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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as particularidades do sujeito no Instagram, 
que é uma ferramenta de produção e veiculação de imagens e vídeos, que vem 
sendo usada com exaustão pelos seus usuários. Avaliando a maneira em que as 
fotos evocam variados tipos de discursos que são comuns na sociedade 
contemporânea e imagética, permeada pelo culto ao belo, bem como a necessidade 
de ser visto admirado, curtido. Para este trabalho foi realizado um Estudo de Caso 
com o perfil da blogueira Gabriela Pugliesi, pessoa famosa por compartilhar por 
meio das redes sociais, em específico o Instagram, aspectos da sua vida cotidiana, 
sempre evocando o culto ao corpo. A partir desse recorte específico, discutem-se 
questões relacionadas ao culto ao corpo e à celebrização, bem como a construção 
de identidades na pós-modernidade, diante da efemeridade das tendências. A 
perspectiva teórica fundamenta-se, principalmente nos conceitos de Identidade 
(HALL, 2011), Redes Sociais (RECUERO, 2009), Cibercultura (LEVY, 2009) e 
Narcisismo (FREUD, 1979). 

Palavras chave: Instagram, Identidade, Narcisismo, Culto ao Corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aims to reflect on the exposure of users of Instagram, which is a tool of 
production and delivery of images and video, which has been used to exhaustion by 
its users. Analyzed the way in which the photos evoke different kinds of discourses 
that are common in contemporary society and imagery permeated by the cult of the 
beautiful, and the need to be seen admired tanned. For this work we conducted a 
case study with the profile of the blogger Gabriela Pugliesi, famous person for 
sharing through social networks, Instagram specific aspects of your everyday life, 
always evoking the cult of the body. From this specific perspective, we discuss 
issues related to the cult of the body and celebrização as well as the construction of 
identities in post-modernity, given the ephemeral trends. Our theoretical approach is 
based primarily on the concepts of identity (Hall, 2011), Social Networks (RECUERO, 
2009), Cyberculture (Levy, 2009) and narcissism (Freud, 1979). 
 
Keywords: Instagram, Identity, Narcissism, Cult of the body. 
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INTRODUÇÃO 

  

 Herdeiros da sociedade de consumo utilizam o Instagram como vitrine de 

consumo, expondo compras, alimentos, lugares dos sonhos. E de forma direta o 

usuário faz divulgação da marca de seus produtos para todos seus seguidores, o 

narcisista necessita de atenção constante e aceitação.  

 Nesse trabalho, temos como objetivo geral analisar as particularidades do 

sujeito no Instagram e como objetivos específicos 1) relacionar os conceitos de 

narcisismo, identidade, e redes sociais, 2) demonstrar a importância das redes 

sociais na vida do indivíduo e, 3) analisar os motivos da necessidade acentuada de 

um sujeito que voluntariamente expõe fatos do seu cotidiano, celebrizando suas 

vivências corriqueiras.  

 Assim, ao longo deste trabalho refletimos sobre até que ponto o “eu” exibido 

corresponde ao indivíduo, discutindo se esse ego que quer ser alimentado seria a 

falta ou o excesso de confiança pessoal. Ainda, relacionamos com questões 

referentes ao consumo, já que o Instagram é uma ferramenta que fora inventada 

para registrar situações banais, sendo geralmente utilizado como uma forma de 

janela de exibição da vida pessoal cotidiana.  

 Dividido em três capítulos, o presente trabalho é apresentado da seguinte 

forma: no primeiro capítulo, são feitas discussões em torno da temática da internet, 

fazendo um breve histórico desde o seu surgimento, até os dias atuais, onde esta 

ferramenta passa a ter novos significados, principalmente quando o seu acesso se 

expande para os dispositivos móveis. Ainda, discutimos sobre aspectos relacionados 

à cibercultura e as redes sociais, destacando o aplicativo Instagram. 

 No segundo capítulo, refletimos sobre as relações que são estabelecidas 

entre a internet e os dispositivos móveis, em específico, o celular. São discutidas as 

condições e situações que emergem a partir do uso dessas tecnologias, que passam 

a contribuir para a constituição da sociedade imagética, marcada pelo narcisismo e o 

culto às celebridades. Consideramos ainda o fato de muitos sujeitos comuns 

quererem adentrar nesse mundo das celebridades e da visibilidade, que se tornam 

mais próximos a partir das ferramentas disponibilizadas pelas mídias sociais e 

tecnologias. 

 No terceiro e último capítulo, analisamos um caso específico de um perfil no 

Instagram. Trata-se do perfil de Gabriela Pugliesi, famosa por postar fotos pessoais 



na rede social analisada. Em seu perfil, Gabriela Pugliesi explicita aspectos que se 

tornaram comuns na nossa contemporaneidade: o culto ao corpo e a exposição 

exacerbada do eu.   

Diante do sucesso que o Instagram e o notório uso deste aplicativo para 

exibição, propomos um estudo sobre o desejo do sujeito em aparecer, ser 

idolatrado, “seguido” nas redes sociais e como isso reflete na vida offline. 

O presente trabalho toma como perspectiva metodológica a pesquisa 

bibliográfica realizada por meio de leituras em materiais já publicados, 

principalmente consultas em livros, materiais disponibilizados na Internet (pesquisas 

recentes), envolvendo estudos sobre os temas centrais ao objeto e a abordagem 

aqui sugerida: internet, telefonia móvel, redes sociais, e narcisismo.  

O método de abordagem utilizado nesta análise caracteriza-se como um 

Estudo de Caso. Para Gil (2002) o Estudo de Caso “consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos” (p. 

54). A técnica utilizada será a documentação direta, mais especificamente 

observação direta extensiva. Assim, como estamos tratando de fotografias, será 

considerada toda a composição da foto, desde o ambiente, posicionamento da 

pessoa, suas feições, os discursos que a imagem traz e impressões que 

proporciona, bem como as linguagens discursivas e figurativas das legendas das 

fotografias postadas no Instagram, relacionando de maneira sucinta observações 

quanto à estética das imagens obtidas por meio do uso dos filtros. 

A problemática em que gira esse trabalho é a busca do indivíduo usuário do 

Instagram, pela exposição exacerbada no ciberespaço. Para tanto, serão analisados 

cinco imagens do perfil da blogueira Gabriela Pugliesi no Instagram. As fotos 

propostas em análise foram escolhidas levando em consideração que as mesmas 

foram as que tiveram maior destaque no mês de julho de 2013, considerando o 

número de likes1 e comentários. O que levou a escolher o perfil dela foi o sucesso 

que ela alcançou apenas através do aplicativo, mesmo não sendo celebridade e 

nem ao menos profissional na área de educação física ou nutricional, ainda assim 

conquistou um número considerável de seguidores e virou ícone do assunto. Ela já 

foi destaque em grandes revistas como a Vogue, e assinou uma coluna na revista 

                                                 
1
 Em uma tradução literal, curtir, em inglês. 



Women's Health2 onde responde dúvidas das leitoras em relação à boa forma, 

dietas e exercícios, além de estrelar diversas campanhas e entrevistas. 

 Com o presente trabalho, esperamos discutir e refletir sobre estas questões 

que foram acima explicitadas. Discussões e reflexões que convergem para a 

compreensão da relação que se estabelece entre indivíduos, tecnologias e 

sociedade. 

Dialogando com os conceitos, será feito uma explanação usando exemplos 

de como a noção de beleza é imposto pela sociedade, padrão esse que vem 

mudando de acordo com as transformações da mesma, destacando a questão do 

culto ao corpo e averiguando os discursos imperativos contidos nas publicações, 

que os sujeitos passam a ser convencidos por eles, atendendo as suas 

especificações, visto que esse é um tipo de poder que influencia diretamente os 

indivíduos que acompanham esse perfil e veem nele um exemplo a ser seguido. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Disponível em < http://mdemulher.abril.com.br/dieta/reportagem/casos-de-sucesso/gabriela-pugliesi-

capa-women-s-health-743185.shtml> Acesso em: 23/08/2013. 



1 O ADVENTO DA INTERNET E SUA EVOLUÇÃO SOCIAL 

 
Toda a vida das sociedades nas quais reinam 

 as condições modernas de produção se anuncia 
 como uma imensa acumulação de espetáculos. 

 Tudo o que era diretamente vivido  
se afastou numa representação  

- Guy Debord 
 
 

1.1 Internet  

 

A Internet surgiu no final da década de 1950 com a finalidade bem específica 

de levar informações de interesses militares para ajudar na comunicação em um 

período bélico, em meio à Guerra Fria, período em que as grandes potências 

(Estados Unidos e União Soviética) buscavam desenvolver estratégias e 

armamentos, como forma de defesa no caso da invasão da guerra se efetivar. Desta 

forma, transmitir notícias entre os soldados e pesquisadores da área de armamento 

militar, abrangendo depois outros campos de atuação, foi de suma importância. 

Logo, as tecnologias e a internet se tornaram tema propício para estudos e 

investigações.  

De acordo com Castells (2003), o advento da internet pode ser caracterizado 

como um divisor de águas para a sociedade. Para o autor, seus primeiros anos de 

existência foram tão impactantes que pareceu anunciar o começo de uma “nova 

era”, onde a liberdade de expressão poderia ser exposta por toda a parte sem 

depender da mídia convencional (televisão, rádio, jornal). O impacto que Castells 

(2003) visualizou como um divisor de águas não cessou com o passar dos anos e 

desenvolvimento da internet. Ao contrário, vem crescendo na medida em que seus 

usuários aumentam, colocando novos modos de ser e estar em sociedade. 

De modo perceptível, o computador, e principalmente, a Internet vem ao 

longo dos anos ganhando espaço entre os homens, deixando de ser uma ferramenta 

de “guerra” como foi inicialmente, para se tornar um instrumento para fins de 

comunicação e interação social. 

