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Resumo 

O presente trabalho tem, como objetivo, entender as características da transformação da 

fotografia, quando migra do dispositivo analógico para o digital, através de mídias 

sociais como o Facebook, Twitter e Instagram. Para tanto, foram selecionados 

exemplos para estudo em cada uma das redes e comparadas com três vertentes da 

fotografia presentes nos dispositivos analógicos. Utilizando procedimentos 

metodológicos apoiados na descrição dos casos em estudo e a consequente comparação 

entre eles, foram estudados o álbum de família, a fotografia publicitária e o registro 

fotográfico, perguntando-se se estes exemplares podem apresentar diferenças quando 

caminham do analógico para o digital. A fundamentação teórica considerou conceitos 

desenvolvidos por Vilém Flusser, Joan Fontcuberta e Susan Sontag, a fim de verificar 

como a fotografia de suporte digital interferiu no papel cultural desenvolvido pela 

fotografia como meio comunicativo. 

Palavras-chave: Fotografia digital. Fotografia analógica. Redes sociais. 

  



Abstract 

The intend of this research is to understand the picture in transformation of 

characteristics when you migrate from analog to digital device, via social media like 

Facebook, Twitter and Instagram. For both examples were selected for the study in each 

of the networks and compared with three strands present in photography analog devices. 

Using methodological procedures supported in the case description in study and 

subsequent comparison between them, they studied the family album, the advertising 

photography and the photographic record and wonders whether these copies may differ 

when walking from analog to digital. The theoretical foundation considered concepts 

developed by Flusser, Joan Fontcuberta and Susan Sontag in order to verify the digital 

support photograph interfered with the cultural role played by photography as a 

communicative medium. 

Keywords: Digital photography. Analog photography. Social networking. 
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1 Digitalizando a Imagem 

 

Ao estudar a história da fotografia, nos deparamos com inúmeras teorias que 

tentam explicar, ou mesmo classificar, sua função na (ou para a) sociedade. O mais 

comum é encontrarmos definições do registro fotográfico como retrato fiel ou espelho 

da realidade, devido à sua verossimilhança com o mundo real.  

Desde seu surgimento em 1832, a fotografia passou a estar cada vez mais 

presente no cotidiano das pessoas, tornando-se indispensável. Atuando como um 

documento histórico, a fotografia trabalha como mídia comprobatória, em que a 

ausência de imagem que comprove o fato sugere que este nunca existiu. 

Por sua vez, com a introdução no digital, a fotografia assume, também, papel de 

entretenimento, na sociedade. Atualmente, graças às inúmeras facilidades ocorridas no 

modo como se produz a fotografia, ela passa a fazer parte do cotidiano da sociedade, 

estando, sempre, presente, quando tratamos de registrar os momentos familiares, desde 

um casamento, uma festa, ou até um simples jantar entre amigos.  

Dessa forma, ela cumpre sua função em documentar estes momentos, que têm, 

como cunho social, preservar a imagem que um grupo tem de si mesmo, assumindo o 

papel de ser, como descrito acima, um documento histórico. 

Mas, se no passado a fotografia era prática reservada aos adultos, recentemente 

esta visão mudou: hoje, ela surge, também, como diversão, que se estende a todas as 
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faixas etárias, em especial aos jovens, deixando de lado o fundamental, que é sua função 

documental, agora acrescendo a função de entretenimento.  

 

o grosso da produção de fotos instantâneas compendiava cenas familiares ou de 

viagens: era uma forma de proteger vivências felizes, oásis no deserto de uma 

existência tediosa. Hoje os que mais fazem fotos já não são os adultos, mas os 

jovens e os adolescentes. E as fotos que eles fazem não são concebidas como 

“documento”, mas como diversão, como explosões vitais de auto afirmação, já 

não celebram a família, nem as férias, mas as salas de festas e os espaços de 

entretenimento (FONTCUBERTA, 2012: 31). 

 

A fotografia já era popular quando o meio digital surgiu; mas essa nova 

tecnologia trouxe a possibilidade de maior quantidade de registros, rápidos e 

instantâneos, sem a necessidade de intervenção de técnicos para que o resultado fosse 

apreciado. Não existe mais a demorada revelação que encontrávamos na tecnologia 

analógica: na digital, a foto pode ser analisada ou excluída caso não nos agrade e, assim, 

nova captura da imagem poderá ser, se necessário, feita.  

Graças aos avanços da tecnologia fotográfica, é possível encontrarmos, hoje, 

fotografias em ambientes digitais que atuam também como registros: muitas vezes, com 

a pretensão de registrar o momento; outras, sem que o fotografar assuma a preocupação 

de guardar o momento como memória. Os dois tipos acabam se perdendo entre as 

milhares de fotografias que publicamos. 

Como forma de entretenimento, a digital é principalmente difundida entre os 

jovens, que muitas vezes já nasceram com a fotografia como forma de diversão, não 

apenas como meio documental, o que a torna algo descontextualizado, sem as mesmas 

formalidades e características que encontrávamos na fotografia, em seu início. 

Com o tempo, passamos a encarar a fotografia como forma de diversão, pois isto 

é uma possibilidade que o meio da fotografia digital proporciona, ao permitir a captura 

de grande quantidade de imagens. Se, na fotografia analógica, preservávamos álbuns e 

cadernos que reuniam as memórias de um grupo como a família, com a digital foi 

preciso locais que cumprissem a mesma função destes livros. 
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Assim sendo, é na internet que encontramos esta produção fotográfica: ela 

contribui para a divulgação desse tipo de imagem, permitindo acesso a milhares de 

pessoas, principalmente porque, nas últimas décadas, houve a expansão das redes 

sociais online, ambientes estes que proporcionam contato direto entre os usuários, 

permitindo conectá-los, fazer amizades, organizar eventos ou, ainda, o simples ato do 

entretenimento.  

Dentro desse contexto, a fotografia é importante elemento, pois representa 

grande parte, senão a principal responsável, do que movimenta as interações que 

acontecem dentro destas redes; em algumas delas, é o elemento crucial e principal. 

Note-se que as redes sociais digitais se tornaram parte do cotidiano, sendo, 

atualmente, raras as pessoas que não tenham perfil social nas redes mais populares.  

Assim sendo, é nas redes sociais, com certeza, que são encontradas, com maior 

facilidade, fotografias dos mais variados gêneros: algumas fazem jus ao papel 

fundamental da fotografia, ou seja, o de resguardar o passado, salvando a memória em 

imagens; em outras, o fotografar torna-se, apenas, um ato frívolo. 

Também encontramos fotografias que comprovam o que Fontcuberta (2012) 

coloca sobre a fotografia digital encarada como lazer, principalmente pela produção 

desproposital trazida, em grande parte, pelos jovens, devido às facilidades do registro e 

da publicação.  

Essa imagem reproduzida tem a finalidade de atrair a atenção de um público em 

particular, na maioria das vezes amigos e familiares; mas, pode ocorrer, também, que 

essas fotografias sejam disseminadas na rede, alcançando, assim, público maior que 

aquele composto por esses amigos e familiares. Essa situação não ocorria com a 

fotografia analógica, que estava restrita a pequeno público. Isso só foi possível a partir 

da tecnologia que acompanha a forma digital, e que permitiu ampliar a quantidade da 

produção e da reprodução fotográfica. 

Diante disto, parte do problema encontrado para esta pesquisa é buscar 

compreender as diferenças de efeito social detectadas entre a fotografia digital e a 

analógica, quando a digital é encontrada nas redes sociais, redes essas que também 

serão estudadas.  



 

14 

 

Segundo Vilém Flusser, a imagem técnica é a imagem produzida de maneira 

quase que automática por aparelhos computados: é a imagem que encontramos em 

terminais como a TV, o computador ou outro aparelho eletrônico capaz de transmitir e 

receber imagens; devido à facilidade que esta imagem tem em se projetar em diversas 

plataformas, torna-se superficial, desvalorizada. 

A imagem digital é composta por pixels, e é produzida por máquinas, aparelhos 

eletrônicos digitalmente codificadores e decodificadores; depois, são traduzidas ou lidas 

por aparelhos, como um computador ou outro terminal; as imagens analógicas, ao 

contrário, são produzidas pela combinação de processos químicos, mecânicos e 

técnicos, envolvendo, principalmente, um suporte físico, tais como o papel, para sua 

visualização. 

Ao comparar o suporte físico da imagem analógica ao digital, ou seja, o papel ao 

computador ou a outro terminal possível, constatamos diferenças culturais entre as duas 

realidades, que decorrem desses suportes, que sugerem a forma como passamos a 

guardar e contemplar a fotografia.  

Isto é: podemos deletar uma imagem digital, apenas porque ela pode nos 

desagradar esteticamente, ou não corresponder a nossos interesses; mas, não 

percebemos o sentido deste ato, que reduz a fotografia digital a um objeto descartável.  

Se, na fotografia analógica, aquele pedaço de papel possuía uma aura que 

poderia realmente representar o que estava ali, no digital é como se este sentimento 

sumisse, ou não existisse. 

Entender o papel social e discriminar, comparativamente, as características das 

imagens fotográficas analógicas e digitais, são partes dos objetivos gerais e específicos 

desta pesquisa, que busca compreender as novas formas de comportamento da 

fotografia.  

Assim, torna-se fundamental entender as funções da imagem analógica e as 

transformações que ocorrem quando a fotografia digital surge, bem como compreender 

quando a encontramos em ambientes digitais, como nas redes sociais.  

Inicialmente, pode-se opinar que, fotografando tudo o que vemos e vivenciamos, 

sem passar pelo julgamento do que pode ou merece ser registrado, a fotografia digital 
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assume aspecto negativo: referindo-se à produção da fotografia digital, Teixeira (2008) 

observa que, muitas vezes, as imagens são realizadas sem muita importância, por serem 

encaradas como forma de diversão e de fácil descartabilidade, trazendo, assim, efeitos 

que ameaçariam a função principal iniciada pela fotografia, a de memória documental.  

Portanto, estamos ante a banalização do ato de fotografar, situação que decorre 

da forma como a imagem é produzida (principalmente pela tecnologia digital), visto que 

é possível o registro de milhares de fotografias de um único evento. Entretanto, esta 

característica está carregada de diversos aspectos culturais. 

