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RESUMO 
 

 
Este trabalho envolve uma análise quali-quantitativa de selfies sob a ótica da 

metafunção Interativa da Gramática do Design Visual, considerando que, com o 

advento das tecnologias digitais e da internet com as redes sociais, o ato de 

registrar-se e mostrar-se para o mundo e para a posteridade está se tornando cada 

vez mais presente no dia-a-dia de pessoas comuns. Uma das formas de registro e 

publicação de imagens mais utilizadas entre pessoas nas redes sociais é o 

autorretrato fotográfico, que é também conhecido como selfie e vem sendo 

amplamente utilizado por todas as camadas sociais como forma de registro e 

divulgação que as pessoas fazem de si mesmas. Para tanto, serão utilizados em 

nosso trabalho, alguns conceitos de retórica da imagem e os níveis de significação 

(BARTHES, 1972), utilizando a linguagem imagética para descrever as pessoas 

através das suas relações sociais, as contribuições da gramática do design visual de 

Kress e van Leeuwen (2006), além das contribuições de Goffman (1985) acerca das 

representações sociais.  Portanto, esta investigação pretende responder à seguinte 

questão: Quais as relações sócio-culturais expressas através do selfie produzido e 

publicado na rede social Instagram por usuários desta rede social que se declaram, 

através de hashtags, sendo da cidade de Mossoró-RN? Trata-se de uma análise de 

caráter quali-qualitativa de selfies publicadas na rede social Instagram a partir de 

hashtags relacionadas à cidade de Mossoró-RN, tendo como objetivos a análise dos 

autorretratos com base na Gramática do Design Visual, utilizando a metafunção 

interativa como parâmetro da análise. Consideramos também, em termos de base 

teórica, além das contribuições de Irving Goffman, a semiologia de Roland Barthes 

aplicada à análise de imagens. Contudo, a metodologia do nosso trabalho foca na 

coleta de fotos do instagram através de hashtags e analisá-las considerando a 

interação que é estabelecida entre o participante e o observador, criando uma 

possível relação identitária que se estabelece entre os atores sociais envolvidos no 

âmbito sócio-cultural. Por fim, será traçado um perfil identitário entre os atores 

sociais femininos da cidade de Mossoró-RN que se utilizam da rede social instagram 

para publicarem selfies, e aquelas publicadas através da hashtag #selfiegirl que 

representam uma performance mais globalizada.   

 

Palavras-chave: Selfies. Instagram. Gramática do Design Visual. Interação. 



 
 

  

ABSTRACT 

 
This dissertation involves a qualitative and quantitative analysis of selfies from the 

perspective of the Interactive Metafunction of the Visual Design Grammar, taking into 

consideration that, with the emergence of digital technologies and the internet with 

social networks, the act of registering and showing oneself to the world and for 

posteriority is becoming increasingly present in the daily lives of ordinary people. One 

of the most widely used forms of recording and publishing images among people on 

social networks is photographic self-portrait, which is also known as selfie and has 

been widely used by all social strata as a way for people to register and reveal 

themselves. Therefore, some concepts of image rhetoric and levels of meaning will 

be used in our work (BARTHES, 1972) using the imagetic language to describe 

people through their social relations, the contributions of the gramar of visual design 

by Kress and van Leeuwen (2006), in addition to the contributions of Goffman (1985) 

about the social representations. Therefore, this research aims to answer the 

following question: What are the socio-cultural relations expressed through the selfie 

produced and published on the Instagram by users who declare, through hashtags, 

being from Mossoró-RN? This is a qualitative and qualitative analysis of selfies 

published on the social network Instagram from hashtags related to Mossoró-RN, 

aiming at the analysis of self-portraits based on the Grammar of Visual Design and 

using the Interactive Metafunction as analysis parameter. We also consider, in terms 

of the theoretical basis, in addition to the contributions of Irving Goffman, Roland 

Barthes' semiology applied to image analysis. However, our methodology is focused 

on collecting instagram photos through hashtags and analyzing them considering the 

interaction that is established between the participant and the observer, creating a 

possible identity relationship that is established between the social actors involved in 

the social-cultural sphere. Finally, an identity profile will be drawn between the female 

social actors in Mossoró-RN who use the Instagram to publish selfies, and those 

ones published through the hashtag #selfiegirl that represent a more globalized 

performance. 

Keywords: Selfies. Instagram. Grammar of Visual Design. Interaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Através de uma abordagem interdisciplinar sobre a construção de identidade 

por meio de produção, registro, edição e publicação de selfies no Instagram, 

pretendemos fazer uma análise multimodal das relações sócio-interativas 

(metafunção interpessoal) identificadas em selfies publicados no Instagram por 

perfis de usuários residentes na cidade de Mossoró/RN. Serão utilizados conceitos e 

referenciais teóricos baseados na Gramática do Design Visual de Gunther Kress e 

Theo Van Leeuwen, elaborada em 1996. Utilizaremos, como aporte para a análise, 

as três dimensões (distância social, relação social e interação social) que relacionam 

as pessoas que produzem as imagens às que as observam de Kress (2006).  

Procuraremos analisar os temas que envolvem os Selfies como uma rede de 

sentidos produzidos antes, durante e após a sua publicação nas redes sociais, neste 

caso o Instagram. Serão consideradas também as relações entre a imagem e o 

observador, utilizando a linguagem imagética para descrever as pessoas através 

das suas relações sociais e a influência cultural de determinada região ou 

comunidade. Desse modo, não podemos deixar de considerar aspectos culturais 

durante o processo de decodificação como aponta Barthes a seguir: 

 

Os significados emanam de objetos retratados, pois todos os objetos 
representados na imagem trazem consigo valores e ideias 
associados à cultura de onde são provenientes, cabendo ao 
observador o processo de leitura e decodificação dessa intenção 
(BARTHES, 1973). 

 

As contribuições de Roland Barthes serão consideradas como um aporte 

teórico que se apresenta como o ponto de partida desta pesquisa, e que teve grande 

importância para o desenvolvimento deste trabalho, contribuindo de forma bastante 

pertinente em termos de contextualização dos estudos semiológicos. Entretanto, na 

parte que toma como aporte a GDV, a análise do corpus terá um caráter quali-

quantitativo que se utiliza da metafunção Interativa para descrever como os atores 

sociais da cidade de Mossoró-RN se apresentam através da rede social Instagram.  

O tema da nossa pesquisa é a análise multimodal das relações sócio-

interativas (metafunção interativa) identificadas em Selfies publicados em perfis de 

mulheres usuárias do Instagram residentes na Cidade de Mossoró/RN, comparadas 

a selfies coletados a partir da hashtag #selfiegirl. 
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Para contextualizar a nossa pesquisa, optamos pela escolha do corpus da 

pesquisa (o selfie publicado no Instagram por usuários desta rede social da cidade 

de Mossoró-RN) pautada na possibilidade de aplicação da teoria da GDV como 

recurso para a análise de imagens multissemióticas, utilizando a metafunção 

Interativa. Consideramos assim, as contribuições semióticas da GDV acerca da 

fotografia como uma linguagem imagética permeada de sentidos que permite 

múltiplas interpretações e análises. Além disso, a contribuição do semiologista 

Roland Barthes acerca da fotografia foi considerada como um ponto de partida para 

o desenvolvimento e tomada do aporte histórico-teórico da nossa pesquisa.  

O lócus da pesquisa foi a rede social Instagram, com a utilização de hashtags 

que conduzam o pesquisador a fotografias de pessoas que façam parte da cidade 

de Mossoró-RN. A referida rede social dispõe de um acervo grandioso de fotografias 

que serão filtradas por hashtags que partem de uma hashtag mais ampla 

(#selfiegirl) e outras hashtags que constem a palavra #mossoro. Portanto, 

escolhemos a princípio a hashtag #mossorohoje que oferece uma determinada 

quantidade de postagens as quais constam vídeos e fotos que não possuem 

características de selfies. Segundo Galindo (2014), o selfie é um autorretrato feito 

com um smartphone ou outro aparado tecnológico com câmera digital, 

frequentemente esticando o braço e virando a objetiva para si ou em frente a um 

espelho, para ser compartilhado via redes sociais. Entre as fotos, será feita a 

escolha daquelas que deixam claro que se tratam de autorretratos segundo as 

especificações citadas acima, com o objetivo de identificar os selfies antes que 

sejam catalogados e analisados.  

As imagens utilizadas como corpus desta pesquisa são imagens de domínio 

público, coletadas a partir de hashtags relacionadas à cidade de Mossoró-RN, sendo 

analisadas aquelas pertencentes a indivíduos do sexo feminino. Portanto, nos 

amparamos nos termos de uso do Instagram que assegura o caráter público dos 

vídeos e imagens: 

 
Quando compartilha, publica ou carrega conteúdo protegido por 
direitos de propriedade intelectual (como fotos ou vídeos) em nosso 
Serviço ou em conexão com ele, você nos concede uma licença não 
exclusiva, gratuita, transferível, sublicenciável e válida mundialmente 
para hospedar, usar, distribuir, modificar, veicular, copiar, exibir ou 
executar publicamente, traduzir e criar trabalhos derivados de seu 
conteúdo (de modo consistente com suas configurações de 
privacidade e do aplicativo). Você pode encerrar essa licença a 
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qualquer momento excluindo seu conteúdo ou conta (INSTAGRAM, 
2019).1  
 

 
O Instagram assegura ainda que são fornecidas informações e conteúdo a 

parceiros de pesquisa e para a realização de pesquisas que promovam 

conhecimento e inovação viabilizadores de seu negócio ou missão e que 

intensifiquem a descoberta e a inovação acerca de tópicos de bem-estar social 

geral, avanço tecnológico, interesse público, saúde e bem-estar.  