 

As redes iniciais, de interesse especificamente militar, 
passaram a conectar-se também pesquisadores de centros 
acadêmicos dos Estados Unidos envolvidos com pesquisa de 
fins bélicos. Mais adiante, principalmente nos anos 70, 



estabeleceram-se redes interligando a comunidade cientifica 
em geral, as quais, a partir de 1975, incluíram intercâmbio 
internacional. Ainda eram poucas centenas de computadores 
conectados. Depois, ao longo da década de 80, as redes 
precursoras da internet foram se ampliando, aos poucos, 
acrescentando novos serviços (COSTELLA, 2002 p. 232).  
 
 

Como vemos nas palavras de Costella (2002), a chegada da Internet não se 

resumiu apenas a sua finalidade inicial, ela ganhou novas dimensões e espalhou-se 

pelo mundo. Toda essa amplitude pode ser explicada, principalmente, pelo avanço 

tecnológico e o barateamento dos custos. Apesar de ainda haver uma parcela 

significativa de indivíduos que não possuem acesso a rede, o numero de usuários 

cresce de maneira exorbitante a cada ano. Com base nos estudos mais recentes 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNDA) de 2011, quase metade 

(46,5%) dos brasileiros com mais de 10 anos possuem acesso a Internet, mais que o 

dobro da última pesquisa feita em 2005 (21%) 3.  

O advento da internet trouxe à sociedade notáveis mudanças quanto á 

interação no meio social em que vivemos, ou seja, pessoas de qualquer parte do 

mundo passaram a poder manter contato, se conhecer através da internet. Esse 

novo jeito de se comunicar e interagir com o outro é entendida por Thompson (1998) 

como “Interação Mediada”, que consiste nas formas de comunicação que fazem uso 

de meios técnicos (papel, fios elétricos, ondas eletromagnéticas), permitindo que a 

informação seja passada mesmo que o receptor da mensagem esteja em outro 

espaço e/ou tempo, nas palavras do autor, “os participantes não compartilham o 

mesmo referencial de espaço e de tempo e não podem presumir que os outros 

entenderam expressões denotativas” (THOMPSON, 1998 p. 79). Neste tipo de 

interação existe a diminuição das deixas simbólicas, como por exemplo, expressões 

faciais, corporais e o tom de voz, tornando necessário o maior cuidado entre os 

participantes da conversa para que não haja ruído na comunicação ou que a 

mensagem não seja entendida da maneira incorreta pelo receptor.  

Neste contexto, onde distâncias são facilmente reduzidas pela internet, e 

pessoas do outro lado do mundo se conhecem, existem casos em que pessoas 

                                                 
3
 Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-05-16/proporcao-de-brasileiros-com-

acesso-internet-mais-do-que-dobra-de-2005-2011 Acesso em 16/08/2013. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-05-16/proporcao-de-brasileiros-com-acesso-internet-mais-do-que-dobra-de-2005-2011
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-05-16/proporcao-de-brasileiros-com-acesso-internet-mais-do-que-dobra-de-2005-2011


tornam-se amigos e chegam a casar-se a partir das relações geradas na rede. Mas, 

para isso, não podemos esquecer as ferramentas que permitem toda a “magia” 

acontecer: o computador e os dispositivos móveis, entre os quais tem se destacado 

na atualidade os celulares.  

No caso específico dos celulares, logo, as conexões em rede ampliaram 

ainda mais o desenvolvimento tecnológico dos dispositivos móveis. Por exemplo, 

não seria exagero dizer que o principal papel do telefone móvel, o de fazer ligações, 

hoje está se tornando característica secundária diante de outras funções possíveis 

devido à internet.  

 

1.2 Dispositivos móveis e Internet  

 

A junção da internet ao telefone móvel veio para interferir na noção de tempo 

e espaço entendido pelas pessoas, pois, o imediatismo, a necessidade de saber, de 

estar informado são características presentes na sociedade pós-moderna, e o 

celular é um aparelho de fácil manuseio, podendo ser transportado na bolsa, no 

bolso da vestimenta, nas mãos, enfim, é uma forma de se manter informado a todo 

tempo e a toda hora sem precisar se deslocar de um lugar para o outro.  

Mediante estes fatores, pode-se dizer que a relação entre a Internet e o 

telefone móvel veio para garantir a constante comunicação entre os indivíduos, e de 

forma simples e prazerosa, o usuário da rede pode interagir em tempo real tanto 

com seus conhecidos como com novos indivíduos, ampliando seu círculo social. Os 

obstáculos físicos que separavam pessoas e lugares foram superados pela 

velocidade com que a interação em rede acontece. Qualquer pessoa portadora de 

um instrumento de comunicação (computador, celular, tablet) e com acesso a 

Internet pode saber tudo que se passa no mundo, no momento em que o fato está 

acontecendo, além disso, qualquer individua pode tornar-se, também, um divulgador 

de informação.  

A conectividade é a característica principal da internet, aquilo que aproxima o 

que antes estava distante, elimina o imperativo do tempo e espaço, possibilitando a 

interação entre indivíduos cada vez mais diversos, não apenas com relação à 

separação geográfica, mas também levando em conta as diferenças socioculturais. 

 



Outra diferença importante gerada pela internet é o advento dos 
laços sociais mantidos a distância. O desenvolvimento proporcionou 
uma certa flexibilidade na manutenção e criação de laços sociais, 
uma vez que permitiu que eles fossem dispersos espacialmente. Isso 
quer dizer que a comunicação mediada por computador apresentou 
as pessoas formas de manter laços sociais fortes mesmo separados 
a grandes distâncias.(RECUERO, 2009, p. 44) 

 

As novas vivências e experiências proporcionadas ao sujeito após o uso da 

internet são demarcadas pela utilização de novos espaços. Pierre Lévy (1999) 

afirma que os espaços virtuais não são contrários ao real. A virtualidade 

proporciona, segundo o autor, a desterritorialização. Por Virtual, Levy (1999, p. 47) 

afirma que “[...] é toda entidade “desterritorializada”, capaz de gerar diversas 

manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem, 

contudo estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular”. Ainda conforme 

Levy (1999) o virtual também é visto como algo ilusório, irreal, mas que possui um 

viés filosófico, ou seja, é algo que existe sem está presente. Logo, é possível 

comunicar-se com o outro mesmo não partilhando de espaço-tempo semelhante.   

No entanto, Levy (1999) lembra que essa quebra de barreiras de tempo e 

espaço não é fruto das redes digitais, tendo em vista que a presença virtualizada já 

tinha sido iniciada desde as interações instantâneas através do telefone, sendo que, 

a comunicação à distância já era uma realidade desde a fundação dos correios. 

Porém, não se pode negar que com o advento das tecnologias, os espaços virtuais 

foram se aprimorando, de forma que, no ciberespaço há uma comunicação em 

tempo real e com possibilidades de uso de recursos técnicos, como webcam e a 

possibilidade de escolha entre falar com uma pessoa ou um grupo, também 

chamado de conferência online. 

Desse modo, trazemos como exemplo as redes sociais, em específico o 

Facebook4, o Twitter5 e o Skype6, pois, se tratam de redes que fazem uso de 

espaços virtuais onde o indivíduo tem total domínio das informações que quer expor, 

sejam elas as imagens de si (no seu perfil ou linha do tempo), ou, com quem irá 

estabelecer diálogo. Um ponto importante a ser citado nos espaços virtuais são as 

                                                 
4
 http://Facebook.com.br 

5
 http://twitter.com 

6
 “O Skype é o software que permite que você converse com o mundo inteiro”. Disponível em: 

<https://support.skype.com/pt/faq/FA6/o-que-e-o-skype>. Acesso em 16/08/2013. 

https://support.skype.com/pt/faq/FA6/o-que-e-o-skype


janelas onde as pessoas podem manter conversas privadas, não apenas com uma, 

mas, com vários indivíduos ao mesmo tempo e em janelas distintas. 

Nesses espaços virtuais há diversas opções de escolhas, no sentido de 

conexão com aquilo que o indivíduo se identifica, relacionando-se com um grupo 

social que queira estar inserido. A vinculação com o outro desempenha papel 

importante ao alargar os limites da própria identificação, de modo que, as 

ferramentas de interação tornam viável a construção de identidade pelos próprios 

indivíduos. Assim, como já dito, o sujeito demonstra a forma como quer ser visto. 

Constrói a identidade de acordo com a imagem que ele almeja que os outros tenham 

dele. Essa identidade pode ser a mesma usada no ambiente off-line ou não. Esta 

identidade pode até mesmo mudar de acordo com os interesses do usuário, 

podendo o mesmo possuir diversas identidades no ambiente virtual.  

 

A identidade está profundamente envolvida no processo de 
representação. Assim, a moldagem e remoldagem de relações 
espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de 
representação têm efeitos profundos sobre a forma como as 
identidades são localizadas e representadas (HALL, 2011, 
p.71).  
 

 Hall (2011) conceitua identidade em três concepções que nos permite um 

melhor entendimento quanto a sua construção. Ele analisa diante da seguinte 

divisão: sujeito do Iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. O sujeito do 

Iluminismo foi baseado numa concepção de um individuo totalmente centrado, 

unificado, dotados das capacidades da razão e, no entanto permanecia o mesmo 

durante toda a sua existência.  No caso do sujeito sociológico, a identidade é 

construída diante da interação do eu com a sociedade, porém o individuo possui um 

uma essência chamada pelo autor de “eu real”. Esse núcleo é aperfeiçoado e 

alterado de acordo com a continuidade do diálogo com as culturas dos mundos 

exteriores e as identidades que esses mundos possuem, é uma junção entre os 

“nossos sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo 

social e cultural” (HALL, 2011, p. 12). Já como identidade do sujeito pós-moderno, o 

autor define como aquela do indivíduo sem personalidade fixa, sendo ao contrário, 

mutável e em processo de construção constante. Esta identidade, conforme Hall 

(2011) transforma-se em uma “celebração móvel”, sendo algo construído através da 

história, vivência e não biologicamente. Veja a definição do autor:  



 

O sujeito assume identidades diferentes e em diferentes 
momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um 
“eu” coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 
empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuamente deslocadas. [...] A 
identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente 
é uma fantasia (HALL, 2011, p. 13). 