Neste ponto, é salutar esclarecer que o desejo de realizar esta pesquisa surgiu a 

partir de minhas observações com aquilo que ocorria com a fotografia nas redes e, após 

a leitura de diversos textos que tratavam do assunto, em destaque o publicado na revista 

Photo Magazine na edição bimestral dos meses de Outubro e Novembro de 2008, 

“Memória Ameaçada: digitalização da fotografia põe em risco nossas lembranças”, de 

autoria de André Teixeira, que relata a produção sem fim possível na câmera digital, 

demonstra como esta pode ameaçar a fotografia como registro de memória. 

Sendo a fotografia na rede, por síntese, digital, busco compreender como a 

fotografia se comporta nas redes, com base nas seguintes questões: 

 Como cada usuário disponibiliza a fotografia para a construção de seu 

perfil; 

 Que tipo de fotografia é colocada; e 

 As semelhanças e diferenças com as práticas já conhecidas na fotografia 

analógica.  

Minha curiosidade sobre a produção de imagens nas redes se concentra em 

verificar como a fotografia armazenada na rede perde seu caráter de documentação pela 

multiplicação automática de grande quantidade. Automatismo e quantidade passam a 

ser os novos elementos que identificam a prática fotográfica.  

É meu objetivo, também, verificar as diferenças quanto às formas com que cada 

website trata a fotografia, sendo que ela nem sempre é o objeto de comunicação 

principal como, por exemplo, no Instagram. Em outras, é mero objeto ilustrativo, como 

no Twitter.  
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Para tanto, parece ser fundamental comparar a produção da fotografia analógica 

com a que encontramos no digital. Como forma de delimitar o tema, estudaremos as 

redes mais significativas, destacadas abaixo: 

 Facebook:  

esta rede, sendo a que conta com maior acesso no mundo, sendo, 

também, a de maior acesso no país, possibilita diversas formas de 

interação entre seus usuários; 

 Twitter:  

visa a comunicação através de mensagens curtas em tempo real; é 

considerado um dos principais meios de fonte de informação e conteúdo, 

na atualidade; 

 Instagram:  

rede que trabalha exclusivamente com fotografia, permitido o 

“tratamento” delas antes de publicadas. 

Serão comparadas as diferenças observadas entre a fotografia analógica e a 

digital, assim como a presença desta nessas redes sociais; também o modo como o 

usuário as trata, bem como o problema da banalização que o digital traz, como 

decorrência da facilidade de produzir uma imagem. Essas observações sugerem a 

pergunta dessa dissertação:  

Como estes novos comportamentos podem consolidar-se e afetar a 

fotografia como a conhecemos?  
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2 Fotografia 

 

2.1 A produção da fotografia 

 

Segundo o dicionário de Português Michaelis, fotografia significa: 

 

Fotografia 

fo.to.gra.fi.a sf (foto
1
+grafo

1
+ia

1
) 1 Arte ou processo de produzir, pela 

ação da luz, ou qualquer espécie de energia radiante, sobre uma superfície 

sensibilizada, imagens obtidas mediante uma câmara escura. 2 Reprodução 

dessas imagens. 3 Retrato. 

 

Ao lado da sua função observa-se, por sua definição dicionarizada, que a questão 

que chama a atenção imediatamente é a forma de produção da fotografia. 

 

(1) Arte ou processo de produzir, pela ação da luz, [...] imagens obtidas 

mediante uma câmera obscura; 
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Esta forma surgiu da combinação de elementos químicos e mecânicos, em 

ambiente conhecido como câmera obscura: procedimento muito utilizado por pintores 

durante o período da Renascença, porque contribuía para trazer mais veracidade à 

imagem retratada; essa técnica, aliada ao sistema geométrico da perspectiva artificialis, 

tornou possível a visão da fotografia muito próxima da visão real. 

O procedimento químico na fotografia surgiu quando o francês Louis Daguerre 

realizou experimentos na tentativa de fixar as imagens que surgiam da câmera obscura. 

Daguerre realizou diversas tentativas, e chegou a dividi-las com outros entusiastas da 

época, que também desenvolviam procedimentos próximos, como o francês Nicéphore 

Nièpce. Os dois passaram a trocar cartas e ensaios de suas experiências. Como Nièpce 

veio a falecer em 1833, o resultado apresentado como fotografia foi chamado de 

daguerreótipo, em homenagem ao nome Daguerre. 

Com o passar do tempo, diversas outras experiências foram realizadas na 

tentativa de fixar imagens em superfícies, tentativas que buscavam maior praticidade e 

tornassem o processo fotográfico mais ágil.  

Foram utilizadas diversas maneiras de fixar a imagem: como a chapa de vidro 

úmida, método desenvolvido por Frederick Archer em 1851, que possibilitava obter 

cópias com qualidade comparável ao daguerreótipo, mas dificultava a fixação da 

emulsão em suporte que não fosse poroso: o processo, mesmo que mais econômico e 

rápido para preparar, expor e revelar a fotografia, ainda era feito na hora; desse modo, o 

fotógrafo necessitava de experiência e conhecimento técnico, além de ser necessário 

carregar consigo todo o equipamento para preparar as chapas. 

Outra maneira, mais rápida, foi encontrada e conhecida como chapa seca; este 

processo tornava o material mais sensível à luz do sol. Desenvolvido pelo médico inglês 

Richard Maddoxx, permitia a diminuição do tamanho dos equipamentos fotográficos. 

No Brasil, as pesquisas na área da fotografia também aconteceram, mas de 

maneira isolada: um francês instalado na região do interior do estado de São Paulo, 

Hercules Florence, realizou procedimentos parecidos aos de Daguerre, embora seus 

objetivos não fossem gravar as imagens que eram reproduzidas pela câmera obscura, 

mas buscar formas mais rápidas de impressão. 
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Coube ao também inglês George Eastman, apaixonado pela atividade, mas 

cansado do lento e trabalhoso procedimento, desenvolver outra maneira, rápida e 

simples, de fotografar: unindo a rapidez que o processo de Maddoxx proporcionava com 

a troca das superfícies fotográficas, ele criou o primeiro filme em rolo fotográfico e, 

posteriormente, criou uma pequena câmera fotográfica, que ficou conhecida como 

KODAK, e se tornou uma das responsáveis pela popularização da fotografia como a 

conhecemos. 

A facilidade que a compacta câmera KODAK trazia, tornou a fotografia de fácil 

acesso a todos os meios sociais: até mesmo pessoas leigas poderiam fotografar. O que 

era, antes, um processo restrito a profissionais experientes, tornou-se popular. A 

produção fotográfica se popularizou, atingindo todas as classes sociais. 

 

Em 1840, Edgar Allan Poe saudou a chegada da fotografia como um marco da 

modernidade. “Um invento representativo do potencial mágico dos anos 

modernos; o mais extraordinário triunfo da ciência”. Afinal, se a ciência era o 

símbolo maior dessa era, a fotografia não ficava atrás. O primeiro anúncio do 

daguerreótipo – técnica fotográfica criada por L. Daguerre – deu se em agosto 

de 1838, em sessão das academias de Belas Artes e de Ciências em Paris. 

Ainda em dezembro do mesmo ano, o francês Hercules Florence, radicado em 

São Paulo, publicava o resultado de suas experiências com o aparelho. 

(SCHWARTZ, 2011: 7) 

 

Muito tempo se passou e os métodos utilizados para fotografar ainda são 

tecnicamente os mesmos; porém, câmeras mais rápidas e leves surgiram no mercado e 

os custos também mudaram.  

Como visto, a fotografia analógica é o processo de captação de imagens através 

de procedimentos mecânicos e químicos, que evoluíram com o passar do tempo: a 

fotografia é o aperfeiçoamento da câmera obscura, que era usada na pintura pelos 

artistas que buscavam trazer, para suas obras, maior autenticidade e aproximação do 

mundo real; a fotografia é a imagem obtida através deste procedimento, aliada a 

processos químicos que permitem fixar, em uma superfície, a imagem obtida.  
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2.2 O Retrato como matriz na analogia 

 

Como na pintura, e mais tarde na fotografia, registros marcantes são realizados 

há muito tempo, e uma das formas de registro encontrada era o retrato de pessoas 

notáveis da sociedade e de acontecimentos; famílias importantes também eram 

representadas e, sobretudo, as mais ricas, que podiam usufruir deste tipo de registro, 

tornando diversos nomes da pintura importantes para a história mundial.  

A fidelidade que se obtém graças a procedimentos como a câmera obscura e a 

perspectiva artificialis, permite visualização muito próxima da realidade, fazendo-a 

responsável por diversos registros documentais históricos. Outro aspecto que pode ser 

observado está na definição dicionarizada da fotografia, o Retrato: 

 

(3)  Retrato; 

 

Retrato, é uma modalidade que consegue traduzir o modelo ali representado. Ele 

é algo que identifica e é construído a partir do olhar do retratado e do retratante, sendo 

possível entender-se que ele não representa, apenas, a imagem da pessoa: ele também 

envolve outra série de significados, relativos ao contexto sociocultural do retratado e, 

também, do pintor ou do fotógrafo. 

Quando observarmos a fotografia do ponto de vista semiótico, nota-se sua 

ligação indicial e icônica com o mundo real, pois a imagem que se revela após o 

registro, possui conexão com aquilo que foi fotografado; portanto, é representação que 

deixa de ser simples referência para se tornar ícone do objeto ou pessoa, por apreendido 

na materialidade formal e cultural; entretanto, constitui, também, uma das formas mais 

realistas de representação.  

Dessa forma, ao mesmo tempo em que a fotografia é ícone, ela também é índice, 

pois mantém sua relação com o mundo, por ter sido provocada por ele. É dentro deste 

contexto indicial que a fotografia documental e histórica está inserida. 

Como já mencionado, o retrato (como ilustrado na figura 1) é uma das 

modalidades capazes de expressar por meio da imagem: podemos observar, no retrato, a 
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individualização do sujeito, bem como suas qualidades pessoais ou o poder econômico 

possuído, permitindo conhecer, de modo documental, segundo opina SOUZA (2001), 

diversas perspectivas históricas acerca da figura representada. O retrato também está 

presente na fotografia, constituindo meio e modo recorrente dos processos de 

representação.  

 

Figura 1 – Juan de Pereja – Diego Velazquez (1650) 

 

Quando os meios de registro na fotografia tornaram-se populares, esta tornou-se 

mídia imprescindível para a vida cotidiana e para os meios comunicacionais. 
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2.3 A fotografia como documento 

 

A fotografia é o meio mais recorrido como forma imagética para comprovação, 

pois, sem uma foto, é como se o evento não tivesse acontecido.  