 

1.1 Problematização  

 

É sabido que o autorretrato é uma forma de expressão do “Eu” desde os 

tempos mais remotos, mas em termos fotográficos é algo recorrente desde o uso 

dos dispositivos mais rústicos. Entretanto, com o advento de tecnologias digitais e 

das mídias sociais, as formas de fotografar e publicar imagens nas redes sociais 

vem tomando proporções gigantescas, principalmente trazendo uma nova forma 

identitária de se autorretratar: o selfie.  

Em se tratando de questões de pesquisa, procuraremos nos nortear com 

base nos seguintes questionamentos:Como usuários do Instagram, residentes na 

Cidade de Mossoró/RN, se publicizam, interagem e produzem sentidos visualmente 

através de publicações de Selfies?  

Pretendemos ainda saber: A partir da metafunção interativa da Gramática do 

Design Visual, de Kress e Van Leeuwen (1996), como interagem e/ou se 

apresentam os usuários de Instagram marcados através de hashtags como 

moradores da cidade de Mossoró/RN, no que diz respeito às categorias de contato, 

distância social e perspectiva e modalidade, em relação aqueles que se apresentam 

através da hashtag #selfiegirl (uma hashtag mais geral)?  

Esses questionamentos nos nortearão para desenvolver um estudo empírico, 

utilizando a rede social Instagram, baseado na concepção de convergência entre 

imagem, tecnologia e identidade, oportunizando práticas sociais de comunicação 

visual e cultura de identidade condizentes com a sociedade contemporânea 

marcada por constantes mudanças e evolução tecnológica. Tendo como base a 

Gramática do Design Visual de Kress e van Leeuwen (2006), serão observados e 

                                                         
1
 Acesso em: <https://help.instagram.com/519522125107875>. 
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analisados aspectos metafuncionais para uma taxonomia das selfies de usuários do 

Instagram da cidade de Mossoró/RN. 

 

1.2 Objetivos 

 

 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar como os usuários do Instagram 

residentes na cidade de Mossoró-RN interagem produzindo sentidos nas relações 

sócio-interativas através de selfies. 

Além disso, interessa-nos também alcançar os seguintes objetivos 

específicos: a) descrever o significado interacional das Selfies, levando em 

consideração a distância social, contato, perspectiva e modalidade, observando as 

amostras recolhidas do Instagram com fundamento na Gramática do design visual; 

b) categorizar e classificar os selfies do Instagram de usuários da cidade de 

Mossoró, comparando as imagens a partir daquelas coletadas através de uma 

hashtag mais geral (#selfiegirl) e as coletadas através de hashtags mais específicas 

direcionadas aos usuários de Mossoró.  

 

1.3 Justificativa 

 

 Uma pesquisa sobre selfies, à luz da Gramática do Design Visual (KRESS; 

LEEUWEN, 1996), mostra-se de suma importância para compreender aspectos 

culturais e regionais de usuários mossoroenses no Instagram, colocando-os na 

posição de sujeitos que traduzem sua cultura e seu estilo de vida através de 

autorretratos e uso de diferentes tecnologias de registro.  

Esse tipo de pesquisa também pode contribuir, de forma objetiva, para o 

conhecimento do que seja a fotografia, sua linguagem e suas técnicas, além de 

fornecer um entendimento do que sejam os canais de distribuição da fotografia 

digital, mediados pelas novas tecnologias para a construção de novas identidades 

sociais.  

Esta pesquisa analisa sentidos acerca da produção e consumo (entenda-se 

como sujeitos e observadores) de significados a partir da análise de selfies 

presentes nas redes sociais, especialmente no Instagram. Em caráter social, esta 

pesquisa contribui para uma melhor compreensão e interpretação dos fenômenos ou 
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ritos sociais contemporâneos que cada vez mais se manifestam através do uso das 

novas mídias e novas tecnologias.  

Para efetivar as buscas por imagens na internet, foi preciso fazer uso de 

hashtags que possibilitem uma consulta, levando em consideração o contexto de 

rede social que a foto tenha sido postada, de forma a identificar a data da criação, a 

fonte da publicação, se a imagem possui direitos autorais, entre outras informações 

relevantes para a nossa pesquisa.  

Nosso trabalho será voltado para uma análise quanti-qualitativa dos selfies de 

atores sociais (usuários) que utilizam o Instagram para publicar suas produções 

fotográficas de autorretratos. Para tanto, será utilizada a Gramática do Design 

Visual de Kress e van Leeuwen (2006), na qual serão consideradas as metafunções 

que servirão de balizamento da nossa análise.  

O fundamento do nosso trabalho envolve além de Kress e van Leeuwen 

(2006), autores da GDV, as teorias de Barthes (1972) e Goffman (2002) com as 

suas abordagens semiológicas de caráter social, considerando o signo e sua 

natureza, além da visão da imagem como veículo de ideologia ou mito. Dessa forma, 

nos deteremos ao uso de suas contribuições teóricas para fins de contextualização 

da pesquisa e como base teórica na análise dos dados. 

O trabalho está dividido  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 DO AUTO-RETRATO FOTOGRÁFICO AO SELFIE 
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Segundo Camargo e Stefaniczen (2016), o selfie protagoniza uma narrativa 

que traduz o Eu em alteridade e, durante sua recepção (sujeito/público), ocorre um 

processo de materialização/objetificação do sujeito em objeto fotográfico, criando 

uma identidade a partir uma máscara performática, pronto para ser consumido. 

 

2.1 O autorretrato fotográfico numa perspectiva histórico-cultural  

 

O primeiro autorretrato feito com uso de aparato tecnológico que se tem 

notícia, segundo Soares (2014), é atribuído a Robert Cornelius, imigrante químico 

alemão na Filadélfia, Estados Unidos em 1839, aos 30 anos. 

 

Foto 1 - Robert Cornelius (1839) 

 

Fonte: <https://curtaiptv.top/YzGVW>. 

 

Ele teria tido contato com as técnicas de Niépce2 e Daguerre3 através de sua 

publicação poucos meses antes. Naquela época, o autor do autorretrato teve que 

passar cerca de quinze minutos em frente a câmera para, assim, conseguir se 

autorretratar pela primeira vez na história. Portanto, o selfie iniciou, com ele e a ideia 

de identidade em processo de composição e de uma busca constante pela 

experimentação visual, cênica, narratória e performática começa como uma 

performance identitária em constante processo de construção.  
                                                         
2
 Joseph Nicéphore Niépce era um litógrafo e inventor que realizou o primeiro arquétipo de fotografia 

no mundo.  
3
 Louis Jacques Mandé Daguerre foi um pintor, cenógrafo, físico e inventor francês, tendo sido o 

autor, em 1835, da primeira patente para um processo fotográfico, o daguerreotipo, que se manteve 
até 1850, depois foi substituído pela fotografia em papel. 
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Segundo Galindo (2014, p.30), no ambiente imediato à sua invenção, a 

fotografia dividiu opiniões acerca da sua natureza e de quais seriam os usos 

compatíveis com essa tecnologia. Por um lado, na tentativa de determinar como 

deveria ser usada, tratou-se de separá-la categoricamente do campo da arte e da 

possibilidade de criação artística, irrealizável para a fotografia de acordo com essa 

concepção. Portanto, a respeito de como o selfie atua na construção de uma nova 

identidade perante a sociedade, é pertinente afirmar que: 

 

Há, pois, nos selfies, certa tendência à criação de um mundo-
imagem que “recicla” o mundo concreto. A determinação e a 
construção do conteúdo deste mundo “criado”, ou seja, a elaboração 
do “interessante”, se dá pela adoção dos valores da sociedade de 
consumo e de sua linguagem, a publicidade (ALMEIDA, 2016, p.81). 
 
 

Joseph Byron foi um fotógrafo inglês, vindo de uma família de fotógrafos. Ele imigrou 

para os EUA em 1888 e abriu seu estúdio de fotografia em Manhattan em 1892. O 

estúdio chamado Byron Company era especializado em fotografar shows da 

Broadway e outras produções de palco. 

 

Foto 2 - Joseph Byron (1909) 

 

Fonte: <https://curtaiptv.top/QhKJD>. 

O selfie acima nos mostra que o ato de segurar uma câmera e tirar uma 

fotografia de si mesmo não é um ato novo, apesar da palavra selfie ter aparecido no 
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ano de 2013 pelo dicionário Oxford. O fotógrafo Joseph Byron, no ano de 1909, 

segura uma câmera em suas mãos e se autorretrata.  

A palavra selfie vem do termo “Self-portrait” que significa autorretrato, ou seja, 

uma foto que alguém faz de si mesma com uma câmera. Em termos de nos 

referirmos ao selfie como substantivo masculino ou feminino, neste trabalho 

escolhemos utilizar “o selfie” já que a palavra deriva de autorretrato e seguimos a 

forma como Galindo (2014) se refere em seu trabalho: 

 

Diretamente importada do inglês, a palavra selfie ainda não chega a 
contar com um gênero definido em português. Assim, a palavra tem 
aparecido acompanhada do artigo feminino “a selfie”, “uma selfie”, 
possivelmente por contaminação, já que fotografia em português é 
uma palavra feminina. Assim, uma selfie é uma fotografia de si 
mesmo. Porém, a forma masculina “um selfie” ou “o selfie”, também 
aparece [...] (GALINDO, 2014, p. 10). 
 

