto-retratos realizados no quarto e na sala de sua casa; seis são 

fotografias de animais de estimação, cachorro e gato; duas são flagrantes de 

pessoas desconhecidas, em situação de dificuldade no ambiente da rua; outras duas 

são de automóveis, um carro e um caminhão de pequeno porte, sem identificação 

de pertencimento; uma é de um grupo de jovens, amigos de Felipe, posando 

descontraidamente em frente a um muro, a imagem traz a palavra “parceiros” na 

parte inferior, texto aplicado com o auxílio de algum software de edição de imagens 

como o Photoshop e as doze últimas são variações da mesma cena, várias 

camisetas novas, ainda no saco plástico, alguns adesivos da irmandade “Família 

grande e complicada” por cima e duas notas de dinheiro, totalizando cento e 

cinqüenta reais.  É possível notar que a maioria dos álbuns de Felipe segue um 

mesmo padrão hierárquico: auto-retrato, amigos (irmandade “Família Grande e 

Complicada”), animais de estimação, ídolos, carros e motos (objetos de desejo) e 

família (núcleo tradicional). 

 

3.3.4 Narrativa  

 

 Quando acessamos a página pessoal de Felipe toca uma música que é o 

hino da irmandade “Família Grande e Complicada”, a qual ele pertence: um funk de 

autoria dos integrantes da irmandade e cantado por MC Smith, que traz no refrão: 

“Família grande e complicada, demoro é nóis que tá, ninguém corre, ninguém treme, 

pela paz vamos lutar”. Na página inicial, no link “sobre Felipe”, ele escreve sobre 

mudança, união e igualdade. 

 

A palavra para mudar o mundo é igualdade, com a igualdade não 
se tem inveja, sem inveja não se tem a revolta e sem a revolta o 
crime não se cria, assim mudaremos o mundo e a união é a peça 
fundamental para igualdade. (Felipe Tacco da Rocha) 
 
(...) porque primeiro vem a ilusão, segundo a frustração, terceiro a 
tristeza, quarto a revolta e quinto alguém pagando por tudo isso. 
Pense nessa frase e mude a si mesmo e o mundo. (Felipe Tacco 
da Rocha) 72 

 

                                                   
72

 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=14166561624176488105>. Acessado 
em 29.03.2010. 
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 É possível perceber um engajamento ideológico pela “paz” tanto no texto 

mencionado como em alguns álbuns de Felipe. No álbum “Mudança, os que 

tentaram e os que...”, Felipe reuniu uma grande quantidade de fotografias, 

apropriadas da internet, de seus ídolos que lutam ou lutaram pela paz, pelo respeito 

à diversidade e ao próximo. Felipe cultiva também admiração e consideração por 

determinados amigos e sua forma de homenageá-los é dedicando-lhes álbuns 

fotográficos exclusivos, como é o caso do álbum intitulado “matheus!!!”. Matheus 

parece ser seu melhor amigo, é deficiente físico, pratica natação e, na concepção de 

Felipe, e pelo que expressa a legenda de uma das fotos, é um campeão pela 

superação diária. 

 

 A nomeação dos álbuns digitais on-line de Felipe segue um critério 

curioso. Ele, em grande parte dos álbuns, faz uso de linguagem cifrada, utiliza 

siglas, números e datas. Também não é costume dele legendar as fotos, embora o 

faça em alguns álbuns, reforçando assim a natureza utilitária do álbum como banco 

de imagens. A construção do sujeito digital começa pela escolha do retrato utilizado 

na página inicial, no qual Felipe veste camiseta e boné pretos estampados com a 

palavra “Abutre´s”73. Ele ainda usa óculos escuros, encara a câmera e tem os braços 

cruzados numa pose intimidadora.  

 

3.3.5 Epílogo 

 

 O Orkut é uma rede social que, até o momento, disponibiliza espaço para 

o arquivamento de até dez mil imagens. Mas qual o sentido de se possuir um álbum 

de fotos da vida privada com cinco, sete ou dez mil fotografias? A tecnologia digital 

no universo das tecnoimagens e a ansiedade perante a constatação da finitude do 

homem e das coisas, associada às redes sociais, que propiciam “atenção publica” 

(Kamper, 2003:05 e 06), potencializam a produção de imagens a níveis sem 

precedentes. No caso do Orkut, o excesso de imagens arquivadas acaba por causar 

um efeito contrário: de “invisibilidade”, não somente pelo excesso, mas pela 

repetição, ofuscando sua principal função que seria contar a história de alguém ou 

de um grupo.  

                                                   
73

 Abutre´s Moto Clube Brasil.  
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 Felipe, em entrevista concedida por e-mail no dia 17 de março de 2010, 

atribui ao álbum de fotos do Orkut primeiramente a função de “banco de imagens”; 

utiliza-o como backup para sua coleção de lembranças no caso de uma pane em 

seu computador pessoal, por considerar as redes sociais seguras o suficiente. Nem 

três meses após a entrevista, ao tentar acessar sua página pessoal, apareceu uma 

mensagem dizendo que seu perfil havia sido excluído por violar os termos de serviço 

do Orkut. Felipe diz ter entrado em contato com o site por diversas vezes, mas não 

obteve sucesso. Seu perfil foi excluído e com ele seus 82 álbuns de fotos, sua 

coleção de amigos e de comunidades. Em uma nova entrevista, por e-mail no dia 18 

de junho de 2010, foi indagado novamente sobre a terceirização do zelar por suas 

lembranças pessoais às redes e disse:   

 

Achava interessante antes de ocorrer o fato, hoje acho hipocrisia 
do Google fazer da memória das pessoas apenas lixo. Eles jogam 
fora sem simplesmente dar explicações. Cadê o e-mail aberto ao 
publico para discussões? Eles tinham que deixar pelo menos em 
um backup para quando o internauta procurar satisfação haver um 
retorno. Hoje, onde eu for pregarei: nunca faça backup pela rede 
social (Orkut) ou relacionada ao Google. O dia que der vontade, 
eles excluem e você vai achar o culpado como?! Existem leis que 
poderiam processar o Google, mas o que vale mais é o dinheiro. 
(Felipe Tacco da Rocha, em 18.06.2010) 