Essa relação decorre das características indiciais da fotografia, como já discutido 

acima. Guardar a foto de pessoas próximas, como se elas nos acompanhassem, faz com 

que sua presença, quando não física, seja possível, através das fotografias que as 

representam.  

Sem a fotografia comprobatória, é como se determinada pessoa não existisse 

(SONTAG, 2010). Quando tratamos de documentos necessários à vida civil dentro da 

sociedade, a foto que o informa é o único meio válido para que o documento possa ser 

considerado autêntico: a fotografia confere veracidade à informação documental. 

 

A industrialização da fotografia permitiu sua rápida absorção pelos meios 

racionais - ou seja, burocráticos - de gerir a sociedade. As fotos, não mais 

imagens de brinquedo, tornam-se parte do mobiliário geral do ambiente - 

pedras de toque e confirmações da redutora abordagem da realidade que é tida 

por realista. As fotos foram arroladas a serviço de importantes instituições de 

controle, em especial a família e a polícia, como objetos simbólicos e como 

fontes de informação. Assim, na catalogação burocrática do mundo, muitos 

documentos importantes não são válidos a menos que tenham, colada a eles, 

uma foto comprobatória do rosto do cidadão. (SONTAG, 2010: 32)  

 

A popularização da fotografia se tornou importante ferramenta, não apenas como 

documento histórico, mas, também, na função de consolidar e mostrar as relações 

familiares, tornando-se instrumento físico para comprovar e solenizar as relações 

sociais, como casamentos, que eram registrados para demonstrar a união de duas 

famílias, as conquistas como uma formatura escolar, a celebração de um aniversário 

(Figura 2) ou, até mesmo, uma simples reunião entre amigos, o que fez, da fotografia, a 

responsável por não apenas preservar imageticamente aquele momento, mas o tornar-se 
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documento comprobatório de que aquele episódio, de fato, aconteceu (BOURDIEU, 

2006).  

 

 

Figura 2 - Aniversário (1963) 

 

Foi dentro da família que se criou a cultura de preservar fotografias de seus 

membros, pai, mãe, filho, tio, avô. Elas eram reunidas em álbuns ou cadernos, livros 

que guardam e conservam a lembrança dos mais diversos acontecimentos familiares, a 

fim de torná-los, imaginariamente, sempre presentes. Esta dimensão cultural da 

fotografia analógica é traduzida como culto doméstico, em que cada fotografia é 

guardada com cuidado, pois representa um momento, ou pessoa, muito importante para 

o detentor daquela imagem.  

Sontag (2010) afirma que a imagem no papel tornava a pessoa onipresente; desta 

forma, aqueles cadernos não apenas funcionavam como formas de reunir as conquistas 
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do grupo em questão, mas, também, eram a forma encontrada para preservar a memória 

de alguém. 

Já Machado (1984: 55), informa que, segundo Bourdieu, a fotografia popular é 

um culto doméstico: nas cerimônias institucionais, como os casamentos, os aniversários, 

as bodas, o batismo, a comunhão cristã, a viagem de férias ou de núpcias, etc., ela se 

inscreve no ritual e tem por função sancionar, consagrar a união familiar. Em tais 

cerimônias, as pessoas se fazem fotografar porque a fotografia realiza a imagem que o 

grupo faz de si mesmo: o que ela registra em seu suporte fotossensível não são 

propriamente os indivíduos enquanto tais, mas os papéis sociais que cada um 

desempenha: pai, mãe, avô, tio, marido, debutante, militar, turista.  

Segundo a mesma fonte e página, diz Bourdieu (1978: 39) que  

 

A maior parte das vezes, a fotografia só existe e subsiste por sua função 

familiar, que é a de solenizar e eternizar os grandes momentos da vida 

familiar e de reforçar a integração do grupo, reafirmando o sentimento que 

ele tem de si mesmo e de sua unidade. 

 

Então prossegue ele, ainda citando Bourdieu (1984: 55): “A fotografia não teria 

conseguido uma penetração tão profunda no seio das figuras se ela não possibilitasse 

esculpir e celebrar nas figuras os mais arcaicos valores culturais”.  

Com a introdução da tecnologia digital, fotografar tornou-se quase que 

necessidade diária: registramos, não só, tudo que julgamos importante, mas tudo deve 

ser registrado e comprovado. Sontag (2010) coloca que esta necessidade em fotografar 

tudo é desenvolvida principalmente com a entrada da tecnologia digital: é possível 

encontrarmos a fotografia em computadores, ou em qualquer outro suporte digital.  

Ao analisarmos a fotografia, podemos comparar a imagem analógica com a 

digital e, por princípio, observarmos diferenças, principalmente quanto à forma como 

cada uma é produzida, reproduzida e divulgada.  

O modo como passamos a armazenar as imagens produzidas pela fotografia 

digital, a forma como cada uma é realizada, são as principais diferenças entre a 
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fotografia digital e a analógica. Mas, quais os aspectos que ocorrem na digital que a 

tornam próxima da fotografia analógica? Quais os mudanças culturais que surgem? 

Esses temas serão vistos no próximo capítulo.  
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3 Fotografia digital 

 

3.1 A democratização da fotografia 

 

Com o advento de novas tecnologias, a fotografia popularizou-se, 

transformando-se em ferramenta de grande importância para as mídias e a sociedade em 

geral. Tais avanços propiciaram o barateamento dos custos de produção e o aumento do 

número de dispositivos capazes de capturar a imagem.  

Se o desenvolvimento tecnológico influenciou o surgimento de outra e melhor 

forma de fotografar, o que vem a ser a fotografia digital? 

Tecnicamente, é aquela obtida a partir de aparelhos que captam a imagem em 

pixels, que poderão ser lidos por aparelhos técnicos como a TV, o computador, o 

celular; enfim, aparelhos decodificadores da imagem produzida, que é armazenada em 

cartões de memórias, pen-drives, etc. 

A imagem digital é produzida por tecnologias que transformam informações 

técnicas em imagem, processada no campo da virtualidade. Segundo Fontcuberta, 

podemos encontrar a imagem digital em todos os lugares, inscrita numa tela digital, não 

mais em superfície física, como o é o papel. 
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Dessa forma, o suporte físico passa a ser visto como uma das principais formas 

para diferenciar a fotografia digital da analógica (GARCIA, 2010): enquanto esta 

necessita de superfície física para ser revelada e fixada, a digital é composta por pontos 

luminosos produzidos na tela de um decodificador digital. 

Embora esta imagem, quando impressa, possa ser também encontrada em papel, 

aproximando-se da analógica, a característica fundamental que marca sua diferença com 

aquela é a forma como é produzida e encontrada, ou seja: a fotografia digital é aquela 

que encontramos em computadores, celulares, TV, vídeos, ou qualquer outra superfície 

digital; ou melhor: é imagem virtual, que não se prende, exclusivamente, a um só local 

ou plano de registro. 

O digital liberta-se da superfície física do papel, que caracterizou a imagem 

analógica, podendo ser encontrada em mais de um suporte: esta uma das principais 

diferenças entre as imagens analógica e digital. 

 

A passagem da tecnologia 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. (GARCIA, 2010: 

p.56) 

 

Arlindo Machado, em A ilusão especular: introdução à fotografia (1984), 

coloca que, ao observarmos a fotografia analógica, fazemos a análise material dela e 

conseguimos observar qualidades como o tempo/ano daquela imagem, considerando 

não apenas o referente a esta, mas, também, a superfície física em que aquela imagem 

está inserida: álbum, jornal, porta-retratos ou, ainda, o tipo do papel em que foi 

impressa.  

Quanto ao digital, estamos reduzidos a telas luminosas que variam entre 

celulares, tablets e computadores; muitas ainda tentam se aproximar da experiência de 

folhear um álbum fotográfico analógico. 
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A imagem digital já não compartilha as funções essenciais da fotografia 

direcionadas a autenticar a experiência. Mas seu tremendo impacto deriva de 

que ainda simula se adscrever a uma cultura fotográfica pré-digital, embora 

essa tenha decaído. (FONTCUBERTA, 2012: 65) 

 

A primeira câmera fotográfica digital surgiu em 1964, como parte do programa 

espacial norte-americano: o projeto foi desenvolvido como forma de agilizar o contato 

com uma sonda enviada ao planeta Marte.  

Somente em 1975 a KODAK lançou o primeiro protótipo comercializável de 

uma câmera digital: pesava quatro quilos e o suporte de armazenamento das imagens 

era uma fita K7(cassete). Em 1981, a SONY colocou no mercado o primeiro modelo 

comercial, ainda com custo oneroso. Essa máquina, a SONY Mavica, era capaz de 

armazenar 50 poses, o que não a diferenciava muito da capacidade de um filme com 

capacidade para 36 ou 24 imagens por rolo fotográfico. 

A câmera digital surgiu com as mesmas características das primeiras câmeras 

fotográficas, que pesavam muito, eram caras e de difícil acesso.  

A popularização só veio em 1984, entre os fotógrafos que cobriam as 

Olimpíadas de Los Angeles, na qual a Canon, juntamente com o jornal japonês Yomiuri 

Shimbum, trazia, em primeira mão, as fotografias do evento (Figura 3), enquanto seus 

concorrentes levavam dias até que suas imagens pudessem ser publicadas. Surgia uma 

das principais diferenças entre as duas tecnologias: o tempo para a revelação da imagem 

final. 
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Figura 3 - Olimpíadas de Los Angeles (1984) 

 

Desde então, poucos anos se passaram até que a fotografia digital se 

popularizasse, substituindo quase que por completo as câmeras analógicas. Mudanças 

na forma como produzimos a fotografia a partir do digital, não se localizam, apenas, 

pela maneira como o fazemos: também ocorrem mudanças culturais na forma como 

conservamos e publicizamos estas imagens, além da maior possibilidade que temos de 

produzir e reproduzir imagens.   
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3.2 A banalização da fotografia 

 

Se antes utilizávamos filmes fotográficos com um limite de poses, hoje os 

cartões, embora apresentem limite de espaço, são imensamente maiores que um rolo 

fotográfico; esta facilidade trouxe um número muito maior de registros, apontando para 

a multiplicação da fotografia e o número exacerbado de imagens que são produzidas. 

A facilidade que o digital proporciona, tornou a fotografia um passatempo 

massificado, difundido entre os jovens e, principalmente, uma forma de autoafirmação e 

entretenimento, como colocou Fontcuberta (2013). Esta mudança amplia o papel que a 

fotografia desempenhava: se antes ela se limitava a resguardar recortes documentais 

sobre a memória do mundo ou da vida e afetos familiares, esta atividade começa a sumir 

no digital. 