 Temos, portanto, que o selfie é considerado um gênero midiático pessoal 

emergente, pelo fato de fornecer múltiplas interpretações, relações simbólicas e 

imaginárias. Tiinderberg (2015, p. 2) traz a definição de selfie como uma foto que 

uma pessoa tira de si mesma com um smartphone, uma web câmera ou outro 

aparato tecnológico e que é frequentemente compartilhada em redes sociais. 

Podemos observar essas relações simbólicas através da imagem em Barthes: 

 

Ora, a partir do momento em que me sinto olhado pela objetiva, tudo 
muda: ponho-me a posar, fabrico-me instantaneamente um outro 
corpo, metamorfoseio-me antecipadamente em imagem (BARTHES, 
1984, p.22). 

 

Segundo Galindo (2014), a palavra Selfie foi escolhida a palavra do ano de 

2013 pelo Oxford Dictionaries Online, que já havia incluído o verbete na sua versão 

digital alguns meses antes. Ainda segundo a autora, o aumento na ocorrência do 

termo foi calculado pelos editores do dicionário, usando um programa que coleta 

mensalmente cerca de 150 milhões de palavras em Inglês atualmente utilizadas na 

web. O crescimento no uso do termo selfie foi de 17 mil por cento em 2013. O selfie 

se mostra culturalmente e historicamente como uma obra que está num processo 

constante de acabamento, tomando como trampolim para sua visibilidade e 

interação a utilização das redes sociais como vemos a seguir: 
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A prática do autorretrato digital vulgarizou-se e perscrutar os seus 
bastidores surge como um desafio tal a sua complexidade e 
velocidade de evolução. Os utilizadores são muitos e traçar-lhes um 
perfil não se afigura tarefa fácil. As probabilidades são múltiplas, no 
entanto, há, à partida, um ponto comum a todas as selfies: A sua 
publicação, após a conceção, em redes sociais na Internet. A 
imagem é descarregada para um palco virtual, com uma infinidade 
de espetadores. Nunca antes as pessoas tiveram disponível um 
espaço comum, ilimitado, onde participar ativamente, opinar, 
interagir, conectar-se a todos os níveis e evidenciar a sua existência, 
como entendam, construindo o seu „self‟ (eu) (FERNANDES, 2015, 
p.5). 

 

De acordo com Undrum (2017), foi com o advento do acesso a smartphones e 

outros aparelhos tecnológicos, há uns 10 ou 16 anos, que começou o 

compartilhamento imediato de textos e imagens em qualquer lugar, a qualquer hora 

através das mídias sociais. Todas essas mudanças e avanços tecnológicos têm 

influenciado a forma como as pessoas constroem suas identidades. Portanto, a 

selfie, cuja definição segundo Undrum (2017) seria uma foto que uma pessoa tira de 

si mesma com um smartphone, uma web câmera ou outro aparelho tecnológico, e 

que frequentemente é compartilhada através de uma rede social.  

Undrum (2017, p.2), ainda postula sobre a necessidade de mais análise 

orientada sobre o discurso multimodal e cultura popular. Portanto, esta pesquisa 

será de suma importância para uma maior compreensão da selfie enquanto 

formadora de uma identidade e como um fenômeno que inclui produzir, registrar, 

editar e publicar um autorretrato digital em mídias sociais (CAMARGO; 

STEFANICZEN, 2016), contribuindo de forma direta tanto para a área da gramática 

do design visual como para os atores sociais envolvidos nesta relação de imagem e 

identidade.  

Partindo também das contribuições de pressupostos teóricos que corroboram 

com a relação entre atores sociais e imagem, procuraremos nos amparar nas 

perspectivas cognitivas e funcionais de Christopher Hart no que diz respeito à 

representação e visualização nos capítulos 1 e 3 do livro Discurso, Gramática e 

Ideologia: 

Imagens são inerentemente ideológicas. Elas capturam apenas parte 
da cena, retratando-a de uma forma particular, de modo que suas 
propriedades visuogramaticais acabam carregando conotações que 

acionam avaliações (HART, 2014, p. 74). 
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Segundo Fernandes (2015), o projeto Selfiecity.net trata-se de uma 

ferramenta interativa na web, que objetivou analisar selfies de cinco grandes cidades 

do mundo, analisando milhares de fotografias publicadas pelos habitantes destas 

cidades nas redes sociais. Inicialmente foram recolhidas 656 mil imagens publicadas 

no Instagram por usuários de Nova York, São Paulo, Moscou, Berlim e Bangkok, 

entre as quais foram selecionados120 mil selfies, sendo de 20 a 30 mil por cidade, 

para análise do rosto dos utilizadores, desde a posição dos olhos, do nariz e da boca 

a expressões que traduzem emoções. Ainda segundo a autora, o estudo concluiu 

que as mulheres estão em maioria entre os adeptos do autorretrato digital e que 

dependendo da cidade, três a cinco por cento das imagens publicadas na rede são 

selfies.  Foi concluído ainda que os rostos mais sorridentes são aqueles das 

imagens de São Paulo e Bangkok, e os que menos sorriem são os de Moscou. Esta 

ferramenta analítica permitiu perceber que a maioria dos usuários da rede são 

jovens, sendo Bangkok a cidade mais jovem nos selfies e Nova York a mais velha e 

que homens acima dos 30 anos postam mais selfies no Instagram do que as 

mulheres. Entretanto, os selfies com mais pose são os femininos, e a cidade de São 

Paulo é onde as mulheres posam em maior número para a fotografia. 

Segundo Sousa (2014), no seu artigo “Selfiecity: análise e visualização de 

dados do Instagram”, selfie foi a palavra do ano de 2013, configurando uma marca 

cultural fortíssima e possui fortes implicações no que diz respeito à fotografia e ao 

modo como nos expomos e interagimos em rede. Portanto, é inegável que o advento 

da internet e de novas tecnologias e aparelhos tipo smartphones, tablets, entre 

outros facilitaram a criação de textos e imagens e seu compartilhamento através de 

redes sociais tipo Instagram, Facebook entre outras. 

 

Fenômeno selfie e cultura do narcisismo parecem confluir. É 
interessante perceber que, conforme relatado no capítulo anterior, os 
selfies enquanto autorretratos pertencem ao século passado. 
Todavia, contemporaneamente, vários elementos convergiram para 
que estes não se tornassem apenas imagens, mas um fenômeno 
que envolve necessária exibição das fotos em redes sociais virtuais e 
tendência à estandardização dos conteúdos em busca de curtidas 
por meio de um código implícito. O fenômeno selfie parece-nos 
reverberação de uma cultura do narcisismo, a cultura de um “mínimo 
eu”, conforme Lasch (1983), na qual se procura uma 
“pseudomaximização” desse eu por meio de ferramentas legadas por 
nossa época - as imagens, a web, os parâmetros publicitários, os 
objetos fetichizados, o olhar do outro/curtidas, a tecnologia, os 
melhores ângulos de um sorriso permanente (ALMEIDA, 2016, p.56). 
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Toda essa interatividade trazida pelas novas tecnologias contemporâneas 

trouxeram também efeitos sociais. Segundo Undrum (2017), as tecnologias de auto-

documentação são comumente interpretadas como uma forma de empoderar o 

indivíduo, além de dar às pessoas o controle sobre a representação de suas 

próprias vidas.  Segundo os autores, a prática de fazer uma fotografia digital deve 

ser explicada com referência à história dos autorretratos. Essa sensação de olhar 

para a câmera e se autorretratar tem um propósito que pode ser entendido como 

uma maneira de se metamorfosear. 

 

2.2 A semiologia de Roland Barthes aplicada à análise de fotografia 

  

 O Suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913) foi um dos principais teóricos 

do signo linguístico, ao defini-lo como a associação mais importante na comunicação 

humana. Para Saussure, o signo é formado por um significante (uma imagem 

acústica) e um significado (a ideia principal que temos em mente em relação a uma 

palavra qualquer). Em contrapartida, Roland Barthes (1915 - 1980) desenvolveu sua 

abordagem em relação a imagens fotográficas estáticas como um sistema de 

signos, utilizando-se também da nomenclatura de denotação e conotação. 

Segundo Barthes (1968), a Semiótica é uma ramificação da Linguística, tendo 

como objetivo utilizar sistemas de signos sejam eles imagens, gestos, sons ou 

objetos para construir um sistema de significados. Sendo assim, Roland Barthes, 

diferente de Ferdinand de Saussure, não considera a Semiótica uma ciência, mas 

uma mera ramificação da Linguística. 

É com Roland Barthes que nasce um novo conceito de autor como alguém 

que concebe uma obra literária ou qualquer trabalho escrito. A este, ele dá o nome 

de Scriptor, sendo definido como aquele que apenas combina textos preexistentes 

em novas formas. Ou seja, segundo Barthes (1968), o autor nasce com o texto, 

portanto ele não tem passado. 

Na visão Barthesiana, a análise semiótica é um elemento fundamental para o 

entendimento das relações sociais e a geração de significados a partir dessas 

relações de âmbito sociocultural. Por isso, ele se apoia em dois níveis de significado, 

baseando-se na proposta Saussuriana de analisar a natureza do signo em 
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significante (no âmbito material) e significado (no âmbito da representação mental): 

O primeiro é a denotação e o segundo, a conotação. Por conseguinte, é importante 

salientar que a análise semiótica Barthesiana tem um olhar especial pelo receptor 

(participante interativo), ou seja, no caso de análise de fotografias chamaremos de 

observador. Para ele, o observador tem um papel muito importante na interpretação 

e reconstrução de significados a partir de imagens, neste caso fotografias, que 

sejam abertas a múltiplas interpretações. 