 

Stuart Hall (2011) descreve a identidade do sujeito pós-moderno como algo 

possível de ser modificado, representado e com disponibilidade de mudanças, 

construção e desconstrução. Nessa linha de raciocínio, Recuero (2009) fala dessa 

identidade criada para a rede, representações, de modo que a autora cita os 

usuários como atores sociais que constroem o “eu” que se quer que seja simulado, e 

qual a impressão que o indivíduo espera passar para aqueles que irão acessar o seu 

perfil e, talvez, iniciar uma interação com ele. Estando sempre em um processo de 

montagem. 

 

Esse imperativo, decorrente da intersecção entre público e 
privado, pode ser uma consequência direta do fenômeno 
globalizante, que exacerba o individualismo. É preciso ser 
"visto" para existir no ciberespaço. É preciso constituir-se parte 
dessa sociedade em rede, apropriando-se deste local e 
constituindo um "eu" ali (RECUERO, 2009, p. 25). 

 

As tecnologias da informação, os dispositivos eletrônicos e a internet, 

representam transformação e nesse contexto surge o ciberespaço e a cibercultura 

trazendo novos conceitos e experiências para as várias situações cotidianas. 

 

1.3 Cibercultura 

 

O Ciberespaço se configura como um ambiente propício para as relações 

sociais. Nele, os indivíduos interagem com outros em meio à rede mundial de 

computadores e a internet. Existem muitas pesquisas em torno da influência da 

cibercultura na vida cotidiana. Para definir estes dois termos, Pierre Lévy (1999) diz 

que: 

 

O ciberespaço (que também chamarei de rede) é o novo meio 



de comunicação que surge da interconexão mundial dos 
computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura 
material de comunicação digital, mas também o universo 
oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres 
humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 
neologismo “Cibercultura”, especifica aqui o conjunto de 
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de 
modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 
juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 
17). 

 

O ciberespaço é o ambiente em rede em que os usuários interagem, uma 

forma de sociedade virtual, que vai além do ambiente físico dos equipamentos 

eletrônicos que tornam possível essa interação, o ciberespaço está na ação. Nas 

palavras de Lemos (2002, p. 17), “a cibercultura é a associação da cultura 

contemporânea às tecnologias digitais, aliando a técnica à vida social, novos modos 

de vida permeados pela Comunicação instantânea”.  

A comunicação considerada instantânea tem se tornado uma busca 

constante, avalia Lemos (2002). Com isto, a necessidade de fazer parte desta 

cultura imediatista tem se alastrado, como pode ser visto com o aumento crescente 

de acesso às mais distintas redes sociais. Podemos pressupor, assim, que tal 

característica também pode ser estendida ao grande sucesso do Instagram. Com 

este aplicativo, o usuário pode compartilhar de forma instantânea imagens e vídeos 

(como exemplo, fotos/vídeos pessoais, observações do cotidiano, acontecimentos). 

Imagens que podem receber efeitos, a partir dos filtros que são disponibilizados pelo 

próprio aplicativo, demonstrando além do imediatismo, à busca constante de 

melhorar e/ou aperfeiçoar as imagens fotografadas.  

 

1.4  Redes Sociais 

 

Redes sociais são sites de relacionamentos em que os indivíduos criam uma 

conta, ou seja, um perfil de usuário da maneira em que mais for conveniente. 

Nesses cadastros, em geral, pergunta-se nome, email, data de nascimento e status 

de relacionamento, localização, emprego, formação. O usuário tem nas mãos a 

possibilidade de divulgar apenas as informações as quais construam a identidade 

que ele quer passar naquele ambiente virtual, o que torna fácil a ocorrência de 

indivíduos que criam uma pessoa que só existe naquele ciberespaço (RECUERO, 



2009). 

 

Sites de redes sociais foram definidos por Boyd e Ellison 
(2007), como aqueles sistemas que permitem i) a construção 
de uma persona através de um perfil ou página pessoal; a 
interação através de comentários; e iii) a exposição pública da 
rede social de cada ator. Os sites de redes sociais seriam uma 
categoria do grupo de softwares sociais, que seriam softwares 
com aplicação direta para a comunicação mediada por 
computador (RECUERO, 2009, p. 102). 
 

 

 Assim, a rede social propriamente dita está além dos sites de relacionamento, 

ela ocorre em meio à interação entre seus usuários, eles que criam entre si ligações, 

de acordo com seus interesses, criando um ciclo social virtual. Outra característica 

relevante é que o mesmo indivíduo pode utilizar de vários sites com esta finalidade e 

ainda assim ter diferentes perfis e públicos em cada um deles. Por exemplo, o 

usuário pode criar um perfil no Facebook e lá interagir com família, amigos 

conhecidos pessoalmente e simultaneamente possuir uma conta no Twitter e utilizá-

la para falar de outras coisas, para outras pessoas, construindo assim, identidades 

favoráveis aos seus interesses. Ou ainda, utiliza-se de uma rede social para 

promover outra através de links das postagens, sendo estas em outros perfis, outros 

sites. Forma-se assim o que podemos chamar de Capital Social, conceito que de 

acordo (RECUERO, 2009, p.53) “pode ser percebido de formas diferentes nas 

diferentes ferramentas de rede social na Internet e a partir das formas de interações 

nos diferentes sistemas”.  

O cotidiano é a pauta principal nas Redes Sociais, a exemplo do twitter, 

microblog de uso semelhante a um diário, onde o usuário narra desde notícias de 

caráter informativo a fatos corriqueiros do dia-a-dia, pensamentos, reclamações. Nas 

palavras de Sibilia (2008) o conteúdo do twitter “trata-se de mensagens mínimas, 

que jamais ultrapassam 140 caracteres – nunca mais de duas linhas – e, circula em 

um ritmo de dezenas de milhares por hora através de serviços específicos da 

internet (p. 137)”. O Instagram segue a mesma linha, só que através de imagens. 

Outra questão a ser analisada é o capital social, que pode ser determinado a partir da 

formação dos valores nesses ambientes, aquilo que é construído dentro do ciberespaço, 

sob a influência do querer ser visto e da forma que isso acontece quase sempre levando 

em consideração o que os outros vão pensar.  



 

Essa exibição pública da intimidade não é uma miudeza que 
mereça ser menosprezada. A interação com os leitores, por 
exemplo, se apresenta como um fator fundamental nos textos 
da blogosfera. [...] Sua condição de diário íntimo no sentido 
tradicional, portanto, é sem dúvida alterada. Estes se mostram 
abertamente ao mundo inteiro, enquanto os outros eram 
zelosamente preservados no segredo da intimidade individual 
(SIBILIA, 2008, p.59). 
 

Sibilia (2008) fala da autoexibição do indivíduo nos blogs pessoais, fazendo 

referência ao antigo hábito de escrever em diários, no entanto há uma diferença 

evidente, o que antes era escondido “as sete chaves”, hoje é exposto, “jogado ao 

vento”. A autora afirma ainda que, “a tendência parece clara, pelo menos nestas 

arenas: os relatos de si tendem a ser cada vez mais instantâneos, presentes, breves 

e explícitos. (SIBILIA, 2008, p. 137)”. Mais que isso, além de exibição busca-se 

reconhecimento.  A notória busca por fama (RECUERO, 2009), exposição e 

popularidade é um dos valores mais presentes nas redes sociais, e que é vista como 

medidora da audiência. A popularidade está intrinsecamente ligada ao número de 

amigos e seguidores. No Instagram, por exemplo, a sua popularidade está 

diretamente relacionada ao número de seguidores e o quanto estes interagem com o 

dono do perfil. As informações e conteúdos postados nas redes sociais são em sua 

maioria normalmente vistas por todos, ficando ali disponíveis, exceto em alguns 

casos em que o perfil mantenha suas informações guardadas apenas para quem 

seguir.   

 

1.5  O Instagram 

 

Na contemporaneidade, não apenas as celebridades convencionais (músicos, 

atores, artistas em geral) tem um lugar na mídia e anônimos também atuam em 

torno da sua visibilidade. Mostrar-se ao mundo, atualmente, é tarefa que tornou-se 

mais fácil, graças às inúmeras formas de sociabilização trazidas com as redes 

sociais. Facebook, Twitter e Instagram são vitrines no espaço virtual onde os 

indivíduos podem expor suas vidas, seu cotidiano, produzindo e reproduzindo ao 

mundo suas ideias, trabalhos e opiniões, por mais moldados que esses discursos 

possam ser. 



O Instagram é um programa aplicativo7 de compartilhamento de fotos gratuito 

e projetado inicialmente para uso em dispositivos móveis com Sistema Operacional8 

da Apple, o iOS, e posteriormente desenvolvido também para o pacote Android 

(Sistema operacional móvel da Google). A empresa, que possui o mesmo nome do 

aplicativo, foi originalmente criada por Kevin Systrom e Mike Krieger em 2010, sem 

qualquer capital ou modelo específico de negócios. Já depois de todo o sucesso 

alcançado, em 2012, o Instagram foi vendido por 1 bilhão de dólares para o 

Facebook. O Instagram tem como principal inspiração as Polaroides, máquinas 

clássicas em que as fotos revelavam-se no instante da captura da imagem. 

Nesse aplicativo, que se tornou uma rede social, as pessoas postam fotos, 

tiradas pelo próprio celular ou tablets, ou fotos tiradas de outro aparelho, só 

precisando estar salvo no celular para então ser editada e instantaneamente 

publicada em rede. A ideia inicial do aplicativo sempre foi a magia de poder 

compartilhar momentos especiais, imagens marcantes, o poder de divulgar o que 

quisesse ao alcance de suas mãos, e inevitavelmente, usado para exibir o cotidiano. 