Mas também, a facilidade encontrada para produzir-se uma imagem através dos 

mecanismos digitais, gerou nova forma de interação social. Fontcuberta (2013) observa 

que, se a fotografia analógica precisava de locais para serem reunidas como nos livros e 

cadernos, ou álbuns de famílias, onde as imagens eram conservadas e cultivadas de 

modo a preservar a memória da família ou do grupo, hoje locais como photologs, blogs, 

redes sociais, sites, surgem para dar suporte à produção fotográficas produzida pelo 

digital.  

Esses locais de memória sugerem novas formas de olharmos esta produção, e os 

resultados deste uso trazem nova alfabetização visual. Com as fotografias digitais, a 

proliferação tecnológica da fotografia passa a ser outro ponto importante para 

analisarmos sua produção.  

 

[...] temos de pensar a produção e circulação de imagens como condição para o 

desenvolvimento tecnológico que aumenta e favorece nossas formas de 

relações e nossas maneiras para “visualizar” o quotidiano. (LA ROCCA: 2014, 

118) 

 

Se, em dados momentos e, em grande parte, devido ao número reduzido de 

capturas que o rolo fotográfico proporcionava, reservávamos momentos específicos e 
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limitados para registrar em fotografia, com o digital, quando as imagens são 

armazenadas em cartões de memórias que comportam número bem maior de imagens, 

passamos a aumentar o número de cliques que fazemos.  

Parte do que produzimos vai para locais onde podemos observar que o cultivo da 

memória ainda está presente; mas, observamos que, por serem facilmente deletáveis, 

aquelas imagens podem ser esquecidas ou facilmente sobrepostas ou superadas por 

novas fotografias. 

Fontcuberta (2012) coloca que nova cultura se cria nesses sites: é o ato de 

compartilhar. Compartilhar é característica comum nessas redes sociais, sendo uma das 

principais formas de interação delas: podemos compartilhar textos, ideias, vídeos e 

fotos.  

Ao compartilharmos s fotografia, mais alcance ela terá: sua importância ou 

influência se expande, mesmo que momentaneamente, o que define a característica 

fundamental da fotografia digital. 

Quando colocamos uma fotografia na rede social digital, esperamos que nossos 

“seguidores” venham a curtir, comentar ou produzir qualquer outra forma de interação 

que esperamos desta rede, e essas ações passam a ser normas culturais definidas, criadas 

e obrigatórias dentro das redes digitais. 

 

Transmitir e compartilhar fotos funcionam então como um novo sistema de 

comunicação social, como um ritual de comportamento que está igualmente 

sujeito a normas particulares de etiqueta e cortesia. Entre estas normas, a 

primeira estabelece que o fluxo de imagens é um indicador de energia vital, o 

que nos devolve ao argumento ontológico inicial do “fotografo, logo existo”. 

(FONTCUBERTA: 2012, 33)  

 

Uma prática que tomou força nessas redes são os autorretratos (ou selfies
1
): se o 

retrato era prática comum na pintura, retratando, não só, figuras importantes, mas, 

também proporcionando aos pintores a oportunidade de se autorretratarem, observa-se 

                                                 
1 Selfie: palavra em inglês, neologismo com origem no termo self-portrait, que significa autorretrato; é 

foto do próprio autor dela, tirada e compartilhada na Internet. 
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que o retrato proporcionava formas de autorregistro, interpretação criada para identificar 

a própria personalidade.  

Essa prática, presente na pintura, transitou de modo constante e reiterativo na 

fotografia analógica. Com o digital, esta prática torna-se comum, e criamos uma 

denominação para esta ação, o selfie, autorretrato, que passou a ser a expressão 

narcisista que busca a identificação do sujeito que se visualiza na fotografia e, pela 

reiteração da imagem, se torna figura presente, que se impõe à percepção do outro.  

Entretanto, se esse processo oferece à análise a dimensão autorreflexiva da 

cultura contemporânea, a reiteração e banalização da imagem acabam por reduzi-la à 

dimensão de entretenimento. 

 

3.3 Retratar para ver-se 

 

As diferentes atribuições do autorretrato podem ser visualizadas nas figuras 4 a 

6: 

 

  

 

 

 

Figura 4 - Frida Kahlo (1940) 

 

Figura 5 - Anastasia Romanov 

(1913) 

Figura 6 - Mike Hopkins 

(2013) 

 

Se o autorretrato na pintura demanda, através das técnicas produtivas da 

imagem, a exposição de intimidade, o retrato produzido pela imagem técnica também 
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leva a resultados análogos. Isto porque, no analógico, o autorretrato se aproxima das 

práticas semelhantes presentes na pintura; mas, na produção digital, esta prática era 

inicialmente pouco frequente.  

Porém, quando tentamos analisar esta prática no modelo digital, observamos seu 

caráter de imediatismo que, mais do que retratar, busca partilhar e reproduzir, dividir ou 

impor, ao outro, experiências, realizações do cotidiano.  

La Rocca (2014) diz que devemos encarar os selfies como formas de 

manifestações da presença social que temos em determinados momentos; são formas 

que encontramos para narrar nossas experiências; isto porque, através delas, é possível 

criarmos um registro narrativo autobiográfico que, na rede social digital, se realiza de 

modo simultâneo e em tempo real. Sontag (2004) coloca: 

 

Porém aquilo que a fotografia fornece não é apenas um registro do passado 

mas um modo de lidar com o presente, como atestam os efeitos dos incontáveis 

bilhões de documentos fotográficos contemporâneos. Enquanto fotos velhas 

preenchem nossa imagem mental do passado, as fotos tiradas hoje transformam 

o que é presente numa imagem mental, como o passado. (SONTAG: 2010, 

183) 

 

A nova alfabetização visual que se produz com as imagens digitais, instala a 

regra do tudo visível e tudo fotografável; torna, cada vez maior, nossa vontade de 

registrar tudo o que vemos e, principalmente, o que vivenciamos. Na web, a fotografia 

que tiramos e compartilhamos é momentânea, mas dura, apenas, o tempo necessário 

para surgir outra e assim por diante, em processo idêntico. 

Esta nova linguagem que acompanha a fotografia digital, faz parte das 

características conjunturais que lhe pertencem: Rodden e Wood (2003), em pesquisa 

realizada com usuários de uma rede online de armazenamento de imagens, dizem que, 

em parte, as imagens se banalizam após certo período, perdendo-se ante a imensidão de 

outras imagens. 

Isto porque a todo o momento estamos alimentando a web com novas 

fotografias, novas experiências, e as imagens digitais postadas são vistas, mas logo são 
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“esquecidas”, pois uma nova surgirá. A banalização destas imagens sugere sua 

descartabilidade: 

 

The participants said that the frequency with which they look at their photos 

tends to decrease over time. Recently taken prints are kept handy for a short 

period before being put away with the rest of the collection. The same is true 

for digital photos; recent pictures are kept in the camera’s flash memory and 

shown to people using the LCD screen or a nearby television set.
2
 (RODDEN e 

WOOD, 2003) 

 

O digital proporciona a produção de inúmeras fotografias que, muitas vezes, são 

realizadas sem compromisso ou intenção explícitas; mas, esta prática é responsável pela 

banalização, que ameaça, principalmente, a função da fotografia como memória 

documental (TEIXEIRA, 2008). 

Desta forma, como o novo comportamento poderia afetar a fotografia? Existem 

mudanças nas funções documentais desta, tendo em vista a imagem digital que 

encontramos nas redes sociais? O usuário digital faz o mesmo uso da fotografia que 

fazíamos com as imagens analógicas, ou a atual apenas tem caráter recreativo? Como os 

usuários das redes destacadas para a pesquisa (Facebook, Twitter e Instagram) tratam a 

fotografia dentro delas? Veremos, mais adiante, estas questões.  

 

  

                                                 
2
 Em tradução livre: Os participantes disseram que a frequência com que eles olham para suas fotos tende 

a diminuir ao longo do tempo. Fotografias reveladas recentemente são mantidas à mão por um curto 

período antes de serem colocadas de lado, junto ao resto da coleção. O mesmo acontece para fotos 

digitais; fotos recentes são mantidas em cartões de memória das câmeras e mostradas para as pessoas 

através da tela LCD ou um televisor nas proximidades. 
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4 As Redes Sociais e a Fotografia 

 

4.1 Conceito de Rede 

 

A concepção de rede como a conhecemos hoje, surgiu durante o período da 

Guerra Fria, que teve início a partir da construção, em 1961, de um muro na cidade de 

Berlim (Alemanha), separando a Alemanha Ocidental, capitalista e pró Estados Unidos, 

da Alemanha Oriental, socialista e sob a órbita de Moscou. Esta Guerra foi 

caracterizada por seu caráter não bélico, mantido entre duas potências econômicas e 

militares na época: os Estados Unidos e a União Soviética. Foi uma guerra de influência 

política, econômica e ideológica, apenas. 

Com o aumento da tensão entre estas duas superpotências nucleares e temendo 

um ataque do inimigo, o governo dos Estados Unidos buscou uma maneira de 

descentralizar a informação, desenvolvendo um sistema onde a informação poderia ser 

acessível através de qualquer outro computador, de maneira segura e, principalmente, 

fora do alcance do inimigo, a União Soviética. 

Surgiu assim a ARPANET
3
, a ferramenta primária do que viria se tornar a 

Internet. Diferente da Internet, a ARPANET distribuía a informação através da divisão 

                                                 
3
 Abreviatura para: Advanced Research Projects Agency 
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desta em pacotes de dados entre vários servidores não centralizados. Com o “fim da 

guerra”, o sistema passou a ser utilizado pelas universidades nos Estados Unidos na 

troca de informações entre pesquisadores, sendo expandido para as demais 

universidades ao redor do mundo.  

A partir dos anos noventa, a Internet passou a ser, também, ferramenta de uso do 

Estado e, mais tarde, de instituições privadas e da sociedade em geral. 

Com a popularização da internet em todos os meios de comunicação e camadas 

da sociedade, diversos serviços de auxílio à população e, também, de entretenimento, 

surgiram. As redes sociais ou SNS
4
 são espaços utilizados para expressão dentro da 

internet, conhecidos também como softwares de comunicação direta, mediados por 

computadores. O que difere estes espaços de outras formas de comunicação, também 

mediadas por computadores, é a maneira como as relações criadas nestes espaços se 

mantêm, também, no espaço off-line.  