Podemos dizer que Roland Barthes trouxe uma nova aplicabilidade para a 

análise de imagens, explicando empiricamente através de interpretações de dados 

como a mídia gera significados a partir de um sistema semiótico. Entretanto, não 

podendo desconsiderar ou deixar de lado a cultura e ideologia nas quais essas 

imagens possam estar inseridas. Considerando uma análise de imagem, em 

primeiro lugar, procuramos observar o que a imagem mostra no seu caráter literal, 

ou seja, mostrando o senso comum, o óbvio. Isso corresponde a mensagem 

denotativa, aquela que corresponde à mensagem literal. Entretanto, quando há uma 

negociação interior com o observador, temos uma conotação, que é altamente 

influenciada pela presença da cultura e ideologia exteriores.   

Roland Barthes (1968) contribui para a análise de imagens, trazendo à tona 

as duas camadas que observamos em uma imagem ao analisá-la: a primeira seria a 

denotativa que aparece dando sentido ao superficial, aquilo que está óbvio na 

imagem, enquanto que a segunda camada traz sentidos mais profundos, ou seja, de 

sentido mais metafórico. 

 

2.2.1 Os processos de conotação de Barthes 

 

Segundo Lima (1990), a conotação é a imposição de um sentido segundo a 

mensagem fotográfica propriamente dita e se elabora em diferentes níveis de 

produção da fotografia, tais quais: a escolha, o tratamento técnico, o 

enquadramento, paginação. Portanto, ela pode ser descrita como uma codificação 

do análogo fotográfico. É possível destacar processos de conotação, entretanto eles 

não têm a ver com unidades de significação, não fazendo parte da estrutura 

fotográfica.  

As imagens são dotadas de significados e possuem elementos que, segundo 

Barthes (1977), são apresentados como: trucagem, poses, objetos, contextos e 
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fotogenia. Segundo o autor, esses elementos são fundamentais para que haja o 

processo de conotação da fotografia.  Ainda segundo Barthes, não se pode 

desconsiderar o contexto social (que inclui gestos, atitudes, expressões, cores, 

efeitos...) e nem o conhecimento de mundo, ou seja a cultura, do receptor (aquele 

que observa ou lê as imagens). 

 

2.1.1.1 Trucagem 

 

           É através da trucagem que é possível dar a alguma coisa a aparência 

desejada. Pode-se dizer que é um tipo de artimanha que faz uso de efeitos 

especiais. Na fotografia ela é utilizada pelo fotógrafo para criar uma segunda 

realidade unindo artificialmente duas imagens separadas, fazendo uma montagem 

(remix). A trucagem intervém no próprio interior do plano de denotação sem avisar; 

ela utiliza a credibilidade particular da fotografia, que não é, conforme temos tratado 

até agora, mais que seu poder excepcional de denotação, para fazer passar como 

simplesmente denotada uma mensagem que na verdade é fortemente conotada 

(LIMA, 1990).  Em nenhum outro tratamento a conotação toma tão completamente a 

máscara “objetiva” da denotação quanto na trucagem.  

 

Foto 3 - Exemplo de Trucagem 

 

Fonte: <http://abre.ai/alGA>. 
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A foto 3 foi publicada no jornal O Estado de São Paulo em 2011, mostrando a 

então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, em uma cerimônia na Academia Militar 

das Agulhas Negras. Encontramos nesta imagem um bom exemplo de composição 

capaz de gerar um novo sentido em função da imaginação do observador.  

 

2.2.1.2 Poses 

 

Barthes (1977) afirma existir um dicionário de poses em nossas mentes, cada 

uma dessas poses carregando significado ou significados em potencial. Ainda 

segundo ele, a pose funcionaria, portanto, como uma espécie de disparador 

explosivo de relações de natureza fenomenológica: desde o objeto fotografado à 

imagem e da imagem ao sujeito (observador), passando necessariamente pelo 

fotógrafo (e pela máquina) como intermediadores dessa relação, com suas escolhas 

formais (de ângulo, de lente, de enquadramento, de sensibilidade do negativo, de 

abertura do obturador etc.). 

Segundo Lima (1990), a pose não é um processo especificamente fotográfico, 

mas é difícil não falar dela, uma vez que tira seu efeito do princípio analógico que 

fundamenta a fotografia. O leitor recebe como uma simples denotação o que de fato 

é uma estrutura dupla, denotada-conotada.  Como as poses são recursos 

semióticos, podendo ser usados com significados potenciais, os tipos de pessoas 

que são apresentados nas imagens devem ser considerados. Além disso, as poses 

têm a capacidade de transmitir conotações capazes de empoderar ou desempoderar 

as mulheres em revistas femininas ou em contextos políticos, colocar os candidatos 

em posições privilegiadas ou não.  

 

Foto 4 - Marilyn Monroe 

 

Fonte: <http://abre.ai/alGl>. 
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Esta imagem de Marilyn Monroe, na foto 4, foge aos padrões exigidos pelo 

mercado.  

Ela transmite melancolia, um sentimento que não é comum de se cultuar no 

mundo do entretenimento. Portanto, foi dada a ela uma posição desprivilegiada, o 

que acabou causando um desempoderamento que não é comum encontrar em suas 

fotos.  

De qualquer forma, esta pose acabou trazendo um novo significado potencial 

de duplicidade, levando o leitor a remeter esta melancolia ao lado pessoal da atriz 

em sua vida atrás das câmeras.  

 

2.2.1.3 Objetos 

 

Podemos dizer que algumas imagens são utilizadas para sustentar ou 

legitimar determinadas práticas sociais. Segundo Barthes (1977), o uso de objetos 

na fotografia serve para demonstrar ordem ou caos, legitimar ou criminalizar 

determinadas atitudes.  

Numa perspectiva fotográfica, o objeto é aquilo que é pensado em relação ao 

pensante, é aquilo que é fabricado (elemento de consumo).  

Em suma, podemos ainda observar que objetos constituem excelentes 

elementos de significação: de um lado são descontínuos e completos em si 

mesmos, o que é para um signo uma qualidade física; e, de outro, remetem a 

significados claros, conhecidos; são, portanto, os elementos de um verdadeiro 

léxico, estáveis a ponto de se poder facilmente erigi-los em sintaxe (LIMA, 1990). 

Podemos citar o uso da tecnologia como exemplo de objetos, pois isso pode 

conotar organização, sofisticação e autoridade.  

Nos dias atuais, o uso de recursos tecnológicos vem desempenhando um 

papel fundamental na área da fotografia, trazendo muitos recursos e facilitando o 

uso de câmeras, redes sociais e softwares ligados a produção, manuseio e 

publicação de fotografias.  
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Foto 5 - Valorização do fotógrafo na composição do objeto 

 

Fonte: <https://fronteirasxxi.pt/wp-content/uploads/2018/12/Imagem-refugiados.jpg>. 

 

Na foto 5, temos a valorização pelo fotógrafo na composição do objeto, um 

muro, induzindo a geração de um sentido simbólico. Portanto, o objeto induz uma 

associação de ideias, uma verdade simbólica que nos remete imediatamente à 

realidade dos refugiados e seu sonho de adentrar os Estados Unidos.  

 

2.2.1.4 Sintaxe 

 

Os participantes no contexto fotográfico têm ligação direta com os aspectos 

sócio-culturais envolvidos. Portanto, para entender os participantes a partir do 

pensamento barthesiano, precisamos entender a sociedade como cenário onde se 

relacionam condições objetivas e subjetivas. Os participantes envolvidos numa 

imagem irão depender dos contextos onde estão inseridos para dar uma conotação.  
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Foto 6 - Processo de sintaxe na fotografia. 

 

Fonte: <http://abre.ai/alGI>. 

 

Neste processo de sintaxe, foi feita uma diagramação que aproxima na 

fotografia duas fotos que, juntas, adquirem um sentido diferente daquele se elas 

fossem lidas separadamente. Observamos no rosto da chanceler alemã um gesto 

que denota descontentamento ou falta de empatia, e logo ao lado uma imagem que 

mostra refugiados em busca de asilo. Esta imagem se insere num contexto de 

refugiados tentando encontrar um país que os receba e representa um momento 

crítico vivido por pessoas que são obrigadas a deixar seus países e procurar 

residência e trabalho em países mais desenvolvidos. 

 

2.2.1.5 Fotogenia  

 

Segundo Barthes (1977), há um inventário de efeitos dentro do universo de 

conotações. Estes efeitos são incorporados no léxico cultural das imagens. Portanto 

a fotogenia está ligada aos efeitos ou técnicas de fotografia utilizadas nas imagens.  
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Podemos dizer que no processo de fotogenia são usados pelo fotógrafo 

recursos do tipo: iluminação, composição, enquadramento, velocidade do obturador. 

Ali está toda uma estrutura informativa que embeleza a imagem. Através de 

diferentes técnicas, procura-se chegar a significados quando a mensagem conotada 

está na própria imagem. 

 

 

 

Foto 7 - Desfocagem como técnica 

 

Fonte: <http://abre.ai/alEX>. 

 

Na foto 7, é utilizada a desfocagem como técnica para sublimar a mensagem 

da imagem por ela mesma. A angustia de uma mãe refugiada com seu filho nos 

braços, atravessando um rio em busca de um lugar. Observamos muitas pessoas 

desfocadas ao fundo da imagem, mas a imagem da mãe com seu filho nos braços é 

a que foi dada saliência pelo fotógrafo .  