 

   

 

 Felipe diz ter em seu computador uma parte das imagens, apenas as 

produzidas por ele com sua câmera. Mas ele também colecionava imagens 

apropriadas da internet, sites diversos ou álbuns de amigos, e estas eram 

arquivadas diretamente nos álbuns do Orkut. A fragilidade do relacionamento com 

as redes sociais colocam em risco as lembranças pessoais delegadas aos seus 

cuidados. As lembranças concedidas ao simulacro são com ele esquecidas. Felipe 

começa novamente do zero. 
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3.4 Facebook – Regiana Queiroz74 

  

 

 

Regiana Queiroz75 é paulistana, relacionamento estável, tem 34 anos e vive 

em Milão, Itália, desde 2005. Tem graduação em direito e atualmente estuda cinema 

na Scuola Civiche Milano - Cinema televisione e nuovi media. Regiana é integrante 

da rede social Facebook desde 2008, possui 16 álbuns, totalizando 874 fotos, e no 

perfil 29 retratos; 22 vídeos e 2.885 amigos. Acessa o Facebook várias vezes ao dia 

e acredita que a utilização que faz do álbum de fotos está dentro do normal. Em 

entrevista realizada por e-mail, em 28 de julho de 201076, Regiana diz: “eu atualizo 

eventualmente o álbum principal dos “queridos”77 e faço um álbum de making of pra 

cada produção da 3boludos [sua produtora], que na verdade não sou eu que 

                                                   
74

 Página pessoal de Regiana Queiroz no Facebook. Disponível em: <http://www.facebook.com/ 
home.php?#!/regianaqueiroz?ref=ts>. Acesso em 26 de jul. de 2010. 

 
75

 Um estudo realizado e divulgado pela empresa Anderson Analytics, em julho de 2009, sobre 

interesses e hábitos de compras dos usuários de redes sociais na web, divulga também o perfil dos 
integrantes da rede Facebook: “They are more likely to be married (40%), white (80%) and retired 
(6%) than users of the other social networks. They have the second-highest average income, at 
$61,000, and an average of 121 connections. Facebook users skew a bit older and are more likely to 
be late adopters of social media. But they are also extremely loyal to the site -- 75% claim Facebook is 
their favorite site, and another 59% say they have increased their use of the site in the past six 
months. (Disponível: <http://adage.com/digital/article?article_id=137792>. Acesso em: 28 de jul. 

2010.) 
76

 Ver anexo 02. 
77

 Intitulado “me and you and everyone we know”. 
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fotografo, mas eu que publico no facebook. E coloco umas fotos que eu faço com o 

iphone às vezes”. 

 

3.4.1 O espaço da página 

 

1  2 

3    4 

 

 A rede social facebook permite criar quantos álbuns os integrantes 

desejarem, com um limite de 200 fotos por álbum, ou seja, disponibiliza um espaço 

ilimitado para o arquivamento de fotografias. Existe uma padronização para a 

apreciação dos álbuns do facebook e a criatividade fica por conta apenas das fotos, 

títulos e legendas.  

 

Imagem 01: ao acessar as fotos de um integrante do facebook aparece 

primeiramente uma seleção de imagens em miniatura no qual o proprietário do 

álbum foi marcado por alguém ou por ele mesmo em ordem cronológica, as mais 

recentes na frente. Abaixo, os álbuns aparecem também em miniatura com seus 

respectivos títulos e quantidade de fotos. É possível, como no Orkut, escolher uma 

imagem para a capa de cada álbum. 

 

Imagem 02: acima da seleção de fotos marcadas e dos álbuns existe um botão no 

qual se lê “ver comentários”, ao acioná-lo aparecem as fotos que foram comentadas 
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e, logo abaixo, os comentário, com o nome, dia, horário e foto do perfil de quem 

comentou.  

 

Imagem 03: ao selecionar um dos álbuns ficam dispostas, lado a lado, em tamanho 

miniatura, as fotos contida por ele. Aqui, é possível passar o cursor por cima das 

miniaturas e ler a legenda de cada foto; não é necessário obedecer a uma ordem 

pré-estabelecida pelo proprietário do álbum para a visualização das fotografias e é 

possível deixar um comentário sobre o conjunto das imagens. 

 

Imagem 04: ao escolher uma imagem específica, ela aumenta de tamanho e, no 

canto superior direito, dois botões são disponibilizados: “anterior” e “próxima”. A 

partir daqui ó é possível prosseguir a visualização respeitando a edição sugerida 

pelo proprietário do álbum. O espectador pode “comentar” ou “curtir” a imagem, no 

canto inferior esquerdo; voltar para o perfil do integrante ou para o álbum, no canto 

superior esquerdo, ou compartilhar, marcar pessoas ou denunciar a foto, no canto 

inferior direito. A apreciação das imagens fica comprometida pela poluição visual 

existente na página padrão do facebook.  

 

3.4.2 Natureza das imagens 

 

 Os três primeiros álbuns de Regiana datam do ano de 2008, intitulados: 

“Portrait”, “Acquate” e “toy art”. Regiana é também artista plástica e para o primeiro 

álbum publicado no facebook escaneou suas obras preferidas, retratos diversos 

produzidos por ela. Nem todos estão legendados, mas entre eles três obras chamam 

a atenção: um retrato em aquarela de Chico Buarque, o retrato de Theo França, 

supostamente seu melhor amigo que aparece também em diversos outros 

momentos, e um auto-retrato em xilogravura. O segundo são estudos do corpo 

humano em aquarela sobre papel que também foram escaneados e o terceiro são 

fotografias digitais produzidas para divulgar o trabalho que estava fazendo na época 

em que chegou à Itália: bonecos artesanais de pano. 