Para Boyd e Ellison, as SNS são definidas como: 

 

web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-

public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users 

with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of 

connections and those made by others within the system. (BOYD e 

ELLISON: 2008, p.211)
5
 

 

Elas rapidamente se popularizaram, existindo os mais diversos gêneros, que 

abrangem diversos tipos, e se subdividem em categorias como fotologs, weblogs e 

ferramentas de microblogging. Alguns exemplos de redes são:  

 

                                                 
4
 Abreviatura para: Social Networking Service 

5
 Em tradução livre: serviços baseados na web, que permitem aos indivíduos (1) construir perfil público 

ou semipúblico, dentro de um sistema limitado, (2) articular uma lista de outros usuários com quem é 

compartilhada conexão e (3) ver e percorrer sua lista de conexões e o que for feito por outros dentro do 

sistema. 
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 deviantART: permite aos artistas amadores ou profissionais exporem e 

divulgarem seus trabalhos; 

 Facebook: maior rede social do mundo, permite vários tipos de interação 

para o usuário; 

 Flickr: rede de postagem e compartilhamento de imagens e fotografias; 

 Google+: rede de serviço de identidade, mantido pela empresa Google 

Inc.; 

 Instagram: rede de compartilhamento de fotos e vídeos; 

 Skoob: rede colaborativa para leitores e escritores;  

 Tastebuds.fm:  plataforma de interação através de gosto musical; 

 Tumblr: plataforma de blogging que permite, aos usuários, publicar 

textos, imagens, vídeos e outras formas de expressão; 

 Twitter: plataforma de microblogging de até 140 caracteres. 

 

No Brasil, a maior parcela dos usuários que utilizam a internet, o fazem através 

de redes menores, tanto empresariais, quanto particulares, o que está presente em quase 

todo o território nacional
6
, movimentando sites, blogs, vídeos; muitas delas estimulam a 

interação digital encontrada nestes locais.  

Segundo o Ibope Media, o Brasil é o 5º país mais conectado, contando com 

mais de 105 milhões de usuários, muito destes conectados às redes sociais de maior 

influência, como o Facebook, o Twitter e o Instagram, sendo o Facebook o de maior 

acesso quanto ao número de usuários. 

Estas redes apresentam performances semelhantes, como compartilhamento
7
 e 

comentários; porém, não atuam da mesma forma, pois apresentam funções e públicos 

muitos diversificados, já que cada uma trata de um tipo de socialização: o Twitter visa, 

apenas, mensagens curtas e rápidas; o Instagram é uma rede de compartilhamento de 

                                                 
6
 Plano Nacional de Banda Larga (Decreto 7.175 de 2010): iniciativa do Governo brasileiro, que visa 

elevar a Internet de Banda Larga, atingindo, em 2014, cerca de 40 milhões de usuários. 

7
 As duas definições da palavra compartilhar:  

(1) v. bit. Dividir com; partilhar com, repartir ou distribuir; 

(2) informática: usar em rede (uma mesma informação, arquivos, dados, etc.) com outro computador 

e/ou usuário: compartilhar arquivos. 
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fotografias; e finalmente, o Facebook, que integra a maior parte desses entretenimentos, 

concentrando a maioria dos usuários. Cada uma dessas redes será discutida mais 

adiante.  
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4.2 Tipos fotográficos  

 

O uso de fotografias na construção do perfil social dentro do ciberespaço, carece 

de identificação e de visibilidade virtual de seu “eu” real, como disse Rebs e Recuero 

(2013). Assim, as fotografias que escolhemos postar nas redes, procuram traduzir, 

através de imagens, nossas vidas.  

 

Ao fazerem parte do ciberespaço, os atores sociais se veem necessitados de 

uma identificação particular, visto que há a ausência da visibilidade do corpo 

físico nestes lugares online. Os sites de relacionamento exigem, assim, uma 

imagem, um retrato do sujeito que vai constituir redes sociais pela 

comunicação mediada pela Internet. A fotografia é selecionada, manipulada, 

digitalizada e postada, enfim, como forma de construção visual da face do “eu” 

do sujeito no ciberespaço. (REBS e RECUERO: 2013, p.5) 

 

Desta forma, as fotografias que são postadas nas redes sociais, se aproximam 

dos tipos da fotografia que encontramos no analógico; a construção do “eu” dentro das 

redes requer, também, a identificação do sujeito dentro da sociedade, e dos grupos aos 

quais pertence.  

Por isso a fotografia, que chamaremos de Álbum de Família ou Fotográfico, o 

Registro Fotográfico e a Fotografia Publicitária, que encontramos no meio analógico e 

que também são encontradas nestas redes, são importantes instrumentos que os usuários 

utilizam durante o processo de identificação e expressão nestes espaços. 
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 Fotografia do Álbum de Família ou Álbum Fotográfico;  

Neste tipo de fotografia, é possível identificar elementos hierárquicos do grupo: 

o chefe, os subordinados na família, o pai, a mãe, os filhos etc.  

O tipo da fotografia denominado Álbum de Família pode ser visto nas 

fotografias a seguir: um retrato da família Kennedy (Figura 7) em sua propriedade 

rodeada de cães: por serem figuras públicas de grande influência na sociedade, eles 

tinham o contrato com um fotógrafo particular, responsável pelas fotografias da família.  

 

 

Figura 7 - Eddi Haskell (1963)  

 

Dentro das redes, a que mais se aproxima deste tipo de fotografia é o Facebook, 

pois a forma de disponibilizar, organizar e o tipo de fotografia que ali encontramos, 

revela que cultivamos hábitos muito próximos à cultura que antes encontrávamos na 

fotografia analógica.  

Abaixo, um exemplo da fotografia do Álbum de Família (Figura 8) que podemos 

encontrar nas redes. 
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Figura 8 – Fotografia de família (2013) 

 

 Registro Fotográfico; 

Outro tipo fotográfico escolhido é o Registro Fotográfico, ou fotografia 

documental. O fotojornalismo se enquadra dentro deste tipo de fotografia, mas, 

diferentemente do Álbum de Família, o Registro Fotográfico não pretende contar 

histórias por meio de suas imagens, mas, sim, ser um registro fiel daquele momento; 

suas fotografias não sofrem nenhum tipo de manipulação, pois busca-se trazer, com 

veracidade, o que foi registrado. 

Vemos diariamente exemplos do registro fotográfico através de fotografias nos 

jornais impressos. Foi através de registros realizados nos campos de batalha que se 

possibilitou, à sociedade, ter o devido conhecimento de quão devastadores são estes 

episódios. Na figura 8 a seguir, podemos ver um exemplo do registro fotográfico, que 

documenta um bombardeio de napalm durante a Guerra do Vietnã (1955 – 1975), sendo 

um dos registros mais icônicos desse conflito. 
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Figura 8 - Nick Ut (1972) 

 

É também dentro das redes que a mídia popular, principalmente os movimentos 

sociais que buscam legitimidade, encontram a ferramenta que consegue atrair a grande 

massa da população a defender seus ideais. E é, também, através das redes, que há a 

divulgação desses acontecimentos, que são publicadas fotos, vídeos e relatos, em tempo 

real ou logo após o ocorrido. 

Na fotografia a seguir (Figura 9) foi realizada pelo chamado grupo Mídia 

NINJA, durante protestos ocorridos na Copa do Mundo de Futebol no Brasil, em 2014. 
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Figura 9 – Mídia NINJA (2014) 

 

 Foto Publicitária; 

O último tipo escolhido para esta pesquisa é a foto publicitária, que tem, por 

característica, exaltar as qualidades de determinado produto, com o intuito de 

popularizar e alavancar suas vendas, ou passar uma ideia sobre determinado assunto. E 

esta é conhecida por passar por diversas manipulações, que valorizam aquilo que se 

quer apresentar. 

A fotografia publicitária não é um tipo de fotografia como o é o Álbum de 

Família ou o Registro Fotográfico, mas outra modalidade em que se usa a fotografia, 

dentro das redes sociais, por outras formas. 

A fotografia publicitária que encontramos nas redes sociais, surge na forma de 

autopromoção, pois é pensada e avaliada antes de ser postada na rede: pode passar por 

edição de imagem no sentido de melhorá-la, sendo elaborada para valorizar o que se 

pretende vender. Assim é na fotografia utilizada na publicidade. 

Desta forma, pode-se, de certo modo, admitir que quase todas as fotografias que 

vemos nas redes são propagandas, pois tentamos vender nossa imagem através de 
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fotografias e conteúdos que colocamos diariamente nestas redes; nunca compartilhamos 

pensamentos negativos, nem momentos tristes, e passamos o melhor de nós: nossos 

momentos de diversão e como somos rodeados de pessoas que estimamos.  

Este tipo também aparece quando nos utilizamos das redes para a divulgação de 

trabalhos, como veremos mais adiante. 
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4.3 Redes Digitais Sociais 

 

Quando criamos um perfil numa rede social procuramos trazer, para os espaços 

online, formas que representem, com veracidade, nossa identificação no mundo real. E a 

forma mais recorrente para esta representação é a fotografia digital, que facilmente se 

integra à internet.  

 

A fotografia é uma dessas modalidades de conteúdo que podem ser integradas 

à Internet, e isso vem ocorrendo em grande escala, tanto no grande número de 

pessoas que publicam fotos na rede como na quantidade de fotos publicadas. 

(TARGA, 2010: p. 9) 

 

Ao procurarmos esta representação do “eu” nestes espaços online, nos vemos 

necessitados de criar esta identificação por meio de fotografias que nos traduzam, que 

sejam nossa representação. A ideia de compartilhar as fotografias em qualquer uma das 

redes sociais digitais, parte do propósito do valor de exposição, de como aquela 

fotografia poderá ser associada à forma como somos vistos pelo outro e de como 

pretendemos ser vistos; quando compartilhamos uma fotografia, queremos passar a 

ideia de pertencimento, de fazer parte de algo. 

Algumas fotografias colocadas nas redes podem ser esquecidas, como já 

mencionou Rodden e Wood (2003), mas esta é uma característica da produção da 

fotografia digital e, não exclusivamente, da fotografia que encontramos na rede social 

digital.  

As imagens que colocamos nas redes diferem, pois há mudanças quanto ao 

tempo que demandamos para visualizar uma fotografia, quanto à forma como vemos e 

em qual rede social ela se encontra.  