Depois dessa breve exposição da semiologia de Barthes aplicada à análise 

de fotografias, através da qual foi possível expor as suas técnicas utilizadas em 

análise fotográfica, partiremos agora para uma abordagem mais centrada na 

representação do “eu” através do selfie, baseando-se no trabalho de Goffman (2002) 

onde ele afirma que a interação social é transmitida através de papéis que 

desempenhamos na sociedade.  
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3 A REPRESENTAÇÃO DO “EU” ATRAVÉS DO SELFIE  

 

Este capítulo corrobora com a nossa proposta de análise de selfies dando um 

norte no tocante aos modos como os atores sociais transmitem suas impressões 

sobre si mesmos, de forma consciente ou inconsciente, e considerando que os 

preceitos de Goffman se detêm principalmente nas informações emitidas, 

compreendo que elas podem fazer parte de uma comunicação arquitetada 

propositalmente.  

Goffman (2002) utiliza-se da perspectiva das representações teatrais para 

descrever as relações sociais que ocorrem num determinado espaço, tal qual um 

prédio, uma fábrica ou uma empresa, um ambiente de convivência. O autor parte de 

princípios dramatúrgicos para examinar como um determinado indivíduo representa 

seu papel de modo a regular as impressões que os outros têm dele. Na vida 

cotidiana, o papel social não é representado diante de uma plateia que está 

separada dos atores que desempenham papéis.  A vida em sociedade se apresenta 

através de atores-espectadores (plateia e palco).  

Na sua perspectiva, frente a outras pessoas, transmitimos - consciente ou 

inconscientemente - determinada impressão sobre nós mesmos. Para isso, 

interpretamos de modo constante o papel que queremos transmitir, assumindo 

personagens e nos tornando atores em um determinado encontro de interação 

social. 

A impressão que se tem de um indivíduo se dá pela forma como ele se 

expressa com auxílio de outros. Com base no trabalho de Goffman (2002), inferimos 

que a expressão pode ser transmitida ou emitida. A transmissão de informações é 

uma atividade intencional de comunicação que utiliza signos e enunciados verbais, 
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conhecidos pelo transmissor e pelo receptor. A emissão considera as ações não 

verbais e supostamente não intencionais do ator. Os preceitos de Goffman se detêm 

principalmente nas informações emitidas, compreendo que elas podem fazer parte 

de uma comunicação arquitetada propositalmente. Conclui-se, então, que a emissão 

está, em geral, associada à transmissão. 

Segundo Goffman (2002), podemos dizer que a comunicação foi efetiva, a 

partir de uma perspectiva funcional ou pragmática, à medida que os outros agem 

como se um indivíduo tivesse transmitido uma determinada impressão. Isso sugere 

que é inevitável agir com base em inferências. As estratégias que um indivíduo 

utiliza para defender suas próprias projeções são chamadas de práticas defensivas. 

No entanto, as estratégias usadas para manter a definição de uma situação 

projetada por outros são chamadas de práticas protetoras ou diplomacia. Podemos 

dizer que Goffman não se ocupa do conteúdo específico das atividades, mas dos 

problemas do participante que as representa diante de outros. 

 

3.1 Interação sob a perspectiva de Goffman 

 

A interação é definida como “a influência recíproca dos indivíduos sobre as 

ações uns dos outros, quando em presença física imediata” (GOFFMAN, 2002). Já 

um desempenho é a atividade de um participante de uma interação que sirva para 

influenciar outro participante. Um movimento, ou prática, forma-se a partir de um 

padrão de ações que se desenvolvem durante a representação e que, no entanto, 

pode se repetir outras vezes. Portanto, um indivíduo que representa o mesmo 

movimento para o mesmo público diversas vezes, estabelece um relacionamento 

social. Um papel social envolve um ou mais movimentos. Dessa forma, podemos 

fazer uma analogia do desempenho com a ação de postar selfie no Instagram, 

entendendo como prática de relacionamento social que se estabelece através do ato 

de postar um autorretrato numa rede social e desempenhar um papel social.  

 

3.2 A fachada segundo Goffman 

 

Goffman (2002) chama de fachada a parte padronizada, intencionalmente ou 

não, do desempenho. Segundo ele, a fachada é composta do cenário e da fachada 
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pessoal. Entretanto, o cenário é tudo que tende a ser fixo na representação (os 

objetos e os elementos de pano de fundo).  

Esquema  1  - Categorias da fachada segundo Goffman (2002)

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

A fachada pessoal são itens do equipamento expressivo que são identificados 

como sendo próprios do ator. Os estímulos que formam a fachada pessoal são 

divididos em aparência e maneira. Na aparência, estão os estímulos que indicam o 

status social do ator. A maneira indica o papel de interação que o ator pretende 

desempenhar numa situação.  

Uma representação efetiva geralmente recorre a uma idealização. O 

desempenho de um indivíduo tende a incorporar valores oficialmente reconhecidos 

pela sociedade. O exemplo mais concreto são os símbolos de status social. Para 

representar efetivamente uma determinada classe social, o ator precisar causar 

impressões que combinem com os estereótipos dos observadores. Podemos tomar 

o exemplo de pessoas que frequentemente postam selfies em lugares turísticos 

como uma forma de legitimar sua presença no intuito claro de mostrar ao observador 

que foram capazes de realizar tal façanha. 
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3.3 Regiões e comportamento regional 

 

Em termos de definição, região é um lugar limitado por barreiras à percepção. 

Ressaltamos que essas barreiras não implicam em barreiras físicas, principalmente 

depois do advento da internet que tende a homogeneizar aspectos culturais ao redor 

do mundo. Representações geralmente ocorrem em regiões mais limitadas.  

A representação de um indivíduo numa região de fachada pode seguir dois 

tipos de padrão: O primeiro tipo, a polidez, que diz respeito às ações verbais diretas. 

O segundo, o decoro, que diz respeito às ações não verbais que são feitas no raio 

de alcance perceptivo da plateia, sem que o ator esteja necessariamente 

conversando com ela. O decoro não diz respeito exclusivamente a ações do tipo 

moral, mas também do tipo instrumental. A polidez está relacionada à maneira e o 

decoro está relacionado à aparência. 

 

Esquema 2 - Representação de um indivíduo numa região de fachada 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 
Um exemplo de decoro é a simulação de estudo quando o professor está 

presente. Os aspectos de uma atividade que são expressivamente acentuados 

aparecem nas regiões de fachada. Os aspectos que são suprimidos aparecem na 

3 2 1 

Representações 

Polidez 
Ações verbais 

diretas (Maneira) 

Decoro 
Ações não verbais 

(Aparência) 
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região de fundo ou bastidor. O bastidor é o lugar onde não se espera que o público 

entre, onde os segredos do espetáculo são guardados e os atores se livram dos 

personagens.  

Deste modo, utilizaremos as contribuições da perspectiva dramatúrgica de 

Goffman - vinculada à do interacionismo simbólico de Kress e van Leeuwen - além 

dos conceitos de Barthes - para pensarmos a construção identitária global nos 

autorretratos postados no Instagram coletados de hashtags direcionadas à cidade 

de Mossoró e aquelas relativas a hashtag #selfiegirl, articulando-as a outras 

discussões que consideramos fundamentais nesse processo que estão relacionadas 

ao conceito de interacionismo e ao entendimento da esfera do consumo como 

produtora de identidades.   
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4 O SELFIE NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

Segundo Sousa (2014), o selfie, palavra do ano de 2013, é uma forte marca 

cultural dos dias atuais que possui fortes implicações no que diz respeito à fotografia 

e ao modo como nos expomos e interagimos em rede. Com base nesta definição do 

autorretrato, podemos assimilar o caráter social e interativo dos selfies nas novas 

formas de comunicação através de redes sociais. 

Este fenômeno de se autorretratar e postar em redes sociais se tornou 

frequente, ganhou visibilidade abrindo espaço para pesquisas de caráter sócio-

cultural sob diversas perspectivas. No seu artigo “Investigating the style of self-

portraits (selfies) in five cities across the world”, Manovich (2014) apresenta como os 

selfies são investigados usando métodos quantitativos, artísticos e teóricos. Ainda 

segundo o autor, são seguidos os seguintes passos no processo de análise: 

 

Apresentamos nossas descobertas sobre a demografia de pessoas 
que tiram selfies, suas poses e expressões. As visualizações através 
de recursos avançados (imageplots) reúnem milhares de fotos para 
revelar padrões interessantes e o selfiexploratory interativo 
(ferramenta online) que permite navegar pelo conjunto de 3200 fotos. 
Finalmente, ensaios teóricos discutem selfies na história da 
fotografia, as funções de imagens em mídias sociais, métodos e 
conjunto de dados (MANOVICH, 2014).4 

 
 
          Em termos de novidades tecnológicas, temos que entender que tudo muda 

constantemente e em uma velocidade que não conseguimos absorver tudo aquilo 

que nos é apresentado pela vida diária, estamos, portanto numa tentativa constante 

de registrar tudo aquilo que consideramos importante. Além de postar em redes 

sociais tudo aquilo que consideramos que deva ser publicado sobre nossas 

experiências e momentos. Um autógrafo de um famoso passou a ser um selfie, 

assim como um cartão postal de um lugar que visitamos foi substituído por um selfie 

para provar que realmente estivemos lá.   

 

                                                         
4  
We present our findings about the demographics of people taking selfies, their poses and expressions. Rich 
media visualizations (imageplots) assemble thousands of photos to reveal interesting patterns. The interactive 
selfiexploratory allows you to navigate the whole set of 3200 photos. Finally, theoretical essays discuss selfies 
in the history of photography, the functions of images in social media, and methods and dataset. 
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4.1 A Rede Social Instagram  

 

Com base no que postula Costa (2018), a análise em redes sociais surgiu no 

início do século XX e trazia como principal característica a abordagem estrutural de 

fenômenos sociais com o intuito de compreender suas dinâmicas interacionais. 