  

 O álbum chamado “diz que eu fui por aí...” contempla sua mudança para a 

Itália. Começa com um jantar típico baiano entre amigos, parece que de despedida, 
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e nas fotos mostra detalhes da comida e um retrato com o amigo Theo França. Logo 

em seguida, uma fotografia de quadros na parede de um museu, sem legenda, 

provavelmente o início de sua jornada na Europa. Este álbum, “diz que eu fui por 

aí..”, abriga fragmentos de um olhar que se denuncia encantado pelo que vê, 

detalhes da arquitetura, a neve, pratos decorados, uma xícara de chá com a cidade 

ao fundo, entre tantas outras. Ainda datando do ano de 2008, dois álbuns se 

destacam: “Gigi” e “Barbara”. O álbum “Gigi” agrupa 58 retratos e auto-retratos de 

Regiana em diversos momentos da sua vida, grupos de imagens que parecem 

repetidas e diferenciam-se apenas por um detalhe no enquadramento. “Gigi” aqui se 

confunde com “Gengê”, o Vitangelo Moscarda, de Pirandello, por também estar a 

procura de um “eu” que ainda lhe é desconhecido. E o álbum “Barbara” que é uma 

declaração de amor por sua cachorrinha de estimação, são 30 retratos de Barbara 

em casa, na cama, na praça, passeando na cidade, mergulhando no lago etc. 

 

  “Fotos do mural” é um álbum criado em 2008 e mais parece uma “colcha 

de retalhos”, abriga aquarelas e desenhos escaneados, imagens apropriadas da 

internet, matérias de jornal escaneadas. Uma imagem, no entanto, se destaca: uma 

fotografia em preto e branco escaneada que parece ser a vista de uma janela, com 

dedicatória em francês. Regiana coleciona também imagens apropriadas da internet 

em outros dois álbuns, criados em 2010, que são identificados pela utilização de um 

ou dois corações, neles são guardados retratos em preto e branco de seus ídolos, 

entre eles: Freud, o escritor Saramago, Chet Baker, Marilyn, Che Guevara, os 

cineastas Truffaut, Woody Allen e Amodóvar, entre outros; e retratos de casais 

como: John Lennon e Yoko Ono e Diego Rivera e Frida Kahlo. 

 

 O álbum “me and you and everyone we know” é também de 2008, mas 

constantemente recebe atualizações (novas fotografias). Nele, Regiana é retratada 

ao lado de pessoas que considera importantes em sua vida. São 87 fotografias que 

contemplam um longo período da sua vida. Da infância, apenas uma foto em preto e 

branco escaneada; o restante data de 2001 a 2010. Como Regiana não costuma 

legendar as fotos não foi possível identificar, com precisão, quem são as pessoas 

retratadas, mas parecem ser todos amigos. O álbum “La casa gialla” de 2010 abriga 

dez registros sensíveis da sua casa em Milão, detalhes de fotos na geladeira, livros, 
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vista da janela etc. Outros quatro álbuns intitulados “Finito di Piangere”, 

“lovers&fuckers”, “DAL COCCIGE FINO AL COLLO” e “La tessera tra i denti” 

guardam os registros de Regiana trabalhando nos sets de filmagem dos respectivos 

filmes. Um último álbum chamado “Arquivos do celular” armazena apenas duas 

imagens: uma um tanto quanto enigmática: uma caixa cinza onde se lê “43 move 

people” e, na outra, uma casa de dois andares que tem no quintal a bandeira do 

Brasil estendida.  

 

3.4.3 Princípio de organização 

 

 Regiana cria álbuns temáticos e, independente de quando foram criados, 

são normalmente atualizados com novas fotografias. Álbuns como “diz que eu fui por 

aí..”, “Gigi” e “me and you and everyone we know” não têm fim; o primeiro contempla 

a descoberta de novos lugares, o segundo a procura de si mesma e o terceiro a 

companhia de pessoas que fizeram, fazem e ainda farão parte da sua vida. O 

conjunto de imagens, nos três casos, está mais próximo do vídeo do que da 

fotografia, imagem única; os fragmentos só fazem sentido dentro do conjunto. A 

atribuição de título aos álbuns é o primeiro passo para uma eficiente recuperação 

das informações e isto Regiana faz bem nos álbuns pensados para apresentar o seu 

trabalho profissional, como artista plástica e cineasta. 

 

 A ausência de legenda na maioria das fotografias evidencia que a os 

álbuns são construídos para ela mesma, com o objetivo de injetar memória na 

Regiana “simulada”, e para os amigos próximos, que compartilham dos mesmos 

códigos para decifrar as lembranças ali estocadas e poder comentá-las. Regiana 

preocupa-se em identificar as pessoas retratadas “marcando-as” - termo utilizado 

pelo Facebook. O que é interessante por oferecer ao espectador da foto um canal de 

comunicação com o retratado, quando este também faz parte da rede. 
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3.4.4 Narratividade 

 

 Quando questionada78 sobre em que momentos costuma fotografar 

Regiana diz que o faz quando está feliz e por querer eternizar momentos especiais. 

Especiais como na foto de identificação do seu perfil no Facebook onde ela aparece 

num momento de descontração e com o sorriso aberto. Os títulos atribuídos por ela 

aos álbuns direcionam o olhar do espectador, como é o caso do álbum principal “me 

and you and everyone we know” (“eu e você e todos que conhecemos”) que 

apresenta o grupo de pessoas queridas que fizeram, ou ainda fazem, parte da sua 

vida e, ao mesmo tempo, é uma homenagem a quem atinge o status de fazer parte 

desta galeria de pessoas especiais. O núcleo familiar tradicional parece estar 

excluído dos álbuns de Regiana. Sua família, por ela morar fora do Brasil, são os 

amigos, sua cachorra e o namorado. Algumas fotografias antigas foram escaneadas, 

mas mesmo estas trazem amigos antigos em momentos escolhidos com precisão.  