É importante entender como cada rede social funciona, qual a receptividade que 

a fotografia tem em cada uma delas e, principalmente, como elas se diferenciam; o que  

será apresentado e discutido, a seguir: 
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4.3.1 Facebook 

 

O Facebook é a rede com maior acesso no Brasil: lançada em 2004 por Mark 

Zuckerberg e seus colegas da Faculdade de Harvard, inicialmente foi pensada para 

estudantes de universidades americanas e, posteriormente, aberta para os demais 

públicos (qualquer pessoa com 13 anos ou mais). Atualmente, o Brasil é o segundo país 

com mais acesso a esta rede no mundo, com cerca de 76 milhões de usuários. O 

Facebook também é proprietário do aplicativo Instagram. 

Este site possibilita, aos usuários, grande variedade de interações, através de 

murais que permitem, aos amigos, postar mensagens, fotografias, vídeos. Outra função, 

de grande importância, são os likes/curtir: quanto maior o número de likes, mais 

reconhecido é aquele comentário, post ou fotografia.  

Outras formas de interação que o usuário pode utilizar, são a criação de grupos 

por interesses comuns e de eventos, para grupos fechados ou abertos. Este se tornou 

uma importante ferramenta para organizar movimentos contra ou a favor de 

determinados assuntos, sendo relevante o seu uso por movimentos sociais. 

Outra maneira também importante de interação, são os aplicativos que o site 

disponibiliza, como jogos on-line, onde cada usuário/jogador pode interagir com outros 

usuários, como por exemplo, o Candy Crush e o Farm Ville, muito populares nesta 

rede. 

A fotografia sempre esteve presente na rede, fazendo parte da construção do 

perfil do usuário: por meio dela, podemos nos conectar com outros usuários. Em uma 

fotografia com outras pessoas, podemos taggear, ou seja, identificar as pessoas que 

estão nela, adicionar locais e datas; finalmente, ela pode ser comentada e curtida. 

As fotografias no Facebook são organizadas em álbuns fotográficos que a 

própria rede cria ou, ainda, podem ser definidos pelos usuários; estes álbuns podem ser 

pessoais, ou colaborativos.  

A imagem a seguir (figura 9) é um exemplo da fotografia no Facebook, e 

apresenta as características que podem ser encontradas, também, na fotografia do 



 

47 

 

Álbum de Família; esta é, apenas, um exemplo, mas muitas das que encontramos na 

rede partilham da mesma temática, como veremos adiante. 

 

 

Figura 9 - Exemplo fotografia de Facebook 
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4.3.2 Twitter 

 

O Twitter é uma rede social de microblogging que possibilita, aos usuários, 

mandar mensagens de até 140 caracteres, chamados de tweets
8
. O site, criado em 2006 

por estudantes da Universidade de Nova York, surgiu com a ideia de funcionar como 

uma espécie de SMS
9
 (Short Message Service) da Internet.  

Para poder enviar os tweets, devemos ter uma conta no site, que pode ser 

acessada por meio de smartphones, tablets e através do website. O site, recentemente, 

passou a aceitar imagens junto a seus tweets, função esta que, antes, só era possível por 

meio de outros sites que davam suporte à página.  

Outra ferramenta deste site, o Trending Topics (TT), ou os “Assuntos do 

Momento”, é uma lista dos assuntos mais comentados na rede, naquele instante. O 

usuário pode escolher quais “TT” seguir, que podem ser regionais, quando abrangem 

uma determinada região como uma cidade, um estado ou país; pode-se, ainda, seguir os 

Trending Topics mundiais, que abrangem os assuntos mais comentados no mundo.  

Uma pesquisa realizada pela própria empresa, relata que a TV influencia os 

tweets em 40% e que muitos destes vão parar nos TT; a mesma pesquisa também relatou 

que 80% dos usuários acessam o Twitter via aparelhos móveis, como smartphones e 

tablets.  

Quanto às fotografias que encontramos nesta rede, elas fogem das encontradas 

no Facebook e Instagram (veremos mais adiante): as observadas nesta rede são 

ilustrativas e acompanham os tweets dos usuários, porque, aqui, a informação escrita 

tem maior importância que as imagens, que mostram detalhes (um origami, uma caneca 

e assim por diante). De acordo com a pesquisa mencionada acima, muitas delas são 

oriundas da produção de aparelhos móveis. 

                                                 
8
 Tweet significa gorjeio, pio de passarinhos; assim sendo, o site tem este nome porque suas mensagens 

são curtas - 140 caracteres, apenas – como um pio; daí o símbolo da rede: um passarinho azul. 

9
 Serviço de Mensagem de Texto para celulares. 
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No exemplo abaixo (Figura 10) vemos a forma como encontramos a fotografia 

neste site: é possível ver que, sem a legenda, não seria possível entender o assunto de 

que trata a imagem. 

 

 

Figura 10 - Exemplo de fotografia do Twitter 

 

4.3.3 Instagram 

 

Criada em 2010 por Kevin Systrom e pelo brasileiro Michael Krieger, esta rede 

é um aplicativo desenvolvido para ser utilizado, exclusivamente, por aparelhos móveis 

(smartphones e tablets).  

Inicialmente aceito, apenas, para usuários do sistema operacional iOS, mais tarde 

foi ampliado para as demais plataformas, como Android, BlackBerry e Symbian (hoje 

Windows Phone); em 2012, o aplicativo foi adquirido pelo Facebook. O Brasil é um dos 
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cinco países com maior acesso ao Instagram no mundo (número de usuários não 

revelado).  

O Instagram permite, a seus usuários, fazer fotografias aplicando filtros que 

remetem às antigas fotografias analógicas, que têm tamanho menor, são quadradas e 

fazem alusão às antigas Kodak Instamatic e Polaroid; as fotografias analógicas, quando 

reveladas, podiam apresentar manchas e detalhes provenientes das composições 

químicas utilizadas durante o processo, e é este o efeito nostálgico das antigas câmeras 

fotográficas que foi trazido para o meio digital. 

Nesta rede, seguimos nossos conhecidos, acompanhamos suas fotografias, 

curtimos e até podemos fazer comentários. Outra tendência dentro desta rede, é a 

presença de diversas figuras públicas, como atores e políticos, que também a utilizam, o 

que traz uma perspectiva de aproximação com o público, sendo que muitos curtem e 

comentam as fotografias postadas.  

Outro ponto notado durante a pesquisa, foi o uso para referências visuais: alguns 

artistas, como tatuadores, grafiteiros, ilustradores e demais artistas visuais, usam este 

aplicativo como forma de divulgação de seus trabalhos, e este é um indício forte da 

forma como a fotografia publicitária atua dentro das redes: como principal, a 

autopublicidade.  

As fotografias que compartilhamos nesta rede, fogem das características do 

Álbum de Família; também não podemos considerá-las como Registro Fotográfico pois, 

aqui, estas passam por manipulações antes de vir a público: retocamos a iluminação, 

realçamos cores e sombras das imagens, que alteram o registro autêntico.  

Podemos considerar o Instagram como uma rede de instantâneos: 

diferentemente do Facebook, as fotografias que vão para o Instagram pertencem a um 

universo de compartilhamento de vivências, de imediatismo; outra característica da 

fotografia que é compartilhada nesta rede, mostra o quão influente ela é, na vida das 

pessoas que a utilizam: é através dela que os usuários buscam documentar suas vidas, 

pois trazem os registros produzidos e as melhores imagens são postadas. O conteúdo 

postado nesta rede revela gostos, paixões e ideais.  

No exemplo abaixo (Figura 11), vemos a forma como encontramos a fotografia 

nesta rede. 



 

51 

 

 

 

Figura 11 - Exemplo fotografia do Instagram 

 

4.4 A escolha dos perfis 

 

A escolha dos perfis de usuários para esta pesquisa, seguiu o critério de 

afinidade: para cada uma das três redes estudadas, foram escolhidos um homem e uma 

mulher, sendo selecionadas três fotos de cada um, o que totalizou dezoito fotografias. A 

idade dos usuários escolhidos também compreende ao que Fontcuberta observa: 

 

Hoje os que mais fazem fotos já não são os adultos, mas os jovens e os 

adolescentes. E as fotos que eles fazem não são concebidas como 

“documentos”, mas como “diversão”, como explosões vitais de autoafirmação; 

já não celebram a família nem as férias, mas as salas de festas e os espaços de 

entretenimento. (...) usar e descartar (...) viciados em fotos, quanto mais fotos 
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melhor, nada pode saciar nossa sede de imagens, o soma (sic) da pós-

modernidade. (FONTCUBERTA, 2012, 31) 

 

Outra pesquisa
10

, esta realizada pela própria empresa Facebook, mostrou que 

adolescentes e jovens adultos são os que mais se utilizam da fotografia para se 

comunicar, sendo a rede Instagram (que pertence ao Facebook Inc.) a mais recorrente. 

Segundo a PEC da Juventude (setembro de 2010), é considerado jovem, no 

Brasil, todo cidadão compreendido entre as idades de 15 a 29 anos, dividido em três 

segmentos; jovem-adolescente, jovem-jovem, jovem-adulto; assim, considerando os 

usuários escolhidos, a pesquisa tratou de buscar seus dados entre aqueles que se 

encontram no último grupo: jovem-adulto, compreendendo pessoas com idade entre 25 

a 28 anos. 

Ressalte-se que Schegel (2009), ao estudar o perfil do internauta brasileiro, 

constata que a chance de acessar a internet diminui com a idade; mas, fatores como a 

renda, a ocupação e gênero, não demostraram influência no acesso à internet. 

Assim, o perfil dos usuários escolhidos para a pesquisa se enquadra nos jovens 

adultos, compreendendo a faixa etária de 25 anos, moradores de grandes centros e 

possuindo afinidade com o uso de redes sociais. Outro critério considerado foi não 

somente a facilidade com o uso das redes mas, também, a geração que conviveu tanto 

com a fotografia analógica quanto com a digital. 

  

                                                 
10

 Facebook IQ. Growing Up in a Visual World. Disponível em: 

<http://insights.fb.com/2015/04/20/growing-up-in-a-visual-world/>. Acesso em 4 de junho de 2015. 
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4.5 Análises Fotográficas 

 

4.5.1 Facebook 

 

Para a rede Facebook, foram selecionadas fotografias pertencentes aos seguintes 

perfis, conforme já definido acima: 

a) Homem; 

A fotografia a seguir (Figura 12), pertencente a homem de 25 anos. Trata-se de 

fotografia documental, onde podemos ver, como elemento principal, uma igreja. A 

imagem é um registro fotográfico, pois não passa por nenhum tipo de tratamento ou 

manipulação, buscando trazer veracidade ao momento. Fotografar durante viagens, 

principalmente quando a lazer, torna-se quase obrigatório, e é por meio das fotografias 

realizadas que divulgamos a experiência vivida.  