Não é difícil de encontrar em meio ao feed9 fotografias de usuários fazendo coisas 

corriqueiras. São fotografias feitas para mostrar aspectos do dia-a-dia, como a 

maquiagem, a roupa utilizada, o famoso look do dia, colocando seu cotidiano em 

destaque, autorretratos, comidas, animais de estimação. 

Um detalhe interessante, mas não de exclusividade do Instagram, são as 

Hashtags. Uma palavra ou um conjunto de palavras juntas e antecedidas pelo 

símbolo que algumas até já chamam de hashtag (#), formando assim um link que 

quando clicado aparecem juntas todas as fotos que usaram daquela mesma 

marcação, fazendo uma ligação entre elas e juntando pessoas de interesses 

semelhantes. Desta forma, não é de se estranhar ao utilizar uma hashtag que esteja 

em alta na rede e no mesmo instante alguém que não faz parte do seu ciclo de 

amizade curtir sua foto. Estudo recente através dos dados que a plataforma 

Webstagram codifica sobre os usuários do Instagram, o Huffington Post, listou quais 

                                                 
7
 Programas aplicativos permitem ao computador prestar serviços específicos a seus usuários. 

(LEVY, 1999, p.42) 

8
 São programas que gerenciam os recursos dos computadores (memória, entrada e saída etc.) e 

organiza a mediação entre o hardware e o software aplicativo. (LEVY, 1999, p.42) 

9
 Página inicial do aplicativo onde é mostrado o conteúdo postado pelos seguidos.   



as 100 hashtags mais usadas na rede social veja aqui as 10 primeiras10. 

 

1. #love - 143,817,139 fotos 

2. #instagood - 97,570,915 fotos 

3. #me - 80,693,198 fotos 

4. #tbt - 75,411,509 fotos 

5. #cute - 75,047,873 fotos 

6. #photooftheday - 70,995,806 fotos 

7. #instamood - 64,925,462 fotos 

8. #beautiful - 54,570,181 fotos 

9. #picoftheday - 53,776,027 fotos 

10. #igers - 52,997,258 fotos 

 

Em primeiro lugar está a hashtag #love que significa amor em inglês, usada 

para legendar todos os tipos de fotografias, objetos, animais, pessoas, qualquer 

coisa que remeta a esse sentimento.  Em segundo está #Instagood que significa a 

abreviação de Instagram “insta” mais “good” que traduzindo é bom/boa em inglês, ou 

seja, é utilizado para marcar coisas ou situações consideradas boas pelo usuário, no 

entanto, também não está relacionado a um tipo especifico de fotografia ou objeto 

retratado, mas sim ao bem estar que a foto demonstra ou intenciona transmitir. Já a 

terceira colocada #me, parece ter uma utilização esperada, é usada para identificar 

autorretratos, fotografias onde o usuário do aplicativo é o protagonista da imagem, e 

em geral narra seu cotidiano dando como embasamento sua foto de rosto. 

 Outro ponto forte do aplicativo é a possibilidade de manipular a imagem 

antes do compartilhamento, os já famosos filtros, que na versão atual (Instagram v. 

4.0.2) somam um total de 20 opções.  
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 Disponível em: <http://tecnologia.terra.com.br/love-e-a-hashtag-mais-usada-do-instagram-veja-o-
top-100,612e9029d6a4c310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>. Acesso em 14/07/2013.  



EXEMPLOS DE FILTROS DO INSTAGRAM11 

 

Imagem 112 

 

Imagem 213 

 

Imagem 314 
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 Fonte: produzido pelo próprio autor 

 

12
 Filtro Nashville 

13
 Filtro Kevin 

14
 Filtro Earlybird 



Os filtros utilizados nessas imagens foram: Nashville (Imagem 1), Kevin 

(Imagem 2) e Earlybird (Imagem 3). Conforme se percebe nas fotografias acima, 

umas das propriedades mais interessantes das fotografias filtradas pelo Instagram, é 

a tendência Retrô15. Os filtros disponíveis pelo Instagram favorecem a aparência da 

foto. Remetendo a um aspecto de passado contrastando com a modernidade dos 

sujeitos que compõem a imagem. Entre as características mais marcantes, nota-se a 

intensificação das cores da foto normal e transformação de fotos coloridas em preto 

e branco. Além disso, também são disponibilizadas molduras distintas, que podem 

ser utilizadas a gosto do usuário.  

 O Instagram tem características que o avaliam como um produto da indústria 

cultural. Seus usuários aderem ao uso desta ferramenta tendo em vista questões de 

condicionamentos sociais que impõe implicitamente o desenvolvimento de algumas 

práticas sociais, como a exposição exacerbada do sujeito. Afinal, como bem disse 

Castro (2007) “a Indústria Cultural, que explora tendências de comportamento, não 

poderia deixar de lado o filão dos cuidados como o corpo (p. 47)”. O Instagram nos 

remete ao conceito de serialização da Indústria Cultural, tendo como objetivo os 

usos de produtos e vivências semelhantes para todos os sujeitos, ou seja, se você 

não possuir ou não aderir a essas práticas, você é considerado alguém que fica a 

margem. Rüdiger (2010) baseado nas obras de Horkheimer, Adorno e Marcuse 

explica o conceito de Indústria Cultural da seguinte forma: “a expressão designa 

uma prática social, através da qual a produção cultural e intelectual passa a ser 

orientada em função de sua possibilidade de consumo no mercado” (p. 138).  

Usa-se o Instagram para se expor, mostrar à sociedade o quão feliz é a sua 

vida e de como é extraordinário seus acontecimentos cotidianos. “A tendência 

parece clara, pelo menos nestas arenas: os relatos de si tendem a ser cada vez 

mais instantâneos, presentes, breves e explícitos (SIBILIA, 2008, p. 137).” Nota-se 

no Instagram, uma adesão, mesmo que de forma inconsciente por parte dos 

sujeitos, ao narcisismo.  

Esse termo, como tantos outros migrados do campo psíquico, tornou-se 

comumente usado para indicar alguém vaidoso, egocêntrico. No caso das redes 

sociais, em específico, no Instagram, percebe-se o forte narcisismo como uma forma 

de se fazer presentes em meio a rede e também chamar a atenção do outro. É como 
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 Tendência que tem inspiração em décadas passadas, mas são coisas atuais. 



se transformassem a vida pessoal em uma novela narrada para quem quiser 

acompanhar, atravessando uma linha delicada que existe entre o que é público e o 

que é privado. Isto contribui para considerações sobre a questão da produção e 

veiculação de conteúdos, no sentido de que mudaram os sentidos existentes sobre 

as barreiras até tão pouco tempo existentes entre o público e o privado. Na 

atualidade, aspectos que fazem parte do campo privado são comuns na grande 

rede. 

 

Na comunicação em rede, a liberdade parece estar em poder 
apagar o outro quando este perturba a tranquilidade da 
privacidade eletrônica. E este é um sintoma de narcisismo 
egóico, regressivo. Todavia, o grande trunfo do usuário como 
cidadão virtual reside no seu poder de se manter vigilante e 
colaborativo nas tramas da inteligência coletiva conectada 
(PAIVA, 2012, p. 4). 

 

O individuo pode gerenciar a qualquer momento as suas informações e quem 

pode ver ou interagir, essa característica transmite a ideia de poder manipular suas 

interações e assim, relacionar-se apenas com quem melhor lhe convir. O narcisismo 

pode ser entendido como a tendência do indivíduo de alimentar uma paixão por si 

mesmo, autoadmiração, individualismo, egocentrismo. Segundo Freud (1979), isso 

acontece com todos até certo ponto, a partir do qual deixa de ser saudável e se 

torna doentio, conforme os parâmetros psicológicos e psiquiátricos. Características 

narcísicas fazem parte, em diferentes escalas, do ser humano em geral, 

características estas que se intensificam cada vez mais na sociedade do espetáculo 

e das tecnologias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. O CELULAR: O NOVO LAGO DE NARCISO  

 

Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu,  
mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem.  

Já não me convém o título de homem.  
Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. 

Carlos Drummond de Andrade 
  

O celular proporcionou mobilidade para a comunicação a distância, e com o 

avanço da tecnologia o aparelho vem ganhando diversos recursos, com o objetivo 

de aperfeiçoar a comunicação entre os indivíduos. Nesse capítulo, abordaremos a 

questão do uso do celular e sua evolução tecnológica, considerando-se a inclusão 

do acesso à internet no mesmo. E ainda, refletimos sobre o mito de narciso, e de 

como o narcisismo permeia a sociedade atual, que podemos chamar de sociedade 

imagética, que visa o corpo e sua exposição como imperativo de valor e de 

conquista. 

 

2.1  O celular 

 

A Ciência não para, o que não poderia ser diferente em torno das tecnologias, 

que estão sempre buscando aprimorar-se, assim como descobrir continuamente 

coisas novas. Há 40 anos foi realizada a primeira ligação em um telefone móvel pelo 

então engenheiro da Motorola, Martin Copper, no modelo Motorola DynaTAC16. 

Após o marco do primeiro, os telefones foram acompanhando o avanço tecnológico 

da Ciência, sempre sendo aprimorados. O celular vem ganhando funções antes 

restritas a computadores, como por exemplo, a internet móvel, levando o usuário ao 

acesso a rede em qualquer lugar que esteja e que possua sinal da operadora.  

O celular tem recebido cada vez mais espaço no mercado, e segundo dados 

da Anatel17, o Brasil terminou Junho de 2013 com 265,7 milhões de celulares, o que 

corresponde a 134,35 cel/100 habitantes, isso significa que alguns usuários 

possuem mais de um aparelho18. E já de acordo com a Gartner19, pela primeira vez 
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 Disponível em: < http://oglobo.globo.com/tecnologia/conheca-evolucao-do-telefone-celular-que-

completa-40-anos-8013024>. Acesso em: 30/07/2013. 