 

   

 

 A primeira imagem, em preto e branco, é a única que faz referência a 

alguém da família: o garoto sentado ao seu lado direito está marcado na foto como 

Leonardo Queiroz, que pelo sobrenome supõe-se que seja seu irmão. As outras 

duas foram legendadas respectivamente como “série vecchi tempi – Natal 2001” e 

“série vecchi tempi – Rio de Janeiro 2005”. Os álbuns identificados com um ou dois  

coraçõezinhos são uma homenagem aos seus mentores intelectuais, responsáveis 

por sua formação artística profissional. E o álbum “diz que eu fui por aí..” denuncia 

um espírito livre, desapegado e que valoriza os momentos simples da vida, como 

tomar um chá e assistir a vida passar. A narratividade presente nos álbuns de 

Regiana preenche o vazio do seu simulacro. 

 

                                                   
78

 Em entrevista realizada por e-mail em 28 de julho de 2010. Ver anexo 02. 
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3.4.5 Epílogo 

 

 Regiana, e não apenas ela, utiliza o Facebook como um reality show da 

vida cotidiana, que no seu caso é potencializado pelo fato de morar em um outro 

país e ter amigos e familiares em seu país de origem, curiosos por saber como é a 

sua casa, seus amigos, seu trabalho e a cidade onde vive. Ela coleciona fotografias 

que só fazem sentido dentro de um conjunto específico, como é o caso do álbum “La 

casa gialla” (“A casa amarela”) – título de um livro sobre Van Gogh e Gauguin – no 

qual Regiana armazena detalhes da sua casa em Milão, e parece que o faz a pedido 

de alguém.  

 

3.5 Flickr – Cia de foto – álbum “caixa de sapato”79 

 

 

 

 O Cia de foto80 é um coletivo fotográfico formado por Rafael Jacinto, Pio 

Figueiroa e João Kehl. O trio presta serviço para diferentes meios de comunicação e 

agências de publicidade, mas afirmam não esquecer de trabalhar para si mesmos, 

registrando histórias que acreditam ser importantes para o desenvolvimento 

fotográfico pessoal e do grupo. Todos os trabalhos, artísticos ou profissionais, são 

assinados pelo coletivo que conta também com uma equipe de produção e pós-

produção. Definem-se como um coletivo, e não abrem mão disso, por assumirem um 

                                                   
79

 Disponível: <http://www.flickr.com/photos/ciadefoto/>. Acesso em 30 de julho de 2010. 
80

 Disponível:< http://ciadefoto.com.br>. Acesso em 30 de julho de 2010. 
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processo de criação em conjunto que existe antes do disparador ser acionado. 

Dizem: “nosso método de trabalho, nosso processo criativo, é coletivo na essência. 

As ideias, a convivência, a formatação, a forma como colocamos o trabalho para o 

público são tão importantes quanto o momento do “clique”, ou até mais” 81. “Caixa de 

sapato” é um trabalho desenvolvido de forma coletiva, uma coleção formada por 363 

fotografias da vida privada, também chamada por eles de “série de auto-retratos da 

intimidade”, que se liberta da caixa de sapato familiar e toma novo fôlego na rede 

social Flickr e seus desdobramentos diversos. 

Ter em nosso coletivo uma Caixa de Sapato faz com que 
fotografemos o tempo todo. Uma produção sistemática onde o 
instante mais corriqueiro, o mais ordinário, tem uma marca 
fotográfica. É comum ter uma coleção de fotos numa caixa de 
sapato. Um lugar que guarda uma relação muito íntima com a 
fotografia. E que tem fotos feitas por todo mundo que viveu ao 
redor das situações guardadas ali. Não importa o fotógrafo mas 
sim o momento e, principalmente, quem abre essa caixa. Quem a 
está vendo e na hora que está vendo. No exato instante da 
apreciação. No momento em que vagamos em toda história que 
uma imagem nos faz contar. Um veículo de organização coletiva. 
A fotografia em um uso nobre e intuitivo. Estamos construindo 
uma Caixa de Sapato para nossa fantasia. Um objeto que relate 
nossa imaginação.82 

 No álbum de família ou na caixa de sapato, containers da coleção 

fotográfica doméstica, não existe a preocupação com a autoria das fotos. O mais 

importante é não perder os momentos importantes do grupo, contar uma história e 

poder voltar a ela quantas vezes for necessário. O álbum sempre foi uma construção 

coletiva da memória de um grupo que se liga a tantas outras pessoas e a tantos 

outros grupos. Desta forma, o álbum “caixa de sapato”, do coletivo Cia de foto, é  

explicitamente uma doação à grande “memória visual coletiva” pois, alocado à rede 

social Flickr, aceita e utiliza as ferramentas que auxiliam o compartilhamento de suas 

lembranças com o maior número de pessoas possíveis nos termos do creative 

commons license83. 

 

                                                   
81

 Declaração retirada do blog do coletivo. Disponível em: <http://ciadefoto.com.br/blog/>. Acesso em 
30 de julho de 2010. 
82

 Disponível em: <http://ciadefoto.com.br/blog/?p=246>. Acesso em 30 de julho de 2010. 
83

 O site www.creativecommons.org.br disponibiliza informações importantes sobre o funcionamento 
do creative common que, resumidamente, seria a opção de licenças flexíveis que garantam liberdade 
e proteção a artistas e autores; são adeptos ao “alguns direitos reservados” em detrimento do “todos 
os direitos reservados”.  
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3.5.1 O espaço da página 

 

1  2 

3  4 

 

 A rede social Flickr também padroniza a visualização de suas páginas, 

mas como aqui o foco principal são as imagens o site disponibiliza uma infinidade de 

ferramentas para uma melhor organização das fotografias e recuperação eficiente.  

 

Imagem 01: esta é a página inicial do integrante Cia de foto; em fundo branco as 

imagens são dispostas lado a lado em tamanho miniatura. Cada foto traz 

informações como título, descrição, o modo de privacidade escolhido (quem pode 

visualizar a imagem), os ícones do creative commons license, data de inclusão no 

álbum, quantidade de pessoas que adicionaram a foto aos seus favoritos e 

quantidade de comentários. No canto superior direito da página, é possível acionar o  

foto, as tags atribuídas e privacidade. Abaixo, dispostos um embaixo do outro, os 

comentários atribuídos à fotografia.  