Portanto, ainda segundo a autora, a perspectiva das redes conferiu flexibilidade à 

análise sociológica, uma vez que permitia ao pesquisador delimitar seu objeto de 

estudo, circunscrevendo fenômenos pontuais, restritos a entornos que antes 

passavam despercebidos em análises mais abrangentes. 

 
Com o surgimento dos sites de relacionamento, a partir dos anos 
2000, foi possível o estabelecimento de conexões entre indivíduos 
também no meio digital, fossem elas reflexo de interações offline ou 
não. Essa possibilidade de reproduzir online construtos sobre os 
quais já se teorizava anteriormente, fez com que sites como Orkut, 
Fotolog, Twitter, Youtube e, mais recentemente, Facebook e 
Instagram, ganhassem o nome de sites de redes sociais. Porém, é 
válido ressaltar que não é o site em si que constitui a rede social, 
mas sim a presença dos sujeitos nesse espaço e as interações 
estabelecidas por eles (COSTA, 2018, p.32). 

 

Segundo Thomas (2016), o Instagram é um aplicativo gratuito caracterizado 

por aplicar filtros a fotos e vídeos e compartilhar os mesmos, tanto na sua timeline, 

quanto em outros sites de redes sociais. Ainda segundo a autora, em 2011, foi 

considerado o aplicativo do ano pela empresa Apple, tendo nessa época em torno 

de 30 milhões de downloads. Em 2015, chegou ao número de 300 milhões de 

usuários inscritos, com mais 30 bilhões de publicações ao todo. Em 2012, foi 

comprado pelo Facebook por um preço estimado de US$ 1 bilhão. 

O Instagram dispõe de funções que permitem aos usuários curtir as 

publicações dos perfis que seguem, como também marcar outros usuários nas fotos 

ou nas legendas que desejarem e também criar hashtags. Ainda levando em 

consideração o que Thomas (2016) postula a respeito das relações entre indivíduos 

que se utilizam da rede social Instagram: 
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O Instagram é uma ferramenta com recursos bastante relevantes         
para a representação de acontecimentos na atualidade. Ele existe 
em um contexto de sociedade contemporânea que, cada vez menos, 
tem indivíduos que se preocupam mais com a relevância da sua 
existência do que com as relações em que está engajado, com o 
olhar e aprovação do outro (THOMAS, 2015, p. 40). 

 
De acordo com Bettiol (2017), o Instagram utiliza um sistema de busca 

baseado em perfis, locais e hashtags e elas funcionam como uma espécie de 

palavra-chave, que reúne assuntos em comum por meio do símbolo #(cerquílha), 

comumente conhecido como “jogo da velha”5 que permite que o conteúdo marcado 

por elas seja conectado a outros conteúdos, criando uma base de imagens para 

determinada palavra. Ainda segundo a autora, o objetivo principal é identificar o 

conteúdo publicado para facilitar a busca por interessados e para conquistar mais 

curtidas em uma foto. Assim, uma menina que decide publicar um selfie, pode 

marcar o #selfie e outras hashtags para que a foto seja encontrada com mais 

facilidade. Dessa forma, ela consegue atrair mais seguidores e multiplicar o número 

de curtidas daquela foto.   

Na foto 8, temos um exemplo de como a foto de perfil e o layout de 

apresentação ancoram o sujeito na rede social. Pretendemos com isso, ilustrar o uso 

consciente desses aspectos como elementos constitutivos da fachada social do eu 

virtual, que ao interagir com a sua plateia (por meio dos comentários ou curtidas), 

movimenta o capital social da rede, convertido em comentários, reações e 

compartilhamento de conteúdos. Essa dinâmica de funcionamento do perfil dos 

indivíduos é o que, na nossa compreensão, presentifica o eu virtual na rede social 

(COSTA, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
5
 Para mais informações acesse: <http://www.segmentopesquisas.com.br/blog/o-poder-das-has 

htags>. 
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Foto 8 -  Exemplo de perfil (foto de capa e seção de apresentação do perfil do autor) 

 

Fonte: Instagram. 
 

          Segundo a wikipedia6, o Instagram é bastante popular entre os brasileiros que 

têm acesso à internet. Desde 2015, a presença de brasileiros na plataforma é maior 

do que a média global - naquele ano, 55% dos usuários de internet estavam 

presentes na rede social de fotografias, mais do que a média global de 32%. Em 

2016, esse número subiu para 75%, mais do que os 42% da média global do mesmo 

ano. Segundo especialistas, um dos motivos para a grande presença de brasileiros 

em mídias sociais e aplicativos como o Instagram é a combinação de um país 

bastante social com uma crescente penetração de smartphones no Brasil. 
                                                         
6
 Acesso em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Instagram>. 
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Curiosamente, não se trata apenas de uma rede social utilizada pelos jovens - 57% 

dos usuários brasileiros de internet na faixa dos 55 aos 65 anos também usam o 

Instagram. 

 

 

5 PERSPECTIVAS EM ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICO MULTIMODAL 

 

A multimodalidade pressupõe, segundo Kress e van Leeuwen (2006), que 

todos os modos, tanto o falado como o escrito, são constituídos por um conjunto de 

recursos semióticos. Portanto, os modos e os recursos escolhidos para compor 

determinado texto ou imagem são determinantes de significação. A partir disso, 

podemos inferir que a escolha dos modos semióticos não é aleatória. Desse forma, 

a cada época, as pessoas selecionam aqueles recursos que cumprem os propósitos 

exigidos para a comunicação. No contexto social e cultural atual, as novas mídias 

convergem no sentido da utilização de diversos modos semióticos para atrair 

leitores, consumidores e seguidores. 

Quando se trata de linguagem verbal, é possível fazer escolhas entre 

diferentes classes de palavras e estruturas semânticas, por exemplo. No entanto, 

segundo Kress e van Leeuwen (2000), na comunicação visual, podemos expressar 

significados também através do uso de cores ou diferentes estruturas de 

composição. Por isso, procuraremos utilizar essa teoria para a análise de 

autorretratos. 

Segundo Vieira e Silvestre (2015), a respeito de discursos e metáforas 

visuais, a multimodalidade é um dos principais efeitos dos meios eletrônicos, que 

acrescenta ao texto novas linguagens integradas com tipos diferenciados de letras, 

cores, luz, além de movimento e som, tudo isso enriquecido pelo uso de metáforas 

visuais e de designs gráficos especiais. Portanto, a linguagem multimodal consiste 

no uso de várias semioses, o que caracteriza a linguagem utilizada neste século de 

discurso, cada vez mais visual e cada vez mais permeado de aparatos tecnológicos 

que permitem uma maior utilização de recursos imagéticos.  

As autoras pontuam ainda acerca da importância da imagem na sociedade 

atual: “Não podemos ignorar a força da imagem, hoje viva na palavra e no discurso, 

corporificando-se na linguagem contemporânea” (VIEIRA; SILVESTRE, 2015, p.76). 
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É a partir dessa visão de linguagem multimodal atual que a análise de 

fotografias (selfies) compartilhadas em redes sociais requer um olhar amparado na 

Análise do Discurso Crítico Multimodal para analisar o processo de criação de 

identidade e a interatividade produzida pelos atores envolvidos. 

Em se tratando do universo da fotografia, a multimodalidade desempenha um 

papel importante no que diz respeito à composição de cores, enquadramento, 

composição e uso de linguagens semióticas. O selfie, desde os daguerreótipos7, 

vem se apresentando como uma linguagem que comunica ao observador a 

identidade criada através do artifício de se autorretratar.  

 

5.1 Gramática do design visual 

 

De acordo com Almeida (2018), a Gramática do Design Visual, de Kress e 

van Leeuwen (1996), defende a conscientização das imagens não como veículos 

neutros desprovidos de seu contexto social, político e cultural, mas enquanto 

códigos dotados de significado potencial, imbuídos de estruturas sintáticas próprias. 

É defendido, portanto, que a Gramática do Design Visual traz o pressuposto que 

como a linguagem verbal, a linguagem visual é dotada de uma sintaxe própria, na 

qual elementos se organizam em estruturas visuais para comunicar um todo 

coerente, até então associados exclusivamente à análise crítica de textos verbais 

(ALMEIDA, 2018).  

 

5.1.1 As três estruturas de representações básicas 

 

Kress e van Leeuwen (2000) elaboraram a teoria semiótica funcional das 

imagens, utilizando uma organização metafuncional. Esta organização pode ser 

descrita da seguinte forma: a função representacional, responsável pelas 

estruturas que constroem visualmente a imagem; a função interativa, que 

representa a interação entre aqueles que veem e aqueles que são vistos na 

comunicação visual e, por fim, a função composicional que se refere ao valor da 

informação e a ênfase dada aos elementos da imagem.  

                                                         
7
 O daguerreótipo foi o primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande 

público. Foi divulgado em 1839, tendo sido substituído por processos mais práticos e baratos apenas 
no início da década de 1860. 
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Estas estruturas se subdividem e seus elementos relacionam-se 

diferentemente em relação a uma da outra. Essa organização meta-funcional é 

construída através das mesmas funções como propostas por Halliday na sua 

Gramática Sistêmico-Funcional.  

 

Quadro 1 - As metafunções na LSF e suas correspondentes na GDV

 

Fonte: Adaptação de (ALMEIDA, 2008, p. 12). 