17
 A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)  

18
 Disponível em: <http://www.teleco.com.br/ncel.asp>. Acesso em: 27/07/2013.  

http://oglobo.globo.com/tecnologia/conheca-evolucao-do-telefone-celular-que-completa-40-anos-8013024
http://oglobo.globo.com/tecnologia/conheca-evolucao-do-telefone-celular-que-completa-40-anos-8013024
http://www.teleco.com.br/ncel.asp


na história o número de smartphones vendidos superou o número de celulares 

comuns no mundo. No segundo trimestre (abril a junho) de 2013 foram vendidos 225 

milhões de unidades de Smartphones e 210 milhões de celulares convencionais. 

Tanta tecnologia para se comunicar através dos aparelhos móveis tendem a deixar 

seus usuários condicionados, e dependendo do grau de usabilidade que o aparelho 

traz para a vida do sujeito pode até afetar o seu contato social, estreitando 

distâncias com quem está longe e dificultando o contato físico com pessoas 

próximas.  

Com um mundo de possibilidades nas mãos muitas vezes nos vemos imersos 

a tantas informações. Foi-se o tempo em que o celular era usado apenas para 

receber e realizar ligações. Atualmente ele é comumente utilizado para conectar-se 

a rede. Uma olhada nas mensagens, checar email, visualizar as mensagens do 

Whatsapp20, conferir as atualizações do Facebook, ver as fotos no feed do 

Instagram e quando percebe já se passaram horas. O telefone celular é um objeto 

de desejo, por mais moderno que o aparelho seja sempre se criam expectativas 

diante de lançamentos e com isso os aparelhos entram e saem do mercado com a 

rapidez característica da tecnologia. Nesse sentindo, (SODRÉ, 1994, p. 60) diz que 

o “objeto de desejo não teria nenhuma realidade, dele nada se poderia dizer, exceto 

que não poderá jamais proporcionar satisfação”. Ou seja, a tendência é desejar o 

inalcançável e quando alcançar já ter outros desejos. O possuir é muito mais para 

expor, a saciedade desse desejo é efêmera, e logo modificada por outro desejo, 

busca-se sempre estar à frente, uma necessidade superficial de possuir algo.  

 

A finalidade imediata da produção é o consumo. Sua mais 
profunda disposição, entretanto, corre no sentido de que 
nenhum consumo possa satisfazer realmente desejo nenhum, 
a fim de que não pare jamais a escala geométrica de ordem 
produtiva (SODRÉ, 1994, p. 60).  
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O indivíduo rende-se as tentações do mercado publicitário, que vende essa 

ideia de necessidade de consumo. O desejo de consumir parece só ser totalmente 

suprido ao expor o produto comprado como uma amostra de uma conquista. Esses 

herdeiros da sociedade de consumo utilizam o Instagram como vitrine, expondo 

compras, alimentos, lugares dos sonhos. E de forma direta o usuário faz divulgação 

da marca de seus produtos para todos seus seguidores, o narcisista necessita de 

atenção constante e aceitação.  

Diante disso, devemos considerar esse desejo por exibir suas aquisições, a 

exemplo do próprio celular, ao nitidamente analisarmos uma forte tendência nas 

fotos vistas nas redes sociais, as fotos de espelho, que são fotos tiradas pelo próprio 

usuário do seu reflexo no espelho e obviamente, mostrando o aparelho no reflexo 

também. Esse hábito teve início com os celulares da Apple por conterem atrás o 

símbolo da marca, a maçã, que carrega todo o valor simbólico que a empresa 

ostenta: luxo e poder. No entanto, a moda foi além e outros aparelhos entraram na 

lista de exibidos em fotos no espelho. Para ter uma ideia da dimensão dessa 

tendência a quantidade de fotos marcadas com essa hashtag (#fotonoespelho) até o 

momento foi de 13.128 publicações21. Um dado considerável, aliás, existiam outras 

listas de hashtag, nesse sentido, escritas de maneira incorreta ou de outra forma 

que deixa a entender e ver a foto de espelhos, às vezes até mesmo no espelho do 

banheiro. Com isto, observa-se uma exposição do que até bem pouco tempo era 

considerado culturalmente como privado. O reflexo do espelho pode ser visto como 

uma representação do sujeito, por mais que aparentemente se aproxime da 

realidade, da identidade do sujeito, no entanto, conforme Sodré, 2002: 

 

Existir na imagem, aparecer no “espelho”, favorece a 
aproximação aparente com um número grande de pessoas, 
mas ao mesmo tempo provoca a distorção da realidade original 
pelo que, no cenário ou no distanciamento espácio-temporal, 
há de substituição e descontextualização. A distorção é, assim, 
efeito de diferença entre o mundo sensível e a reprodução 
espetacular, já que todo espelho é pura atopia, espaço sem 
lugar: reflete oticamente o lugar sensível onde estou, mas não 
me faz encontrar ali onde me vejo (SODRÉ, 2002, p.154-155).  
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 Vivemos numa sociedade onde o culto a imagem é visível. A busca pelo 

corpo perfeito, pela fama, pelo reconhecimento social, ter a beleza ditada pela mídia. 

Diante disso, Muniz Sodré (2002), na sua obra Antropológica do Espelho oferece 

uma visão sobre a mídia e suas implicações em termos de influência. Sobre 

sociedade imagética, o autor fala da imagem pública, imagem essa em que o sujeito 

torna-se ícone. Aquelas figuras midiáticas que viram exemplo a ser seguido, 

referencial de beleza, um padrão inacessível ao mundo real, o que traz frustrações 

para os indivíduos que a almejam, já que muitas vezes não podem atingir tais 

patamares.  

 

2.2 Mito Narcísico  

 

Segundo a mitologia grega, Narciso era um jovem muito bonito que deixava 

todas as moças da aldeia onde morava apaixonadas, mas não queria nenhuma 

delas. As jovens ficaram indignadas diante de tanta indiferença do rapaz, e diante 

disso, apelaram. Pediram ajuda a Nêmesis para castigá-lo e ela atendeu. A deusa o 

condenou a apaixonar-se por si mesmo perante a sua imagem refletida no lago. Ele 

ficou tão enamorado de si que não conseguia parar de se olhar, definhando e 

morrendo ali mesmo (SODRÉ, 1994). 

 Como um mito, essa é umas das versões, que algumas vezes é interpretada 

de maneira diferenciada pelos autores. No entanto, a moral da história é sempre 

essa do amor-próprio exacerbado, egocentrismo, o desejo por si mesmo, um estado 

amoroso sem par, o que faz com quê se relacione o narcisismo logo a um individuo 

egoísta e em suma dotado de um ego inflado de tal modo que se julgue superior. No 

entanto, nem sempre a realidade é essa. Esta é apenas uma visão generalista. 

O celular, especificamente com o uso do aplicativo Instagram é o novo lago 

de Narciso da história, a diferença é que nesse caso o reflexo é mostrado não só 

para o indivíduo que se admira, mas também para todo o ciberespaço. Como um 

aplicativo que tornou-se uma rede social, é normalmente o usuário do aparelho 

quem faz a própria foto, isso torna as imagens uma espécie de visão do sujeito 

sobre o mundo ao seu redor, o que faz transparecer ainda mais seu egocentrismo 

quando se utiliza do mesmo para fotografar-se diversas vezes por dia. “O Narciso é 

fascinado pela sua imagem refletida na superfície do lago virtual, mas tem medo de 

mergulhar nas águas profundas. A rede social, como espaço público, é também o 



terreno da alteridade que, para o narcisista, representa uma “zona de perigo”” 

(PAIVA, 2012, p. 4). Ou seja, o usuário busca se mostrar, no entanto de uma forma 

que ele queira ser visto, no sentido de que ele tem o receio de mostrar uma face que 

possa ter uma recepção indesejada. 

Alguns sintomas narcísicos são encontrados em todo sujeito de maneira 

saudável como parte construtiva do seu eu, desenvolvimento saudável da libido, no 

entanto, em determinados casos esses sintomas são em excesso, tornando-se 

então patologia, necessitando de tratamento psíquico para melhor conviver em 

sociedade. 

Perante a teoria psicanalista o estado amoroso em que o sujeito encontra-se, 

quando interessado em outro, quer dizer que ele está na verdade, vendo no outro a 

sua própria construção idealizada, o chamado ideal do eu e assim tende a buscar no 

outro algo que quer para si (SODRÉ, 1994).  

O narcisismo é “uma fase intermediária necessária entre o auto-erotismo e o 

amor objetal (FREUD apud SEVERIANO, 1997, p. 125)”. Com essa base, Severiano 

(1997) questiona o atrelamento do narcisismo com o individualismo, ela faz uma 

análise psicossocial entre o aspecto clínico e o cultural, vendo o narcisismo desde 

como uma forma de estruturação do ego, desenvolvimento normal do ser humano e 

até as formas adoentadas de desiquilíbrio psíquico.   

A Internet possibilita um mundo à parte da sociedade tornando um campo 

fértil para indivíduos se exporem e ainda construírem identidades segundo sua 

própria conveniência. Como bem diz Hall (2011) “todas as identidades estão 

localizadas no espaço e tempo simbólico (p.71)”. Na internet, as deixas simbólicas 

são diminuídas podendo assim, construir-se e reconstruir-se a todo o momento 

fazendo ou mudando seu perfil na rede, tendo a identidade como uma 

representação.  

 

2.3  Sociedade Imagética 

 

O narcisismo atual tem participação significativa na estruturação subjetiva do 

sujeito contemporâneo, tendo forte influencia na construção de suas identidades. 

Nota-se a exigência de prazer diante de tudo, valores e sentidos de vida ligados 

somente a busca pela felicidade e principalmente mostrá-la. Ver no outro uma forma 

de alimentar o seu narcisismo e não há dessa maneira relação de cumplicidade, 



tendo em vista a fuga a todo custo perante a dor. 