Imagem 02: ao selecionar uma foto, ela ocupa um espaço maior na página à 

esquerda. No canto superior direito, ficam disponíveis os botões “newer”, “older” e 

“zoom”, que respectivamente volta para as imagens mais recentes, avança na 

direção das mais antigas e o zoom que possibilita a visualização da foto em um 

tamanho ainda maior e em fundo preto. Ao lado da imagem, estão disponíveis 

informações mais técnicas, presentes no arquivo digital, como a data em que a 
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fotografia foi tirada; a marca e o modelo da câmera utilizada; quantidade de 

visualizações, comentários e notificações; a qual coleção/álbum (photostream) a 

imagem pertence; quais grupos do Flickr apropriaram-se desta foto, as tags 

atribuídas e privacidade. Abaixo, dispostos um embaixo do outro, os comentários 

atribuídos à fotografia.  

 

Imagem 03 e 04: é a visualização do álbum em slideshow, a fotografia aparece 

maior em fundo preto, com o “photostream” embaixo e existe a possibilidade de 

pausar ou dar play na apresentação, além de botões que possibilitam a configuração 

da visualização.  

Já na imagem 04, ao tirar o cursor da tela, todas as informações desaparecem e 

permanece apenas a foto em fundo preto. ícone slideshow (visualização das 

fotografias obedecendo a edição feita pelo proprietário do álbum).  

  

3.5.2 Natureza das imagens 

 

 As fotografias contidas no álbum “caixa de sapato” são originárias de 

câmeras fotográficas digitais e produzidas pelos integrantes do coletivo Cia de foto 

desde 2008. No lugar do título, existe uma numeração de 0001 a 0363 e na 

descrição de todas as fotos o endereço do blog “www.ciadefoto.com.br/blog”. 

Portanto, não se sabe nada sobre as pessoas retratadas e nem sobre as situações 

nas quais foram retratadas: uma ausência total de autoria e identidade. O que se 

pode perceber é que são registros do convívio com a família e amigos em casa, no 

bar, na praia, piscina, no banho, dormindo, entre tantos outros momentos que 

preenchem o cotidiano de pessoas comuns. 

 

 Algo que chama a atenção na edição das fotos é o tratamento de imagem 

utilizado: todas as fotografias passam por um rigoroso processo de ajuste de cor e 

luz. Experimentações com o software photoshop na pós-produção das fotografias 

produzidas pelo Cia de foto já fazem parte da linguagem plástica do coletivo, é 

quase uma assinatura. O que demonstra não haver diferença entre um trabalho 

profissional, artístico/autoral e simples registros da vida cotidiana. 
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3.5.3 Princípio de organização 

 

 “Caixa de sapato” é um trabalho em construção, e como todo álbum da 

vida íntima é uma coleção sem fim. A primeira fotografia foi adicionada ao álbum em 

15 de maio de 2008 e a última em 9 de julho de 2010, somando 363 imagens num 

intervalo de um pouco mais de dois anos. Todas as imagens fazem parte de um 

mesmo álbum dentro do perfil do integrante Cia de foto na rede social Flickr e 

intituladas individualmente com números que vão de 0001 a 0363.  

 

 1  2 

  

 Ao fazer o upload das fotografias no Flickr é necessário escolher um modo 

de privacidade: privado, visível apenas para os amigos, visível apenas para a família 

ou público; definindo desta forma a quem se destina determinada coleção de 

imagens on-line. Após incluir o arquivo (fotografia) ficam disponíveis ferramentas 

para a catalogação da imagem, como a escolha de tags, a inclusão em um álbum 

específico, o título e uma breve descrição (imagem 01). Feito isto salvam-se as 

informações e a imagem fica visível no álbum. Um segundo passo seria fazer a 

inclusão ou marcação das pessoas retratadas. O Flickr diferencia-se de redes 

sociais como o Orkut e o Facebook por oferecer uma excelente forma de 

classificação das imagens por tags (etiquetas), atribuídas de forma subjetiva e 

aleatória pelo proprietário e, quando liberado, pelos espectadores do álbum – o que 
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Thomas Wander Wal chama de folksonomy – possibilitando uma eficiente 

recuperação das informações ali arquivadas. O interessante é que se as fotografias 

estiverem abertas para visualização pública, até mesmo pessoas não integrantes da 

rede (visitantes) podem ter acesso a elas na realização de uma busca na página 

inicial “Welcome to Flickr – Photo Sharing”. 

 

 Nas tags mais populares do Cia de foto (imagem 02), ao escolher a tag 

dog aparecem 20 fotografias em miniatura (imagem 03) que foram identificadas com 

a palavra dog, entre outras. E ao clicar na tag Irene, aparecem na tela 16 fotos 

marcadas com a palavra Irene (imagem 04). Quanto mais tags (coerentes) forem 

atribuídas às imagens, mais chances elas têm de serem recuperadas e visualizadas 

pelos integrantes rede ou visitantes. 

 

3 4 

 

3.5.4 Narratividade 

 

 A narratividade do álbum fica por conta do título “caixa de sapato”, objeto 

que era adaptado para armazenar fotografias avulsas e pequenos álbuns 

fotográficos, geralmente da Kodak, de forma desordenada. O fato de as fotos do 

álbum “caixa de sapato” serem apenas numeradas e não possuírem legendas 

identificando as pessoas nem os lugares faz com que este conjunto de imagens, 

quando fora do núcleo que documenta, seja pura ficção e se apóie unicamente na 

interatividade do espectador para a produção de sentido. A coleção passa então a 

ser animada pela imaginação de quem a observa. Desta forma, a “caixa de sapato” 

é de todos e de ninguém. As imagens são publicadas no Flickr aleatoriamente. 

Desde 2008, as fotografias depositadas trazem consigo instantes congelados de 
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tempo vivido com alegria, temor, cansaço, paixão e tantos outros sentimentos 

conhecidos e desconhecidos. 