 

De acordo com a GDV de Kress e van Leeuwen (2006), ao considerar a 

semelhança entre os recursos visuais (imagens) e a língua, fazemos relação do 

universo imagético às metafunções. Para eles, a Metafunção Representacional, 

representa as experiências de mundo por meio da linguagem. Já a Metafunção 

Interativa é representada pelas estratégias de aproximação/afastamento para como 

o leitor. Na Metafunção Composicional, organizamos as informações visuais de 

forma a dar um valor composicional à imagem, combinando as informações no 

espaço visual.  
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5.1.1.1 A metafunção Representacional 

 

Na Gramática do Design Visual, o participante pode ser classificado como 

interativo ou representado. Interativo é aquele que consome as imagens ou seja, são 

aqueles que visualizam, observam as imagens (que neste caso são autorretratos), 

expostas ou, no caso abordado neste trabalho, publicadas em redes sociais. 

Enquanto o participante representado se configura como aquele mostrado na 

composição visual (KRESS; VAN LEUWEEN, 2006, p. 48).  

A metafunção representacional mostra quais são os participantes internos 

representados, o contexto em que estão inseridos e como interagem entre si (Kress 

e van Leewen apud ALMEIDA, 2009, p. 178). Os Participantes Representados (PR) 

podem ser pessoas, objetos ou lugares. Quando os participantes estabelecem 

relações entre si, envolvendo-se em ações e eventos, os processos são narrativos, 

classificando-se em ação, reação, verbal, mental.  

Logo abaixo procuraremos ilustrar como as relações entre os participantes 

são estabelecidas, esquematizando essas relações para que possam ser melhor 

compreendidas. Através deste esquema observamos mais claramente como 

interagem os participantes internos representados, exemplificando as relações entre 

cada um deles.  

 
Quadro 2 - Processos de ação, reação, verbal e mental 

 

Fonte: Adaptado de: (ANDRADE, 2015, p. 27). Disponível em: 

<https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/6450/1/CYNTHIA_CARLLA_ALMEIDA_ANDRADE.pdf>. 

 

Os participantes dos processos mencionados acima são chamados 

respectivamente de Ator/Meta, Reator/Fenômeno, Dizente/Enunciado, 
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Experenciador/Fenômeno. Portanto, os processos de ação são identificados quando 

os participantes executam ações, visando ou não uma meta. Por outro lado, os 

processos de reação envolvem o olhar dos participantes. Os processos verbais são 

identificados por balões de fala, aqueles utilizados em histórias em quadrinhos, onde 

o dizente é o participante animado e o enunciado é a fala que está expressa no 

balão. Em se tratando dos processos mentais, são utilizados balões de pensamento, 

através dos quais o Experienciador é o sujeito que pensa e o Fenômeno é o 

conteúdo expresso dentro do balão. Quando os participantes não executam ações, 

mas são definidos, analisados ou classificados, os processos são chamados de 

conceituais classificacionais, simbólicos ou analíticos. 

De acordo com Almeida (2012), nos processos classificacionais, os PR são 

representados em um determinado grupo ou categoria, definidos por características 

comuns aos elementos classificados e à classe a que pertencem. Os PR são 

organizados simetricamente no espaço visual através de uma estrutura taxonômica 

hierárquica na qual há um participante superordenado e outro subordinado. Quando 

essa relação é suprimida, a taxonomia da estrutura é denominada coberta (covert). 

Quando está explícita, a estrutura taxonômica é chamada de evidente (overt). 

Já nos processos simbólicos, os PR são identificados por algo que significam 

por meio de seus atributos possessivos ou sugestivos visíveis em recursos que 

destacam sua classificação: tamanho, fonte, iluminação, posicionamento na imagem 

como um todo ou por significado próprio do portador. Assim, o PR aparece com um 

significado simbólico, não obrigatoriamente literal. Nos analíticos, esta 

representação ocorre por uma relação entre o todo e as partes, sendo o todo o 

portador e as partes os atributos possessivos. Já as circunstâncias nos processos 

narrativos e o encaixamento nos processos conceituais são o contexto, ou seja, a 

locação, os meios, os acompanhamentos nos quais os participantes estão inseridos. 

 

5.1.1.2 A metafunção Interativa 

 

Como nossa pesquisa se baseia no uso da metafunção interativa para a 

análise de selfies, por se tratar de autorretratos, focaremos nos aspectos interativos 

que mostram as nuances da comunicação visual.  

Segundo Andrade (2015), essa metafunção enfatiza a interação entre o leitor 

e o ser representado. Portanto, segundo a autora, temos então aqueles que 
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observam, leem a imagem e que são chamados de Participantes Interativos (PI), 

enquanto aqueles que estão na imagem são chamados de Participantes 

Representados (PR). Essa relação acontece de quatro maneiras: contato, distância 

social, atitude (perspectiva) e modalidade. 

 

 

Quadro 3 - Relação entre imagem e observador 

 

Fonte: Adaptado de ODISSEIA (2018, p.36-56), Disponível em: 

<https://periodicos.ufrn.br/odisseia/article/view/12686/9161>. 

 
 

Segundo Kress e van Leeuwen (2000), as imagens além de realizarem a 

interação entre os elementos que as compõem, também estabelecem uma interação 

entre quem as vê e quem as produz. Essas imagens interagem com o observador, 

sugerindo uma relação entre o que é representado nas imagens e aqueles que a 

observam. Portanto, os recursos presentes em uma imagem não se limitam a 

retratar os participantes e as relações que estabelecem entre si, como acontece nas 

interações das representações narrativas e conceituais, onde um participante se 

relaciona com outro na mesma imagem.   
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Quadro 4 - Metafunção Interativa 

 

Fonte: Adaptada de Kress e van Leeuwen (1996). 

O contato analisa a direção do olhar do PR. Quando o PR olha diretamente 

para o PI estabelece uma ligação chamada de demanda. Quando o PR olha de lado 

acontece uma relação de oferta, ou seja, se oferece a contemplação do PI 

(ANDRADE, 2015, p. 66). 

A distância social está relacionada ao enquadramento. Segundo Andrade 

(2015), ela também diz muito em uma imagem e estabelece um distanciamento ou 

aproximação entre PR e PI. Este enquadramento pode ser apresentado em três 

planos: aberto (focaliza o corpo todo), médio (focaliza da cabeça até a cintura ou no 

máximo o joelho) e fechado (focaliza só o rosto ou até no máximo o ombro).  

Atitude ou perspectiva ocorre por meio dos ângulos frontais, oblíquos e 

verticais. No ângulo frontal a intimidade entre PR (participante representado) e PI 

(participante interativ) é acionada e por olhar diretamente para o PI (participante 

interativo) estabelece-se uma posição de poder igualitária. No ângulo oblíquo essa 

intimidade é quebrada proporcionando um distanciamento entre os participantes, 

pois o PR (participante representado) se coloca de lado para o PI (participante 

interativo). O ângulo vertical se subdivide em alto, baixo e nivelado e tem intenção 

de estabelecer relações de poder. Quando o PR está no alto da imagem dá a 

impressão que está acima do leitor, então o poder está com ele. Quando está na 

parte baixa da imagem esse poder é transferido para o PI. E quando está no meio, a 

relação de poder é igualitária. 
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A Modalidade refere-se à aproximação ou não do mundo real na imagem e 

pode ser: sensorial, naturalista, abstrata e cientista ou tecnológica. Na modalidade 

sensorial, os elementos da imagem apenas sugerem algo e o uso das cores, são 

utilizados com fim de provocar uma sensação no leitor. Já a naturalista, expõe a 

imagem tal qual ela é, aproximando-se o mais fiel do real. No tocante a modalidade 

abstrata, os detalhes que criam diferenças individuais são todos irrelevantes do 

ponto de vista da verdade essencial ou geral. Já em relação a modalidade cientista 

ou tecnológica, a verdade visual é baseada no uso prático da imagem, de forma que, 

a modalidade aumenta de acordo com o seu uso como projeto ou como auxílio para 

ação. 

Procuraremos nos deter ao uso da metafunção interativa para a análise de 

selfies, por se tratar de autorretratos que são formas de construção de identidade e 

que representam a mais nova forma de interatividade através de ferramentas 

digitais. Sendo assim, os aspectos interativos nos interessam, pois são eles que 

mostram as nuances da linguagem visual, trazendo informações relevantes sobre o 

autor e, até mesmo, sobre o observador.  

A distância social e a atitude são recursos que, segundo a GDV, cumprem 

função interacional. A distância social diz respeito às possibilidades de 

enquadramento numa estrutura visual. 

 

Esquema 3 - Metafunção interativa 
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Fonte: Adaptada de Kress e van Leeuwen (2006, p. 149) – Tradução (PINHEIRO, 2007, p.54). 

 

          A distância social e a atitude são recursos que, segundo a GDV, cumprem 

função interacional. A distância social diz respeito às possibilidades de 

enquadramento numa estrutura visual. Quanto mais aberto o plano de 

representação do participante, maior é o distanciamento estabelecido entre este e o 

espectador. Da mesma forma, o plano fechado representa relações de intimidade e 

proximidade.  

 

 

 

 

 

 

         Foto 9 - Contato de demanda                                           Foto 10 - Contato de oferta 
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         Fonte: <encurtador.net/cqtRZ>.                                    Fonte: <encurtador.net/cqtRZ>. 