 

O narcisista depende dos outros para validar sua autoestima. 
Ele não pode viver sem público admirativo. Sua aparente 
liberdade de laços familiares e de pressões institucionais não o 
liberta para ficar sozinho em glorifique-se de sua 
individualidade. Ao contrário, contribui para a sua insegurança, 
que ele só poderá superar vendo o seu “ego grandioso” 
refletido nas atenções dos outros ou ligando-se aqueles que 
irradiam celebridade, poder e carisma (LASCH apud SODRÉ, 
2002 p.68). 
 

 

O narcisista para receber e continuar atraindo a atenção, aplausos, elogios e 

adulação de terceiros para a sua fragilizada personalidade, necessita manter-se 

sempre atraente e belo para todos, a fim de receber esses aplausos e essa 

aceitação que o alimentam. Isso o coloca em uma situação delicada, ao mesmo 

tempo em que o individuo quer se exibir, ele também quer ser visto. Assim, vive em 

uma constante atuação, mediante suas particularidades expostas, obrigatoriamente 

para o sujeito, que suas fotos estejam arrumadas e bem tratadas para arrancar 

elogios da plateia. 

Dessa forma, percebe-se que este sujeito vive em um espaço simbólico de 

reflexão sobre si mesmo, uma característica que o faz adentrar ainda mais nesse 

universo é a ausência de confiança no próximo, a limitação de não acreditar em 

nada além de si mesmo. E algumas vezes põe em dúvida essa autoconfiança, tendo 

em vista da necessidade de autoafirmação. 

Vive-se num imediatismo exacerbado onde a busca pelo belo e pelo prazer 

não pode ser adiada, os desejos são metas de vida e a capacidade de aceitar 

frustrações está cada vez mais escassa. 

As frustrações nesse sentido são acontecimentos humanamente necessários 

para o crescimento individual do sujeito, de forma a desenvolver sua capacidade 

psíquica a lidar com o que não está ao seu controle e entender que nem sempre a 

vida acontecerá de acordo com a sua vontade. O sujeito almeja utopicamente um 

estado de felicidade constante, sem espaço para dissabores.  

 

A concepção de felicidade, que é a da cultura de massa, não 
pode ser reduzida ao hedonismo do bem-estar, pois pelo 
contrário, leva alimentos para grandes fomes da alma, mas 



pode ser considerada consumidora, no sentido mais amplo do 
termo, isto é, que incita não só a consumir produtos, mas a 
consumir a própria vida (MORIN, 1997, p.127).  

 

Essa busca incessante pela felicidade e perfeição, metaforicamente 

mostradas pelas fotos que são postadas nas redes sociais seria comum caso não 

fosse fundamentada em uma fantasia narcísica que está baseada na realização 

imediata do desejo, fazendo com que o mercado sempre seja a sua solução, uma 

vez que o individuo pode ter o que quiser a qualquer hora, ao menos no plano do 

desejo. Nessa vontade de possuir, há uma forma de preencher um vazio da vida. O 

que acontece de maneira ilusória, dando uma sensação imediata de prazer seguida 

da falta de algo, gerando um ciclo vicioso de estar sempre consumindo. Dessa 

forma, o sujeito se encontra condenado à crença de que “ser” é “ter” e a angústia se 

instaura quando este, mesmo tendo, não consegue ser o que quer e o que é. Imerso 

numa delicada condição de inserção em uma cultura que aprisiona e podando seu 

pensamento visando o imediatismo.  

A identidade do sujeito então se torna dependente do consumismo 

performático, acarretando em um consequente empobrecimento da vida psíquica, 

sendo o corpo negligenciado em sua totalidade e tomado como matéria/objeto do 

culto narcísico, abarcado e impresso por um processo dialético que compõe a 

subjetividade historicamente. Existe uma procura por um eu ideal, de maneira 

individualista, criando os próprios ideais diante da falta de componentes simbólicos, 

de maneira egocêntrica.    

 

Trata-se de uma sociedade na qual houve uma imbricação 
tamanha entre economia e cultura, a ponto de a indústria 
cultural tornar-se seu paradigma por excelência. Trata-se de 
uma sociedade de tempo acelerado e, por consequência, de 
produção e descarte de tudo o que foi produzido. Isso, por sua 
vez, leva à implosão de todas as formas produzidas (não só 
produtos, mas valores e instituições), gerando uma sociedade 
do vazio, do “sem forma”. Por conta disso, essa é uma 
sociedade na qual “estar na imagem é existir”, na qual se vive, 
então, numa forma de sociabilidade marcada pela 
performance, pela produção de impressões (RIBEIRO, 2005, p. 
11-12) 

 



É como se a todo o momento o indivíduo estivesse atuando em um papel que 

não corresponde ao seu eu real, mas sim aquele que é idealizado, essa questão da 

performance, do eu construído para agradar as outras pessoas, no entanto, essa 

vontade de agradar, nada mais é do que a busca por ser admirado.  E paralelamente 

a isso, há um crescente desinteresse no outro e maior investimento no eu, cujas 

consequências são o enfraquecimento das relações, fazendo com que elas sejam 

mais efêmeras e inconstantes. Na definição de Bauman (2005): 

 

Para a grande maioria dos habitantes do líquido mundo 
moderno, atitudes como cuidar da coesão, apegar-se às 
regras, agir de acordo com precedentes e manter-se fiel à 
lógica da continuidade, em vez de flutuar na onda das 
oportunidades mutáveis e de curta duração, não constituem 
opções promissoras (BAUMAN, 2005, p. 60). 

 

Essa é sem dúvida uma geração ligada ao corpo, conforme já foi dito, e aos 

ideais midiáticos que também os quais estão vinculados à sexualidade, onde o corpo 

ideal é aquele que desperta a libido. Sobre essa questão Corbin (2008, p. 181) 

afirma que “o corpo contemplado, o corpo desejado, o corpo acariciado, o corpo 

penetrado, o corpo satisfeito constituem um conjunto de objetos históricos 

obsedantes no século que viu elaborar-se a noção da sexualidade”. Constata-se, no 

século XIX, a emergência da sexologia, com a proliferação de discursos 

relacionados ao sexo e o reconhecimento de diferentes impulsos sexuais, ainda que 

fossem frequentemente controlados e reprimidos. A sexualidade como tabu faz com 

que o individuo oprima seus desejos e esconda sua real intenção ao insinuar-se 

para o outro. 

Uma pesquisa recente da revista Time22 que analisa o perfil do jovem usuário 

de smartphone traz algumas considerações sobre estas questões abordadas até 

aqui. Em média, nas pessoas nascidas entre o ano de 1980 e 2000, nos Estados 

Unidos, chamada de geração me me me ou Millinnials, mas também conhecida por 

alguns autores como a geração Y,  foram encontradas características como o 

narcisismo, a preguiça, o fato de serem pessoas boas, no entanto alienados e 

ansiosos. Diante dos dados da pesquisa, em suma, a Time elenca a essência 

desses jovens consumidores: 
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Otimistas; 
Abraçam o sistema; 
Mais pragmáticos, menos sonhadores; 
Vivem em um mundo sem grandes líderes políticos; 
Mas são obcecados por celebridades; 
Acreditam em Deus, mas não são chegados à ideia de religião 
(porque não se identificam com nenhuma grande instituição) 
Sofrem de um medo agudo de estarem desatualizados São 
bem informados, mas inativos; 
Amam seus smartphones, mas não gostam muito de falar 
neles. 

  

O individuo tornou-se um ser mais virtual que real e sua personalidade passa 

por diversas modificações e transformações, não são apenas as relações que estão 

efêmeras, mas também até a sua própria individualidade. Na medida em que se 

constrói uma identidade sem base própria ela se desfaz da mesma maneira, se 

modifica deixando o indivíduo perdido dentro de si, sempre em busca de algo lá fora 

para preencher o vácuo deixado pelas coisas passageiras.  

 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado 
global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens 
internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 
comunicação globalmente interligados, mais as identidades se 
tornam desvinculadas – desalojadas - de tempos, lugares, 
histórias e tradições específicos e parecem “flutuar livremente”. 
Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades 
(cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a 
diferentes partes de nós), dentre as quais parece possível fazer 
uma escolha. Foi a difusão do consumismo, seja realidade, 
seja como sonho, que contribuiu para esse efeito de 
“supermercado cultural”. (HALL, 2011, p. 75) 

 

Diante de todas as disponibilidades culturais ao seu alcance, o sujeito acaba 

absorvendo de maneira superficial diversas identidades, logo, a ausência de 

aprofundamento faz com quê o indivíduo esteja sempre absorvendo o que lhe é 

oferecido pela indústria do consumo, criando nela uma identidade múltipla e 

vulnerável.  

Dentro desse “supermercado cultural”, como diz Hall (2011), são encontrados 

os indivíduos preocupados com o corpo, que podemos chamar de “geração saúde”. 



São sujeitos que cuidam do corpo, buscam uma alimentação saudável, praticam 

esportes e cultuam aqueles que se tornam ícones, a exemplo da blogueira Gabriela 

Pugliesi, que por meio do Instagram, narra seu cotidiano, e com isso ganhou fama 

entre os usuários do aplicativo, virando assim, exemplo de vida para muitas 

pessoas, incentivando desde hábitos saudáveis como exercícios físicos e dieta 

balanceada até tratamentos estéticos. Um modelo clássico de culto ao corpo e de 

celebrização. 

 

2.4  Celebridade  

 

A fama sempre foi desejada por muitos, no entanto, apenas poucos 

conseguiam chegar a esse patamar. Poderíamos dizer que as celebridades 

resumiam-se em figuras públicas como artistas, cantores, atrizes, políticos. Já com a 

sociedade do espetáculo, as coisas ficaram mais fáceis para quem deseja a fama. A 

imagem está cada vez mais valorizada visando sempre o aparecer, e como disse 

Debord (2005, p. 9) “espectáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação 

social entre pessoas, mediatizada por imagens.” Ou seja, as pessoas estão se 

deixando influenciar ao mesmo tempo em que também usam de suas imagens para 

transmitir mensagens.  