  

3.5.5 Epílogo 

 

 Segundo o coletivo Cia de foto, o ensaio “caixa de sapato” tornou-se uma 

pesquisa estrutural do grupo, do qual surgiram diversos outros projetos, até mesmo 

de apropriações, que são incentivadas pelo grupo. Eles disponibilizam as fotos na 

rede social Flickr, autorizam o download e, se necessário, enviam por e-mail em 

maior resolução. Em contrapartida pedem àqueles que estão se apropriando das 

imagens que deixem um recado contando, via comentário, o uso que farão delas. 

Atitude que só faz confirmar o pensamento de Maurice Halbwachs de que “nunca 

estamos sós” (2004:30), de que nossas lembranças, até mesmo as mais íntimas, 

fazem parte de uma memória coletiva; são de todos. Dois trabalhos por apropriação 

já foram realizados. 

 
 Um segundo trabalho, que acaba de acontecer, com uma amiga 
da Cia de Foto baseada em Paris, Elisa, que entrou na Caixa de 
Sapato e refotografou as imagens como uma voyeur. Dalí saíram 
outras imagens. Partes de nossos corpos sob uma textura de tela 
de computador. Algo visto como por uma câmera de segurança. A 
trama que se criou por cima de nossas fotos lembra uma 
atmosfera de sonho, de virtualidade, de uma entrada epifânica em 
nosso universo íntimo.84 

 

    

                                                   
84

 Entrevista realizada pelo blog “Olha vê”. Disponível: <http://www.olhave.com.br/blog/?p=1489>. 
Acesso em: 01 de agosto de 2010. 
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 Na tela do computador, a artista procura por detalhes nas fotografias da 

coleção “caixa de sapato” e constrói com eles mosaicos de imagens. Coloca-se 

como uma personagem voyeur e cria, a partir dos snapshots do cotidiano familiar 

dos amigos Rafael, Pio e João, uma outra narrativa, tão verdadeira e poética quanto. 

Em dezembro de 2009, a “caixa de sapato” foi aberta e espalhada em um parque de 

Montevidéu, no Uruguai. Uma exposição, com painéis de um metro e meio, foi 

montada ao ar livre. Para o coletivo foi “indescritível ver nossas fotos assim. Ver as 

pessoas em torno delas”85. 

   

 

 

 

 

                                                   
85

Postado em 17 de dec. De 2009 no blog disponível em: <http://ciadefoto.com.br/blog/?p=1746>. 
Acesso em: 01 de julho de 2010. 
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Considerações finais 
 

 

 

Esta dissertação seguiu perspectivas históricas e teóricas para pensar o 

momento de transição do colecionismo fotográfico analógico (mídia secundária) para 

o colecionismo fotográfico em ambiente digital (mídia terciária), nos chamados 

álbuns digitais on-line alocados em redes sociais da internet. O viés desse percurso 

foi compreender de que forma a tecnologia digital no universo fotográfico modificou a 

lógica de arquivo, do armazenamento das lembranças imagéticas extra-corpo, e a 

função social do álbum de fotos quando este, agora pertencente à categoria de “não-

coisa”, passa a flutuar no ciberespaço. 

 

Nesse caminho, verificou-se a existência de duas formas distintas de 

colecionismo fotográfico: o álbum de fotografias tradicional e o álbum de fotografias 

digital on-line, que não segue os mesmos princípios de organização, interação e 

narratividade do primeiro. Portanto, o álbum tradicional tem seu fim nos primeiros 

anos do século XXI, devido à substituição do papel sensível à luz como suporte das 

imagens por abstrações numéricas e impalpáveis, por mosaicos de pontos 

luminosos flutuantes. E também pela possibilidade de armazenamento e distribuição 

das coleções de instantâneos da vida privada em redes sociais presentes no 

ciberespaço, o que acaba por potencializar, ou alimentar, fatores psíquicos como o 
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narcisismo, o voyeurismo e o exibicionismo; os quais foram brevemente citados  

nesta dissertação, mas que serão aprofundados futuramente. 

 

Verificou-se também, dentre as redes sociais analisadas, duas categorias 

diferentes de álbuns de fotos: as pertencentes à “primeira geração de álbuns on-

line”, que seguem os modelos do Orkut e do Facebook, nos quais as coleções de 

fotografias conferem veracidade ao perfil do integrante; e a “segunda geração de 

álbuns on-line”, que seguem o modelo do Flickr, no qual a coleção de fotografias 

pessoais ali armazenadas contribui para um mapeamento coletivo do mundo, está 

em função de uma “memória visual coletiva” que pode ser editada e reconfigurada a 

qualquer momento pela utilização de um modelo de busca ou recuperação das 

informações, por meio de tags folksonômicas. 

 

Desta forma, os álbuns de fotos digitais on-line podem ser muito mais do que 

crônicas da vida privada de alguém ou de um grupo específico, considerando que 

imagens por si só já são coletivas por serem “iconofágicas” (Baitello, 2005). Uma 

mesma imagem pode agrupar-se então a diferentes conjuntos e desencadear 

inúmeras lembranças e sentimentos vividos, mesmo que seu espectador não esteja 

representado nela.  
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Anexos 



 

Anexo 01 

 

Entrevista: Felipe Tacco da Rocha, realizada em 19 de mar. de 2010, por e-mail. 
 
 

1. Desde quando você tem Orkut?  
Desde 2007 

 

2. Com que periodicidade utiliza o Orkut? 
(x) 1 vez por dia 
( ) 1 vez por semana 

( ) Diversas vezes por dia 
 

3. Qual a principal finalidade do Orkut para você?  

Encontrar amigos e, ate mesmo, uma fonte de pesquisa. 
 
4. Você diria que o seu álbum de fotografias do Orkut tem: 

(x) muitas fotos 
( ) dentro do normal 
( ) poucas fotos 

 
5. No seu perfil tem um logo vermelho onde está escrito “Família grande e 

complicada”. O que isto significa?  

É uma irmandade que faço parte com quase 12.000 mil integrantes no 
mundo. Dentro desta irmandade temos pichadores, motociclistas e pessoas 
que gostem de se reunir com amigos e irmãos. 

 
6. A câmera fotográfica utilizada para a realização das fotos é sua? Quantas 

câmeras fotográficas digitais existem na sua casa? 