 

 

Figura 12 - Sem título (2013) 
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A fotografia no Facebook constrói uma imagem do usuário, principalmente 

através das fotografias e dos conteúdos compartilhados em suas páginas, e é a que mais 

se aproxima do Álbum de Família, pois construímos uma espécie de arquivo pessoal, 

organizando, de modo cronológico, nossa vida e realizações; também montamos álbuns 

sobre viagens que realizamos, etapas de nossas vidas e similares.  

A segunda fotografia (figura 13) é apresentada a seguir: 

 

Figura 13 - Sem título (2013) 

 

Por suas características, esta fotografia é classificada como selfie pois, além da 

pose e do modo específico da autoimagem, apresenta todos os elementos discutidos 

anteriormente. Este tipo de fotografia busca registrar um momento específico e trazer 

nossa presença, naquele determinado momento e local, ou o momento de diversão que 

pretendemos passar. Gestos comuns a este tipo de fotografia são notados, como a 

posição do braço que volta a câmera para o fotógrafo e o take de cima para baixo. 



 

55 

 

 

Fazer parte de uma fotografia é garantir o testemunho da presença, o que é a 

contrapartida obrigatória da homenagem recebida ao ter sido convidado; é 

expressar que se valoriza esta honra e que se está presente para retribuí-la. 

(BOURDIEU, 2006, 37) 

 

Como Bourdieu coloca, uma fotografia em grupo, na rede, quer transmitir a ideia 

de pertencimento, de que fazemos parte dele. Este comportamento pode ser visto na 

próxima figura. 

Na figura 14, elementos e hábitos que eram encontrados na produção da 

fotografia analógica também estão presentes na fotografia digital que encontramos na 

rede. Observamos que a posição que os modelos tomam para a foto, muito se aproxima 

da fotografia do Álbum de Família que encontramos na fotografia analógica. Observa-se 

as características, como, por exemplo, a pose e a forma como os modelos se dispõem. 

As fotografias que encontramos no Facebook são as mais próximas deste estilo.  

 

 

Figura 14 – Da série: “fotos que deram errado/certo, ainda não decidi direito #SINUS2012” (2012))  
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b) Mulher; 

A fotografia apresentada a seguir (figura 15) foi realizada em quatro poses, de 

forma a compor uma única fotografia. Com a mesma intenção que a fotografia 

apresentada na figura 14, esta, também de grupo, apresenta a mesma função, ou seja: 

traz a ideia de pertencer a um grupo. No entanto, esta apresenta os modelos de maneira 

despojada, enquanto a anterior apresenta formalidades por parte dos modelos.  

Este tipo de imagem se aproxima da fotografia digital pelo espontâneo e registra 

sua principal diferença com a imagem analógica. 

 

 

Figura 15 - Da série: "a mesma praça... o mesmo baaanco!" (2013) 
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A fotografia (figura 16) apresentada abaixo, é característica da fotografia 

encontrada no Álbum de Família, pois representa um momento solene, a formatura, algo 

de importância e que merece ser registrada. Na foto, está sendo documentada a colação 

de grau, uma celebração. 

 

Figura 16 - Graduada, premiada e Ruy Lacerda (2013) 

 

No analógico, estes momentos, como outros (casamento, aniversário, 

celebrações de um modo geral), são escolhidos para fazer parte de álbuns fotográficos; 

dentro da rede digital, este tipo de fotografia busca reproduzir o mesmo gesto. 

 

Enquanto as imagens fotográficas, e especialmente as fotografias de 

casamentos, foram adotadas pela comunidade inteira desde o início, sem 

qualquer resistência, como um momento obrigatório do ritual social, a prática 

fotográfica foi inicialmente restringida a alguns fotógrafos amadores isolados, 

todos pertencentes à burguesia da aldeia. (BOURDIEU, 2006: 35) 
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Percebemos que a imagem acima foi tomada por um amador, e não pelo 

fotógrafo (provavelmente profissional) que se encontra, também, na imagem. Podemos 

observar a simplicidade com que o amador toma a imagem, sem ser criterioso com 

relação à posição da formanda; isto, ao contrário do outro fotógrafo, que procura 

destacar uma posição privilegiada.  

Muitos álbuns fotográficos preparados por profissionais tendem a ter valores 

altíssimos, o que leva as pessoas, em grande parte, a produzirem seus próprios registros; 

como decorrência e nestes casos, não notamos poses, nem a produção criteriosa que 

muitos profissionais utilizam neste tipo de registro: o que observamos é a simplicidade, 

a frugalidade com que a imagem foi feita. A democratização da fotografia tornou 

possível que qualquer pessoa, mesmo sem experiência, possa registrar uma fotografia. 

A próxima fotografia (figura 17) é a última análise da rede Facebook: trata-se de 

um registro de viagem.  

 

 

Figura 17 - Where people came and go - at Grand Central Terminal (2013) 
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A fotografia acima é o registro de viagem que a usuária realizou à cidade de 

Nova York, Estados Unidos, e foi realizado para compor um álbum de mesmo tema.  

Sontag (2010), em Sobre fotografia, coloca que o hábito de registrar viagens é 

costume histórico, e tornou-se obrigatório: note-se que, para famílias que, em viagens, 

tinham o costume de registrar o evento por meio de prática antes manual ou através de 

desenhos, que demandavam tempo e eram exaustivos, a fotografia digital facilitou tudo, 

pois tornou esta prática mais rápida e vantajosa. 

Não podemos afirmar, com total certeza, que a fotografia acima é um selfie, mas, 

possivelmente é um retrato, este sim capaz de representar o indivíduo dentro de suas 

características. 
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4.5.2 Twitter 

 

O Twitter, como visto, é uma rede de microblogging, que visa a comunicação e 

transmissão, de forma instantânea, entre os usuários e, inicialmente, focava suas 

interações apenas no textual; somente mais tarde admitiu o uso de imagens e vídeos. 

Assim, foi observado que muito das imagens selecionadas para a pesquisa (VIS, 

2015), não condizem com a fotografia como conhecemos, pois pouco se aproxima a 

qualquer tipo da fotografia que encontramos na rede Facebook, por exemplo.  

Dentro desta rede, as imagens auxiliam a passar a informação desejada, atuando, 

apenas, como legendas ou ilustrações do texto. Pesquisa sobre o tipo de imagem e 

fotografia encontrada nesta rede, realizada na Inglaterra e Estados Unidos, mostrou que; 

 o Twitter é uma rede secundária no compartilhamento das imagens de outras 

redes, como o Instagram; 

 o contexto das imagens postadas depende daquilo que já é previamente 

tweetado pelo usuário. 

 

Although most images were photographs, a substantial minority were hybrid or 

layered forms: phone screenshots; collages; captioned pictures; and pictures of 

text messages. About half were primarily of one or more people, including 

10% that were selfies, but a wide variety of other things were also pictured. 

Some of the images were for advertising or to share a joke but in most cases 

the purpose of the tweet seemed to be to share the minutia of daily lives
11

 (VIS, 

2015)  

 

Outro ponto levantado na pesquisa é que muitas das fotografias ou imagens 

presentes não sugerem um proposito. Em redes como o Facebook, ou o Instagram, 

                                                 
11

 Em tradução livre: Embora a maioria das imagens seja de fotografias, uma minoria substancial era de 

formas híbridas de imagens: screenshots de telefone; colagens; imagens legendadas; e imagens de 

mensagens de texto. Cerca de metade era principalmente de uma ou mais pessoas, incluindo 10% que 

eram selfies, mas grande variedade de outras coisas também foram retratadas. Algumas das imagens são 

publicidades e ou para compartilhar uma piada, mas na maioria dos casos o propósito do seu tweet 

parecia ser de compartilhar as minúcias da vida diária. 
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como veremos a seguir, o usuário tem o intuito de construir uma representação virtual 

que consiga ser associada à sua imagem na vida real; assim, na rede Twitter, as imagens 

escolhidas para serem postadas pouco têm, ou nada têm, a ver com este propósito. 

Aqui, as fotografias selecionadas em cada perfil (Figuras 18 a 23) são analisadas 

em conjunto.  

 

  

 

Figura 18 - marcphx1 

 

 

Figura 19 - thaismoret1 

 

Figura 20 - marcphx2 

 

 

Figura 21 - thaismoret2 

 

Figura 22 - marcphx3 

 

Figura 23 - thaismoret3 
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4.5.3 Instagram 

 

a) Homem; 

Observamos que a fotografia (Figura 24) abaixo poderia ser considerada, à 

primeira vista, um selfie; no entanto, não o é, pois aspectos como a posição dos braços, 

que não são vistos na fotografia porque voltados para as costas, demonstram esta  

impossibilidade. Portanto, esta fotografia é um retrato, uma fotografia subaquática. 

Alguns se utilizam da rede Instagram como forma de também divulgar seus 

trabalhos, como pode ser visualizado na figura 25; isto seria uma forma de 

autopromoção, que os usuários buscam e encontram através da publicação de algumas 

fotografias que disponibilizam nesta rede. O usuário escolhido para a análise, divulga 

seu trabalho através dela. 

 

Figura 24 - komodora1 

 

Figura 25 - komodora2 
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Na figura 26, observamos o que se aproximada dos elementos característicos do 

selfie, o que podemos verificar pela posição que o usuário se coloca ao segurar a câmera 

fotográfica; no entanto, o selfie não é da pessoa, mas, sim, da marca de cerveja, ainda 

que o usuário também participe da composição. 

 

 

Figura 26 - komodora3 
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b) mulher; 

Podemos observar, na figura 27, que as legendas escolhidas pela usuária na 

fotografia, são hashtags
12

 #, que são key words que facilitam a localização de outras 

fotografias que possuem a mesma temática dentro da internet. 

O uso de hashtags dentro da rede, é recurso comum pois, a partir dela, nossa 

fotografia torna-se parte de outras ou, eventualmente, até mesmo iguais a ela, o que 

poderá dar maior vizualização. O uso de hashtags não é exclusivo do Instagram, mas 

tornou-se muito popular na rede. 

A figura 28 mostra retratos de bebidas alcóolicas. Outra prática também 

conhecida nesta rede é o uso constante para exibir o tipo de vida: reiteradamente vemos 

fotografias que demonstram aquisições com alto custos, prática que procura trazer 

imagem positiva do usuário através delas.  