 

As estrelas, em suas vidas de lazer, de jogo, de espetáculo, de 
amor, de luxo, e na sua busca incessante pela felicidade 
simbolizam os tipos de ideias da cultura de massa. Heróis e 
heroínas da vida privada, os astros e estrelas são a ala ativa da 
grande corte dos olimpianos que animam a imagem da 
verdadeira vida (MORIN, 1997, p. 108). 
 
 

 Celebridades são o que Morin (1997) chama de “olimpianos” fazendo alusão a 

mitologia, aos deuses do Olimpo, que para ele é uma característica da cultura de 

massa: a produção de semideuses e heróis que “participam da existência empírica, 

enferma e mortal. Sob a inibidora pressão da realidade informativa e do realismo 

imaginário, sob pressão orientadora da necessidade de identificação e das normas 

da sociedade de consumo” (MORIN, 1997, p. 109). Essa sociedade sente a 

necessidade de ter um modelo socialmente aceitável para se espelhar, formando 

assim, seus próprios heróis, mitificando-os.     



 

Consumida esteticamente, a cultura de massa desenvolve, 
além da estética, uma práxis e uma mitologia. Isso significa que 
ela ultrapassa a estética tanto no sentido do real como no 
sentido do imaginário. Esses dois movimentos aparentemente 
contraditórios são, de fato, inseparáveis. É precisamente por 
meio dos olimpianos que eles se exercitam com maior vigor. 
(Morin, 1997, p.108, 109) 

 

Diante das discussões até aqui realizadas, no capítulo seguinte analisaremos 

as publicações no perfil do Instagram de Gabriela Pugliesi, pessoa que tornou-se 

famosa graças aos conteúdos e publicações feitas em suas redes sociais. 

Investigamos as particularidades do seu eu narcisista nesse caso específico, bem 

como a repercussão conseguida diante de seus seguidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 #GERAÇÃOPUGLIESI: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O CULTO AO CORPO  

 

Houve, durante a época clássica, uma 
descoberta do corpo como objeto e alvo 

de poder. Encontraríamos facilmente 
sinais dessa grande atenção dedicada 

então ao corpo - ao corpo que se 
manipula, se modela, se treina, que 

obedece, responde, se torna hábil ou 
cujas forças se multiplicam.  

Michel Foucault 

 

#Geraçãopugliesi é uma hashtag que, Gabriela Pugliesi, nosso objeto 

empírico de análise, utilizou para identificar suas fotos/publicações e em seguida 

usada também por seus seguidores, no intuito que outras pessoas ao postarem 

fotografias no Instagram que sigam o mesmo sentido das postadas por ela, 

qualidade de vida, tornem-se uma lista. Como já foi falado, Hashtags são palavras 

ou frases que antecedidas pelo símbolo “#”, formam um link, um marcador de 

publicações, fazendo com quê, as fotografias que utilizem as mesmas hashtags 

possam ser vistas juntas no buscador. Dessa forma nota-se o sucesso da blogueira 

ao procurar por essa hashtags são vistas 184,68823 e o número só tende a crescer. 

Em meio a poses e “curtidas” é considerável dizer que não existe mais o 

desconforto com a invasão da privacidade, ao menos para uma maioria expressiva 

dos usuários das redes sociais. O que se vê é a intimidade sendo exposta, e usada 

para autopromover audiência aos seus perfis nesses sites de relacionamentos, 

busca-se atenção. Dessa maneira, mostra-se desde cenas rotineiras como o 

acordar, o café da manhã, look do dia, até cenas mais íntimas como fotos na cama 

e/ou denotando intimidade sexual.  

Observa-se, com recorrência como parte da contemporaneidade e destes 

fenômenos, o surgimento da ginástica e de outros esportes inovadores, que eram 

cronometrados e tinham os resultados registrados em tabelas. “O exercício se 

tornava um trabalho corporal de novo tipo: uma atividade precisamente codificada 

cujos movimentos são geometrizados e cujos resultados são calculados” 

(VIGARELLO, 2008, p. 394). A maioria desses esportes eram marcados pela 

valorização ao desempenho individual e pelo objetivo de conquistar um corpo 
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corrigido, bem delineado e exercitado. As representações deste corpo também se 

inserem na sociedade em que o eu tem se transformado em um espetáculo. É sobre 

essa geração fitness e suas relações com a exposição do eu que faremos as 

inferências do nosso trabalho.   

 

3.1 Gabriela Pugliesi 

 

Adepta de um estilo de vida saudável, Gabriela Pugliesi ganhou destaque na 

mídia após conseguir através das suas publicações no Instagram, um número 

expressivo de seguidores. Até o dado momento24 esse número ultrapassa os 300 

mil, fato que não pode ser considerado corriqueiro que possa acontecer com um 

anônimo de um dia para outro. Normalmente, os maiores “seguidos” nas redes 

sociais são as pessoas que são celebridades, artistas. E nesse caso, Pugliesi, fez o 

caminho inverso da fama. Interessante informar que ela não é nutricionista nem 

profissional de educação física, mas sim alguém que ensina pelo exemplo. Com 

avidez e bom humor, ela expõe sua rotina de exercícios e boa alimentação e ainda 

procura tirar dúvidas das suas seguidoras. O que antes era apenas lazer tornou-se 

profissão e hoje além de continuar no Instagram, Gabriela tem um blog, intitulado 

Tips4life. A partir de seu blog, ela tem rendimentos financeiros advindos de 

publicidade de grandes marcas de produtos voltados para área da alimentação 

saudável e fitness, que são feitas em suas páginas na Internet. O blog é uma 

extensão do que ela posta no Instagram. É importante destacar que a blogueira é 

formada em Desenho Industrial, mas largou seu emprego em uma joalheria de 

renome, devido ao grande sucesso de suas páginas. Em entrevista a revista Ego25 

ela afirma “tenho muita paixão pela vida, e por isso me preocupo tanto com a saúde, 

em comer bem e me exercitar. Mas nunca imaginei que esse meu lado pudesse ser 

minha fonte de renda”. 
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 24/08/2013. 

25
 Disponível em < http://ego.globo.com/beleza/noticia/2013/05/fenomeno-no-instagram-gabriela-

pugliesi-da-dicas-de-saude-e-beleza.html>. Acesso em: 20.08.13.  



FOTOGRAFIAS SELECIONADAS DO PERFIL @GABRIELAPUGLIESI PARA 

ANÁLISE26: 

 

Imagem 427 

Imagem 528 

Imagem 629 

Imagem 730 
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 Fonte divulgação/Instagram 

27
 Disponível em <http://instagram.com/p/bYynVgqowT/>. Acesso em 25/08/2013. 

28
 Disponível em <http://instagram.com/p/bwc2UPKo6p/>. Acesso em 25/08/2013. 

29
 Disponível em <http://instagram.com/p/bys0TJKo6v/>. Acesso em 25/08/2013. 

30
 Disponível em <http://instagram.com/p/cHS5HVqo6S/>. Acesso em 25/08/2013. 

http://instagram.com/p/bYynVgqowT/
http://instagram.com/p/bwc2UPKo6p/
http://instagram.com/p/bys0TJKo6v/
http://instagram.com/p/cHS5HVqo6S/


3.2 @GabrielaPugliesi: De esportista anônima a Instagirl31 

  

A recente onda das musas fitness do Instagram inspirou muita gente a seguir 

um estilo de vida mais saudável. A geração saúde está cada vez mais ganhando 

adeptos. Entre essas musas inspiradoras está a baiana Gabriela Pugliesi, de 27 

anos.  Com um número significativo de seguidores, ela passou do anonimato para 

tornar-se celebridade da mídia, publicando fotos no seu perfil do Instagram, 

mostrando seus hábitos diários, incentivando muita gente a seguir o seu exemplo. O 

sucesso da blogueira foi tanto, que ela largou o emprego em uma joalheria, para se 

dedicar as postagens no Instagram e diante do sucesso e rendimento financeiro logo 

depois criou um blog (www.tips4life.com.br) que ela mesma atualiza e por meio dele 

consegue retirar maiores lucros, fazendo publicidade para grandes marcas de 

produtos da linha fitness. 

 

3.3  Informações e números  

 

Imagem 4: postada dia 04/07/2013 

Curtidas: 12.400 

Comentários: 648 

 

Imagem 5 : postada dia 14/07/2013 

Curtidas: 16.600 

Comentários: 1.220 

 

Imagem 6: postada dia 15/07/2013 

Curtidas: 9.220 

Comentários: 297 

 

Imagem 7: postada dia 23/07/2013 

Curtidas: 16.400 

Comentários: 841 
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 Insta de Instagram e Girl que significa garota em inglês, ou seja, garota Instagram.  

http://www.tips4life.com.br/


3.5 Descrição e análises  

 

Na imagem 4, Gabriela aparece em uma foto tirada no espelho da academia  

mostrando a barriga, e na legenda cita o treino que realizou naquele momento. 

Deixando implícito que com disciplina é possível chegar aquele resultado, ou seja, o 

corpo definido e elogiado.   

 

Toda informação traz algum segredo que permite ao leitor 
apropriar-se de uma parcela da intimidade da estrela. Qualquer 
um, eventualmente, poderá incorporar a si mesmo essa 
parcela, adaptando penteados, maquiagens, toilettes, 
assimilando assim a matéria assimilável por natureza, a 
alimentação da estrela. (MORIN, 1989, p.61) 

 

Na imagem 5, a blogueira faz uma comparação em relação as mudanças que 

seu corpo passou, sendo a imagem composta por uma foto dela em janeiro de 2010, 

outra em fevereiro de 2013 e a mais recente que é a de julho de 2013. Diante 

dessas fotografias, é notória a mudança que Gabriela passou, apesar de estar um 

pouco mais magra, no entanto é evidente a sua musculatura bem definida. A 

legenda da foto provoca ainda mais interação do público diante de um depoimento, 

em que ela demonstra suas fraquezas, citando que na foto mais antiga era na época 

que não se importava tanto assim com o corpo e consumia alimentos que não 

faziam bem a saúde e consequentemente, engordava. Utilizando-se desse discurso 

Gabriela aproxima-se ainda mais de seus seguidores no Instagram. Os fãs estão 

perdendo aquele distanciamento em que se colocavam as celebridades como diz 

Morin (1989):  

 

[...] as estrelas participam da vida quotidiana dos mortais. Não 
são mais astros inacessíveis, mas mediadores entre o céu e a 
Terra. Moças formidáveis, mulheres estrondosas, despertam 
um culto em que a veneração cede lugar à admiração. São 
menos marmóreas, porém mais ternas; menos sublimes, 
todavia mais amadas (MORIN, 1989, p. 20). 