Sim. Existem duas câmeras na minha casa. 
 
7. Há quanto tempo você utiliza câmera fotográfica digital? 

Comecei a utilizar há dois anos, mas a câmera principal que tiro 
aproximadamente 200 fotos a cada duas semanas não completou nem um 
ano e já pretendo trocar. 

 
8. Você usa celular com câmera? 

Como trabalho como administrador uso muitos celulares e todos com câmera, 

mas não costumo utilizar. 
 

9. Como definiria o uso que você faz do “álbum de fotografias do Orkut”? Qual a 

finalidade de compartilhar fotografias suas com os amigos? 
Defino da seguinte maneira: uso para guardar as minhas fotos caso dê uma 
pane no computador ou risque os CDs. Pego as principais fotografias e as 
coloco ali. Uso também para me expor e divulgar o trabalho que estou 

fazendo no momento que é o “desafio 300”. 
 
 

 



 

 

10. Qual o seu processo de produção de fotografias para colocar no Orkut?  

Utilizo o photoshop, o corel draw, o photoscape, entre outros. Às vezes as 
manipulo, caso haja algum defeito ou algo ruim. Pra mim a câmera é 
essencial. Todo lugar que vou estou com a câmera nas mãos. Tudo na vida é 

um momento marcante e até o mais simples deve ser recordado pq jamais 
volta atrás. Então policio constantemente o uso dela para todos os lugares 
que vou, para não perder nenhum momento especial como citado. 

 
11. O que e quando você costuma fotografar?  

Costumo fotografar os amigos, paisagens, animais (meus animais) e me auto-

fotografo. Também fotografo junto ao moto clube abutre´s, junto com 
integrantes da “família grande e complicada” e até as coisas simples e inúteis. 
Quando costumo fotografar? Existe uma oscilação de horário, não tem um 

horário especifico. Qualquer lugar que achar algo interessante é importante 
para se tirar uma foto.  

 

12. Todas as fotografias dos álbuns são suas? 
Não. Tem alguns álbuns que pego as imagens na internet, são fotografias 
engraçadas e coisas parecidas, muitas montagens. 

 
13. Você descarrega todas as fotografias produzidas no Orkut ou guarda no 

computador fotos que não usou no Orkut? 

Todas as fotografias vão diretamente para o meu Orkut, até mesmo as que 
saíram erradas. O erro se faz historia em uma foto. 

 

14. O primeiro álbum do seu Orkut chama-se cns. O que quer dizer esta sigla? 
Costumo utilizar muitas siglas nos meus álbuns, como iniciais de nomes ou 
até mesmo o que realmente significam as abreviações criadas por mim 
mesmo. cns foi a sigla, criada por mim, que significa CONSTRUÇÃO; se você 

reparar não atingiu ainda o limite de fotografias concebido pelo Orkut.  
 
15. Você se auto-fotografa? Qual sua intenção ao produzir estes autorretratos e 

colocá-los no Orkut?  
Sim. Eu me auto fotografo. Na verdade não há uma intenção especifica. Sou 
uma pessoa que gosta muito de tirar fotos, muitas vezes não tenho o que 

fotografar e tiro fotografias de mim mesmo. Outras vezes, enjoei de tirar de 
mim mesmo, e acabo fotografando até a parede, depende da ocasião.  

 

16. No álbum “melhores amigos” tem fotos da sua família também. Como definiria 
“família” e “amigo”? 
Minha família a vida inteira me traiu. Meus pais nunca acreditaram em mim e 

faltou apoio para eu correr atrás do meu sonho. Então aprendi dentro da 
bíblia que você não precisa gostar dos seus pais, mas tem que ter respeito. 
Tenho um amigo que se chama Matheus (tenho até um álbum só pra ele).  

Ele foi a base pra eu chegar onde estou. Se não fosse ele, nem estaria vivo 
hoje pelo meu passado. Um cara que é meu amigo é meu pai, não que seja 
meu amigo, mas o admiro. É de uma inteligência que não se iguala, pena que 

não estudou, pois seria um gênio. Ele não é meu amigo e sim uma pessoa 
admirável e ótima para se aprender mais.  

 



 

17. Quase não existe legenda nas suas fotografias. Por quê? 

 As pessoas devem olhar a foto e ver o que quiserem. Sou formado de 
argumento e opinião, dou minha opinião sobre outras coisas, mas não sobre 
mim.  

 
 

Anexo 02 
 

Entrevista: Regiana Queiroz, realizada em 28 de jul. de 2010, por e-mail. 
 
 

1. Nome completo e idade. 
Regiana Queiroz, 34 anos 
 

2. Desde quando vc  mora em Milão?  
Desde 2005 

 

3. Desde quando você tem Facebook?  
2 ou 3 anos, não sei exatamente. 

 

4. Com que periodicidade utiliza o Facebook? 
( ) 1 vez por dia 
( ) 1 vez por semana 

(X) Diversas vezes por dia 
 

5. Você diria que o seu álbum de fotografias do Facebook tem: 

( ) muitas fotos 
(X) dentro do normal 
( ) poucas fotos 

 
6. A câmera fotográfica utilizada para a realização das fotos é sua? Quantas 

câmeras fotográficas digitais você tem em casa?  

Sim. Duas. 
 

7. Há quanto tempo você utiliza câmera fotográfica digital?  

Mais ou menos 8 anos. 
 

8. Você usa celular com câmera?  

Sim. 
 

9. Como definiria o uso que faz do “álbum de fotografias do Facebook”?   

Normal. 
 

10. Qual o seu processo de produção e edição de fotografias para colocar no 
Facebook?  

Eu atualizo eventualmente o álbum principal dos “queridos” e faço um álbum 
de making of pra cada produção da 3boludos, que na verdade não sou eu que 

fotografo, mas eu que publico no facebook. E coloco umas fotos que eu faço 

com o iphone às vezes.  