 

                                                 
12

 Hashtag: palavra-chave, representada pelo quadrado oblíquo ou jogo da velha; são utilizados para 

caracterizar conteúdos publicados nas redes, criando interação dinâmica do conteúdo com outros 

integrantes da rede. Com o uso da hashtag em uma publicação, o conteúdo fica disponível para 

qualquer pessoa que o acesse. 
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Figura 27- le0590-1 

 

Figura 28 - le0590-2 

 

Tal como previamente mencionado, com os aperfeiçoamentos e progressos 

conquistados no campo da fotografia digital e na Internet, foi possível que 

conquistássemos a produção de fotografias em volume bem maior, havendo a 

necessidade de espaços onde pudessemos guardar ou dar visibilidade a esta produção.  
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Figura 29 - le0590-3 

 

Selfie, palavra que se originou de self-portrait
13

, e consiste na pessoa se auto 

retratar com uma câmera fotográfica, preferencialmente digital. Nesta fotografia (Figura 

29), no entanto, podemos visualizar duas pessoas ao invés de uma: a primeira faz o 

gesto que conhecemos para tal, segura a câmera, enquanto a outra posa, como um 

retrato. 

Após o que foi verificado na analise das fotografias que encontramos em cada 

uma das redes, algumas conclusões serão feitas no próximo e último capitulo, 

abordando a produção que é encontrada nestes espaços. 

  

                                                 
13

 Autorretrato 



 

67 

 

 

 

5 Conclusões 

 

Antigamente, as fotografias eram reunidas em álbuns e, vê-las, constituía um 

evento que levava as pessoas a se reunirem, como em uma cerimônia: cada foto era 

cuidadosamente analisada, e histórias poderiam ser contadas sobre aquela ocasião.  

Quando a fotografia digital surgiu, pensou-se que, com a facilidade em 

fotografar e armazenar imagens, nossas possibilidades seriam maiores, poderíamos 

guardar mais e mais nossas memórias, que teriam acesso mais fácil e mais seguro, além 

de não correr os riscos do envelhecimento, como ocorre com as fotografias analógicas, 

que sofrem com a deterioração física. 

Neste aspecto, o que podemos observar nesta pesquisa, é a deterioração da 

fotografia e do papel social e cultural em que foi criada: formalidades como folhear um 

álbum fotográfico, deixaram de existir; paramos de pensar nas fotografias que fazemos, 

pouco olhamos para as imagens que produzimos, há um esquecimento de seu 

significado ou a razão do seu registro. 

Grande parte desta produção fotográfica provém da facilidade que temos para 

fotografar com a câmera digital: como já foi visto, esta prática levou à criação de 

diversos locais depositários dentro da rede online.  
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Tudo é fotografável e, além do mais tudo é mostrável. Criaram-se photologs, 

blogspots, Flickr, Facebook, Twitter, Myspace... uma variedade de sites na 

rede em que as pessoas colocam suas fotos para que todos possam ver e 

comentar. Nós acostumamos a fazer fotografias de acontecimentos a que 

assistimos, viagens, encontros com os amigos. Quanto mais fotos você tem, 

mais vivo e mais divertido é. Estamos, assim, diante da necessidade de 

confirmar a realidade e dilatar a experiência. 

Definitivamente, as fotos já não servem tanto para armazenar lembranças, nem 

são feitas para ser guardadas. Servem como exclamações de vitalidade, como 

extensões de certas vivencias, que se transmitem, compartilham e desaparecem, 

mental e/ou fisicamente. (...) 

(...) 

Transmitir e compartilhar fotos funciona então como um sistema de 

comunicação social, como um ritual de comportamento que está igualmente 

sujeito a normas particulares de etiqueta e cortesia. (FONTCUBERTA, 2010: 

p. 33) 

 

As fotografias digitais que são escolhidas para vir a público e que poderão ser 

vistas, são colocadas em locais como as redes sociais, e cada uma apresenta uma 

funcionalidade, como já visto. 

A fotografia que encontramos no Facebook, por exemplo, é muito mais próxima 

da fotografia que encontramos no conhecido Álbum de Família e algumas também 

remetem ao Registro Fotográfico.  

A fotografia que é publicada, além de ser a melhor escolha entre várias outras, é 

pensada justamente como aquela que deverá ser colocada nesta rede; a organização das 

fotografias para a criação de álbuns torna possível dispô-las de maneira próxima aos 

antigos álbuns, mesmo que pouco importe a forma como as fotografias são arranjadas 

neste álbum virtual.  

Vale lembrar que todas as redes estudadas fazem referência à autopromoção do 

usuário: os selfies e mesmo as fotografias que são encontrados no Twitter, passam 

informação através do conteúdo de seus tweets, não de suas fotografias.  

Já no Instagram, as fotografias são diferentes das demais fotografias do 

Facebook e do Twitter, não só por apresentarem formato diferenciado (de 719x719, ou 

seja, quadradas), mas por remeterem ao formato da fotografia em seus primórdios, 
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considerando a textura com que as imagens eram reveladas, com a goma fotográfica, o 

daguerreótipo, ou outra característica comum que os processos de revelação químicos 

deixavam durante o processo de revelação.  

Outro aspecto desta rede, é que o Instagram está mais próximo do Twitter, pois 

este tem o intuito de registrar o momento, criando um diálogo muito próximo com o 

público, razão esta que torna esta rede uma das preferidas entre as figuras públicas.  

Mesmo sendo mais próximo do Twitter que o Facebook, o Instagram permite 

conexão em grau próximo ao pessoal entre os usuários, o que a difere das demais: o 

usuário (dono do perfil) torna-se figura mais importante que o próprio elemento 

principal dela, que é a fotografia. 

Em muito do que foi observado quanto ao que é fotografado e colocado dentro 

das redes, podemos ver o principal comportamento da fotografia. São tiradas várias e 

várias fotografias que se perdem entre outras inúmeras, iguais ou não a ela. 

 

(...) nem deveríamos estar chamando isso de fotografia, quando é apenas 

aparência e virtualidade. (FONTCUBERTA, 2012: prefácio) 

 

A maioria das fotografias encontradas nas redes são formas de autopromoção; 

não são colocadas imagens que demonstram os momentos tristes, nem aqueles que 

apresentam os problemas ou falhas das pessoas; isto até pode acontecer, como uma nota 

de falecimento ou algo semelhante, mas dificilmente são postadas fotografias 

pertinentes ao desgosto. Contudo, há uma tentativa de buscar o apoio dos “amigos” nas 

redes sociais. 

 

A necessidade de confirmar a realidade e de realçar a experiência por meio de 

fotos é um consumismo estético em que todos, hoje, estão viciados. As 

sociedades industriais transformam seus cidadões em dependentes de imagens; 

é a mais irresistível forma de poluição mental. (SONTAG, 2010, 34) 
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O que foi notado também, no decorrer da pesquisa, é o surgimento de nova 

natureza ou de outro tipo de fotografia, diferente da analógica (ainda que oriunda dessa) 

ou da digital, pois é fotografia que não cumpre com os objetivos iniciais da fotografia: 

vemos surgir a fotografia online. 

Muito das fotografias analisadas, além de pertencerem a gêneros fotográficos já 

conhecidos, apresentam poses e temáticas que se repetem em muitas delas.  

Esta curiosidade ganhou o nome de vermödalen pelo The dictionary of obscure 

sorrows (O dicionário dos lamentos obscuros), uma página na internet que busca 

inventar palavras que traduzam situações do dia a dia. Vermödalen é a frustração em 

fotografar onde existem outras idênticas a ela. 

 

Vemödalen 

n. the frustration of photographing something amazing when thousands of 

identical photos already exist—the same sunset, the same waterfall, the same 

curve of a hip, the same closeup of an eye—which can turn a unique subject 

into something hollow and pulpy and cheap, like a mass-produced piece of 

furniture you happen to have assembled yourself. 

 

Nessa situação, vemos os mesmos tipos de fotografias, selfies ou retratos, as 

mesmas paisagens, e quase todas elas buscam a mesma coisa: sua popularização e seus 

likes na rede sobressaírem, mesmo que por um momento, entre milhares de fotografias 

que são ali colocadas. 

Encontramos, nas redes, uma produção quase sempre idêntica, característica esta 

que era pouco notada pois, antes, as fotografias eram “escondidas” nos cadernos, e os 

álbuns fotográficos eram de acesso restrito, exclusivas ao convidado de seu dono, para 

então serem apreciadas: como já ressaltado, quase uma cerimônia. 

Usar esta palavra – Vemödalen – para designar fotografias que possuem o 

mesmo cunho temático ou da pose de seu modelo, só foi possível a partir do momento 

que passamos a visualizar mais amplamente as produções realizadas e suas recorrências. 
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A fotografia online é produzida com o mesmo propósito da fotografia em seus 

primórdios, ou seja, apresenta as mesmas características, temáticas, gêneros; mas tem, 

como diferença, o grande acesso, pois está aberta a todos os amigos do dono do perfil 

da rede que queiram contemplar seus álbuns fotográficos. A produção, ou melhor, o 

número das fotografias que encontramos é grande, mesmo que somente as melhores 

fotografias sejam publicadas.  

Podemos dizer que, nas redes como o Instagram, o mais importante não é o tipo 

de fotografia que escolhemos compartilhar, nem mesmo o número de “curtidas” que ela 

terá: o que muito importa é o número de seguidores, e principalmente, quem são eles. 

Quando analisamos o Facebook e escolhemos o tipo de fotografia que iremos colocar 

nesta rede, construímos uma espécie de “álbum” dentro dela. 

Nenhum desses aspectos pode ser observado no Twitter, pois suas “fotografias” 

não buscam nenhuma das três particularidades da fotografia, pois aquelas ali 

encontradas não buscam transmitir nenhum tipo de informação específica, nem mesmo 

são formas publicitárias e muito menos pertencem ao universo das fotografias do 

Álbum de Família: entendo que as fotografias no Twitter nem mesmo podem ser 

chamadas como tal. 

As fotografias que são colocadas nas redes sociais digitais não buscam “registrar 

a memória”, como ocorria no princípio da fotografia, mas têm, como objetivo, enaltecer 

a imagem que o usuário tem de si mesmo, o que é medido através dos likes, dos 

compartilhamentos e comentários que aquela imagem possui.  

A fotografia online é o chamariz para este tipo de comportamento, o que pode 

soar como vaidade para quem analisa, sem vivenciar esta atividade.  
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