   

A fotografia da imagem 6 é feita de cima para baixo, e provavelmente foi feita 

por outra pessoa.  Nela, Gabriela está tomando sol e expondo além de um corpo 

admirável um bronzeado que muitos buscam até em clinicas de estéticas. Nessa 



legenda ela foi sucinta e colocou apenas a marca do biquíni, um tipo de publicidade 

disfarçada. Em meio aos comentários, em geral, admirando a barriga sarada da 

blogueira ou ironicamente dizendo que tem igual, um comentário chamou atenção. 

Nele, a seguidora pediu que Gabriela preparasse uma série de treinos que 

resultasse em uma barriga sarada tal qual a sua, e enviasse por email. Partindo 

desse ponto, destacamos que por mais que Pugliesi afirme que não é profissional, 

ainda assim, o público que a admira, espera dela uma resposta já que é nela que vê 

o exemplo. 

 
A projeção do espectador no herói corresponde a um 
movimento de duplicação. [...] Para além da imagem, projeções 
míticas se fixam numa pessoa concreta e carnal: a estrela. [...] 
A estrela submerge no espelho dos sonhos e emerge na 
realidade tangível. Num e noutro caso, são os poderes da 
projeção que a divinizam. É no instante que a projeção mítica 
se faz na sua natureza dupla e a unifica que se realiza a 
estrela-deusa. Essa deusa, porém, deve ser consumida, 
assimilada, integrada: o culto é organizado com vistas a essa 
identificação. A estrela é fruto de um complexo projeção-
identificação particularmente virulento (MORIN, 1989, p. 67). 

 

Como um ícone de saúde e boa forma, Gabriela, recebe muito carinho dos 

seguidores conforme visto nos comentários em suas fotos, da mesma forma que 

retribui respondendo com educação e bom humor. Dotada de muito carisma, a 

blogueira está sempre disposta a ajudar e incentivar suas seguidoras e seguidores 

que também pode se chamar de fãs. 

 

O amor do fã não pode possuir, nem no sentido sociológico 
nem no sentido físico do termo. O amor pela estrela não 
provoca ciúme ou inveja, é partilhável, pouco sexualizado, ou 
seja, adorador. (...) O fã, por seu lado, aceita ser pura e 
simplesmente verme. Desejaria ser amado, mas sem perder 
sua humildade. É esta desigualdade que caracteriza o amor 
religioso, essa adoração não-recíproca, embora eventualmente 
recompensada. (MORIN, 1989, p.52) 

 

E o bom humor faz parte da maioria das postagens, como na imagem 7 que 

ela faz uma brincadeira usando a foto de Sabrina Sato com a frase “não, eu não 

quero trocar likes. Quero troca de bunda com a Sabrina” e a legenda “por um mundo 



com trocas mais justas! #nãoquerotrocarlikes”. A blogueira remete a sua fala a um 

fenômeno bem comum no Instagram, que é sujeitos em busca de seguidores e/ou 

de curtidas que ficam mendigando atenção em forma de comentários pedindo para 

trocar likes, ou frases tipo “sigo todos de volta”, em perfis populares. Obviamente, 

que o @gabrielapugliesi é alvo constante e pensando com criatividade e bom humor 

a blogueira deixou o recado. 

 
A preocupação com o corpo esbelto - sinônimo de corpo 
saudável – na contemporaneidade pode ser compreendida 
como algo que diz respeito à condição do individuo na 
modernidade.  A ambientação urbano-industrial dos anos 20 
representa um importante marco histórico para a compreensão 
do processo no qual a corporeidade ganha evidência cada vez 
maior (CASTRO, 2007, p.24).  

 

Como disse Castro (2007), a sociedade moderna está nitidamente ligada a 

cultura da magreza e mais que isso a hábitos de vida saudáveis, que deu inicio 

desde a década de 20 e foi transformando-se ao longo dos anos, seguindo o 

percurso da história, como por exemplo, as grandes mudanças que ocorreram na 

década de 60, a revolução sexual, com a invenção da pílula anticoncepcional, o 

movimento hippie, e as manifestações que fazia apologia a “sexo, drogas e rock’in 

roll”, evidenciando o corpo e os prazeres. Já na sociedade do espetáculo em que 

vivemos o corpo é mais uma forma de exposição e realização diante do consumo 

visto que a mídia tende a padronizar um corpo perfeito e assim, estimulando o 

consumo de bens e serviços que possam de alguma forma deixar o individuo mais 

perto do que aquele que ele admira está. 

 

O corpo na atualidade surge como objeto midiático que traz consigo 
elementos de reflexão e de leitura, articulando suas dependências às 
proposições biotecnológicas. Ao divulgar um corpo padronizado. Que 
se aproxima da máxima valorização da imagem, a mídia implementa 
uma referência hegemônica e dominante da representação do corpo.  
(GARCIA, 2005, p. 146) 

 

Enquanto as redes sociais podem nos ajudar em momentos de solidão, 

também pode nos influenciar de forma negativa, afetando a autoestima quando se 

cai na tentação comparativa de espelhar sua rotina na vida do outro. As redes 

sociais em muitos momentos incitam essa indevida comparação com a vida alheia. 



É notório que a vida é feita de momentos bons e outros nem tanto, é assim com 

todos. As pessoas, nas redes sociais, procuram sempre postar os bons momentos. 

Aquilo que possa mostrar a todos que o acompanham o quão feliz é sua vida. 

Quando o usuário entra na rede social no momento de baixa autoestima e se vê 

perante o desfile de coisas boas nos melhores momentos da vida dos amigos 

(viagens, festas, relacionamentos) acaba, dessa forma, se sentido frustrado, menor, 

infeliz. Nessas redes sociais há uma cultura de felicidade, é sempre necessário 

expor sua alegria em todos os lugares. As pessoas precisam exibir que são felizes. 

E quando veem que outros estão em uma situação mais favorável a alegrias, 

sentem descontentamento, e inevitáveis comparações. Comparar um momento ruim 

pessoal com os melhores momentos de um grupo de desconhecidos pode soar 

injusto e desumano.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A internet, juntamente com as tecnologias vem sendo utilizada como um meio 

de promoção, reprodução, e de circulação e venda de produtos, inclusive do corpo. 

Sim, os meios tecnológicos podem ser entendidos atualmente como a principal 

ferramenta de venda e compra da imagem pessoal de um individuo anônimo que, 

por razões estéticas, como é o caso do objeto deste trabalho, que usa a sua própria 

imagem para postar sobre sua vida de hábitos saudáveis, consegue fama, 

seguidores nas redes sociais, começa a se transformar em um ícone de beleza e 

incentivadora do consumo desenfreado.   

  Ora, são milhares de pessoas do outro lado da rede almejado, sonhando 

com um corpo esbelto como o de Gabriela Pugliesi. Pessoas capazes de qualquer 

coisa para parecerem com a musa, até mesmo, de comprar os produtos exposto e 

indicados por ela.  

No entanto, a realidade dos deuses midiáticos se difere dos deuses 

mitológicos, pois, deixam e querem ser tocados, notados, vistos e, porque não dizer, 

invejados e copiados por seus seguidores. Os seguidores, por sua vez, assimilam 

projeções e apropriam – se das qualidades de suas estrelas, adquirem novas 

necessidades subjetivas que só vão ser saciadas a partir da apreensão das 

significações transmitidas pelas mesmas.  

Porém, se por um lado, as estrelas das redes sociais “ditam” a moda, a boa 

forma que deve ter um corpo, como deve ser um lindo cabelo, por outro, elas são 

influenciadas por seus seguidores também, visto que, eles alimentam e propagam a 

sua fama, dizem se gostam ou não do material postado.  

Nesse momento, cabe – nos uma reflexão acerca das marcas deixadas para 

trás por esse tipo de exposição na mídia, pois, sabemos que o corpo e suas 

necessidades variam de indivíduo para indivíduo, logo, devemos ter cuidado com 

essas pessoas, por horas maravilhadas, com essas imagens, fazendo - as únicas, a 

razão de sua existência.  

Além disso, não podemos negar que os meios tecnológicos são ferramentas 

de extrema eficácia para aqueles que, cansados do anonimato, que desejam deixar 

suas mensagens, ou, simplesmente expor por prazer sua imagem, consigam seus 

“quinze minutos de fama”. 



Diante dos objetivos analisados notamos um visível culto ao corpo, diante da 

exposição cotidiana do nosso objeto empírico de análise. O que difere das 

características narcísicas é a doação ao qual Gabriela Pugliesi transmite. Pois, 

diante da sua autoexposição ela está sempre motivando seus seguidores, 

mostrando que é possível chegar onde ela está, mas que para isso é necessário 

disciplina. 

A blogueira também, se iguala humanamente aos seus fãs, característica que 

não é comum em indivíduos narcisistas, quando ela expõe seus sacríficos 

mostrando, por exemplo, que adora uma vida saudável, no entanto, por causa disso 

ela precisou abrir mão de coisas simples como comer chocolate.      

Dentro das particularidades notamos a existência de uma necessidade de 

aceitação, visto que Gabriela sempre repete as fotos com características 

semelhantes, como no espelho da academia, mostrando a barriga que ela sabe que 

fará seu público “babar”. Sendo essa a principal característica do individuo que que 

almeja ser celebridade. Ser aquela pessoa que as outras desejariam ser. 
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