 

 

11.  O que e quando você costuma fotografar?  

Eu fotografo pessoas queridas, meu cachorro, meu amor... quando estou feliz 
ou quero imortalizar um momento (eeeee clichê  ) 

 

12. Para vc o álbum de fotos digital on-line substituiu o álbum tradicional (de 
papel)?  
Sim 

 
13. Você confia no Facebook para zelar por suas lembranças pessoais?  

Nunca pensei nisso. Mas acho que não.  

 
14. Você tem backup das fotos no computador?  

Sim. 

 
15. Qual a importância da fotografia (da vida privada) na sua vida?  

A fotografia me ajuda a superar o medo da morte. 

 

 

Anexo 03 
 
álbum - orkut 

5 messages  

 
Camila Garcia <camilalg@gmail.com>  Mon, Jun 14, 2010 at 4:34 PM  

To: felipe tacco da rocha <felipe.limeira_10@hotmail.com>  

Oi Felipe, 
 

Td bem? 
O que aconteceu com o seu Orkut? Não te acho mais! 
 

beijos, 
Camila Garcia 

 

 

felipe tacco da rocha <felipe.limeira_10@hotmail.com>  
Mon, Jun 14, 2010 at 
7:54 PM  

To: camila fotografia ! <camilalg@gmail.com>  

entao o google exclui ele, disseram que tinha conteudo improprio mandei varios 
emails e nada, nao encontrei nada de improprio, disseram que era foto...   
fiz outro estarei repondo todas as fotos novamentem vai demorar mais fazer o 

que ne... 
 

 
Camila Garcia <camilalg@gmail.com>  Tue, Jun 15, 2010 at 11:46 AM  
To: felipe tacco da rocha <felipe.limeira_10@hotmail.com>  



 

Nossa! Que absurdo!!!! Eles simplesmente deletam tudo, vc tentou 
entrar em contato com eles? Como fica o seu album? Tudo desaparece e 
fica por isto mesmo? Vou considerar isto na minha pesquisa..rs. 

 
Beijos, 
Camila Garcia 

 

 

felipe tacco da rocha <felipe.limeira_10@hotmail.com>  
Tue, Jun 15, 2010 at 

12:52 PM  
To: camila fotografia ! <camilalg@gmail.com>  

pra voce ve, mandei varios e varios emails pra eles e nada, nao me retornam, 

apagaram tudo sem, me dar nenhuma explicaçao... 

 

 
 
Camila Garcia <camilalg@gmail.com>  

 
Fri, Jun 18, 2010 at 11:41 AM  

To: felipe tacco da rocha <felipe.limeira_10@hotmail.com>  

Que loucura Felipe!!!! Vou considerar isto na minha pesquisa....a fragilidade dos 

álbuns digitais.  
 
Vc poderia me passar os e-mails que mandou para eles? 

R: Então la so dizia que estava improprio mais nao recebi nada sobre a exclusão 
do meu orkut. Os emails eu nao tenho porque, la mesmo diz que se voce acha 
que foi injusto a exclusao para colocar o seu email que irao retornar, nao aparece 

o email deles, mais mandei varios emails exigindo uma cobrança um 
esclarecimento do que havia acontecido com o meu orkut, aonde estaria esse 
conteudo improprio,mandei em media uns 10 emails e nao tive nenhum retorno. 

  
Vc poderia responder as perguntas abaixo, por favor. 
  

Como ficou sabendo que seu perfil havia sido deletado? 
R: Porque acordei de madrugada de costume abri meu Email, fui ver se tinha 
recado no orkut, quando coloquei a minha senha apareceu uma mensagem, 

dizendo que meu perfil tinha sido excluído por violar os termos de serviço do 
orkut, dai fucei achei esse lugar para reclamações e envie. 
 

O que sentiu? 
 R: Uma decepção enorme, porque tinha o meu orkut a anos, e não e antes 
mesmo disso tentei contato com o orkut, com o Google varias vezes para tentar 

retirar esse conteúdo impróprio, mais nao obtive sucesso, dai eles simplesmente 
excluem, sem dar uma satisfaçao, as coisas mais importantes estavam la, tinha 
escrito varios pensamentos, meus que estava ate escrevendo um livro junto ao 

um amigo e simplesmente perdi boa parte dele, tinha colocado um segurança 
enorme para ele nao ser roubado para nao ser excluído, e o que adianto, vejo 
bandidos falar sobre crime, abusos ate mesmo pedofilia no Google, e nada é 

feito, agora de pessoas inocentes que nao sabe aonde esta o problema eles 



 

 

acham e excluem, fiquei triste. 

  
Você tem backup de todas as fotografias que estavam no seu álbum? 
R: Da maioria sim, mais tinha álbuns que nao, porque como foram feitas 

montagens, foram pegadas da internet, o meu lugar para guardar era la mesmo, 
algumas tiradas para o orkut para deixar o ambiente virtual mais agradável, 
infelizmente nao tinha backup. 

  
E as imagens que utilizou de outros álbuns ou sites? 
R: Perdi tudo, imagens ate mesmo sobre revolução mudança, coisas 

importantíssimas que como disse anteriormente iria para meu livro. muitas coisas 
poderei ate achar novamente mais boa parte não. foto e um momento único, nao 
conheço ninguém que conseguiu tirar a mesma foto igual, com a mesma 

intensidade, com a mesma alegria, e um momento único e exclusivo da vida, nao 
tem como dar Ctrl +z. 
 
Vc ainda acha que o Orkut é um lugar interessante / seguro para fazer o backup 

das suas fotografias (memórias) como havia comentado anteriormente (na outra 
entrevista por e-mail)? 

R: Achava interessante antes de ocorrer o fato, hoje ja acho mais, hipocrisia do 
Google, fazer da memoriais das pessoas apenas um lixo, eles jogam fora sem 
simplesmente dar explicações, cade o Email aberto ao publico para discussões, 

eles tinham que deixar pelo menos em um backup, para quando o internauta 
procurar satisfações haver um retorno, hoje aonde for pregarei, nunca faça um 
backup pela rede social (orkut) ou relacionada ao Google, o dia que der vontade 

eles excluem, e voce vai achar o culpado como, existem leis que poderiam 
processar o Google, mais o que vale mais é o dinheiro... 

 

 