         

Os ângulos podem ser horizontais ou verticais, de acordo com os autores 

acima. Nos ângulos horizontais, a tomada pode ser frontal e, nesse caso, o plano da 

imagem coincide com o plano do fotógrafo; ou pode ser oblíquo, em que não há 

coincidência entre os planos. Os autores ainda explicam que o ângulo frontal 

estabelece relação de envolvimento entre os participantes, enquanto o ângulo 

oblíquo estabelece uma relação de distanciamento entre eles. Já os ângulos 

verticais expressam relações de poder entre os participantes interativos. O ângulo 

vertical pode ser elevado, o que diminui o tamanho do participante representado e 

atribui poder e superioridade ao espectador. Pode tomar o nível dos olhos, em que a 

relação é de igualdade, não havendo diferenças de poder entre eles, e pode ser 

baixo atribuindo poder ao participante representado, que aparece numa posição 

superior ao espectador. 

 

   Foto 11 - Distância íntima/ Plano fechado                 Foto 12 - Distância social/ plano médio 

          

Fonte: <encurtador.net/cqtRZ>.                                     Fonte: <encurtador.net/cqtRZ>. 

Foto 13 - Distância Impessoal / Plano aberto 
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Fonte: <encurtador.net/cqtRZ>. 

 

A Atitude reflete as escolhas daquele que produz a imagem e está vinculada à 

seleção do ângulo de tomada, no caso do selfie. Para Kress e van Leeuwen (2006 

[1996]), tais escolhas são socialmente determinadas e não partem de seleções 

individuais.  

 

 

Foto 14 - Ângulo frontal 

 

Fonte: <encurtador.net/cqtRZ>. 
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Foto 15 - Ângulo vertical 

 

Fonte: <encurtador.net/cqtRZ>. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16 - Ângulo oblíquo 

 

Fonte: <encurtador.net/cqtRZ>. 
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De acordo com Kress e van Leeuwen (2006, p.155), “O termo modalidade 

vem da Linguística e se refere ao valor de verdade ou credibilidade das afirmações 

acerca do mundo”. Portanto, podemos presumir que, em termos visuais, o termo 

Modalidade se aplica da seguinte forma: 

 

O conceito de modalidade é igualmente essencial nos relatos de 

comunicação visual. Imagens podem representar pessoas, lugares e 

coisas como se fossem reais, como se realmente existissem dessa 

maneira ou como se não fossem - como se fossem fantasias, 

fantasias, caricaturas etc. E aqui também os julgamentos de 

modalidade são sociais, dependente do que é considerado real (ou 

verdadeiro, ou sagrado) no grupo social para o qual a representação 

é destinada principalmente. (Tradução nossa)8 

 

Os modos e os recursos escolhidos para compor determinado texto ou 

imagem  são determinantes de significação. Portanto, é possível perceber que a 

escolha dos modos semióticos não é algo que se faça aleatoriamente. Assim, a cada 

época, as pessoas selecionam aqueles modo que cumprem os propósitos exigidos 

para a comunicação. Além disso, quando nos perguntamos o que é e para que serve 

a modalidade, encontramos respostas que nos ajudam a entender e ilustrar melhor 

esse termo no capítulo 5 de Reading Images  que trata da modalidade,  

 

[...] a modalidade é  mais “interpessoal” do que “ideacional”. Não expressa 
verdades absolutas ou falsidades; ela produz verdades compartilhadas 
alinhando leitores ou ouvintes com algumas declarações e distanciando-as 

das outras. Isso serve para criar "nós" imaginários. Diz, por assim dizer, 
estas são as coisas que “nós” consideramos verdadeiras, e estas são as 
coisas que “nós” nos distanciamos [...] (Tradução nossa). 

 

 
Kress e Van Leeuwen (2006) observam que existem meios de expressão 

visual que, quando aumentados ou diminuídos, consequentemente  aumentam ou 

diminuem o grau em que uma imagem, diagrama ou fotografia deve ser tomado 

como sendo real. Estas relações correspondentes são o que eles chamam de 

marcadores de modalidade. Portanto, a partir dessas observações foram 

estabelecidos oito destes marcadores de modalidade graduáveis: 

                                                         
8
 The concept of modality is equally essential in accounts of visual communication. Visuals can represent 

people, places and things as though they are real, as though they actually exist in this way or as though they do 
not – as though they are imaginings, fantasies, caricatures, etc. And here too, modality judgements are social, 
dependent on what is considered real (or true, or sacred) in the social group for which the representation is 
primarily intended (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p.156). 
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Quadro 5 - Os marcadores de modalidade 

       

MARCADORES DE MODALIDADE 

 
Saturação de cor: 

Uma escala que vai da saturação total de cores até a 

ausência de cor, isto é, preto e branco. 

Diferenciação de 
cores: 

Uma escala que vai de uma gama de cores 

maximamente diversificada a monocromática. 

Modulação de cor: 

Uma escala que vai da cor totalmente modulada, com, 
por exemplo, o uso de muitos tons diferentes de 
vermelho, para planejar cores não moduladas. 

Contextualização: 
Uma escala que vai da ausência de fundo ao fundo 
mais articulado e detalhado. 

Representação: 

Uma escala que vai da máxima abstração à 

representação máxima do detalhe pictórico. 

Profundidade: 
Uma escala que vai da ausência de profundidade até a 
perspectiva mais profunda. 

Iluminação: 

 

Uma escala que vai da representação mais completa 
do jogo de luz e sombra até a sua ausência. 

Brilho: 

Uma escala que vai de um número máximo de 
diferentes graus de brilho a apenas dois graus: preto e 
branco ou cinza escuro e cinza claro ou dois valores de 

brilho da mesma cor. 

Fonte: Adaptado de Kress e Van Leeuwen 2006, p. 160-162. 

 

A partir do Quadro 5, podemos ter uma visão mais detalhada da definição de 

cada marcador de modalidade. Observamos que cada marcador obedece a uma 

escala que pode ser expressa como maior ou menor valor de confiabilidade ou de 

veracidade transmitida por uma imagem. Se a modalidade é baixa, observamos uma 

falta de verdade da imagem, algo que pode chegar ao irreal. Esses marcadores de 

                                                         
9 *...+ modality is “interpersonal” rathar than “ideational”. It does not express absolute truths or falshoods; it 
produces shared truths aligning readers or listeners with some statements and distancing them from others. It 
serves to create imaginary “we”. It says, as it were, these are the things “we” consider true, and these are the 
things “we” distance ourselves from *…+ ( KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p.155).   
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modalidade ajudam a identificar uma imagem que usa de alta ou baixa modalidade 

para diferentes propósitos.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 - Valores de modalidade da cor 

Orientação de 

codificação 

 

Saturação de cor 

completa 

Menos que a cor 

completa 

Preto e Branco 

 

Científico/Tecnológico 

Abstrato 

Naturalista 

Sensorial 

 

Menor modalidade 

 

 

Maior modalidade 

 

 

Menor modalidade 

Maior modalidade 

 

Maior modalidade 

Maior modalidade 

Menor modalidade 

Menor modalidade 

Fonte: Kress e van Leeuwen, 2006, p.166. (Tradução nossa). 

 

Segundo Almeida (2008), o conceito de modalidade se dá através de diversos 

mecanismos que ajustam o nível de realidade que a imagem representa, e que 

tornam possível a criação de imagens que representam coisas, ou aspectos como 

se não existissem. Esta polaridade varia do mais próximo possível do real, da 

objetividade, ao irreal.  

 

Foto 17 – Orientação de codificação sensorial 
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Fonte: https://sites.google.com/site/guidetoreadingimages/5-modality#TOC-Illumination 

 

Foto 18 – Orientação de codificação naturalista 

 

Fonte: https://sites.google.com/site/guidetoreadingimages/5-modality#TOC-Illumination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19 - Orientação de codificação científica/técnica 
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Fonte: https://sites.google.com/site/guidetoreadingimages/5-modality#TOC-Illumination 

 

Foto 20 - Orientação de codificação abstrata 

 

 

Fonte: https://sites.google.com/site/guidetoreadingimages/5-modality#TOC-Illumination 

 

No tocante às imagens analisadas, podemos constatar uma representação do 

mundo real, ou seja, os elementos modeladores da modalidade (cor, 

contextualização, iluminação e brilho) estão apresentando uma ocorrência 

moderada. Em relação às categorias de poses, objetos, contextos e fotogenia de 

Barthes, não faremos uso de análise destas categorias. Entretanto, consideramos 

importante citarmos a existência dessas categorias como foma de enriquecer nosso 

aporte teórico no tocante a contribuição de Barthes (1977) para a análise de 

imagens, especialmente as fotografias.  
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5.1.1.3 A Metafunção Composicional 

 

Segundo  Kress e van Leeuwen (2006, p. 176) é “a composição do todo, a 

maneira na qual os elementos representacionais e interativos são construídos para 

relacionarem-se entre si, a maneira que eles se integram dentro do um todo 

significativo” 10 .Dessa forma, entendemos que essa metafunção está relacionada à 

coesão do texto visual, ou seja, ela está ligada à forma como o produtor organiza o 

significado no espaço da imagem. A metafunção composicional está dividida em três 

sistemas interdependentes: valor de informação, saliência e estruturação.  

 

Quadro 7 - Metafunção composicional 

Valor de 

informação 

Moldura ou 

estruturação 

 

Saliência 

Dado 

Novo 

Ideal 

Real 

Interligação 

Não ligação 

Cores 

Luz 

Focalização 

Fonte: (ANDRADE, 2015, p. 35). Disponível em: 

<https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/6450/1/CYNTHIA_CARLLA_ALMEIDA

_ANDRADE.pdf>. 

 

O chamado valor de informação pode ser identificado pela localização dos 

elementos (pessoas, objetos, balões, textos etc.) relacionada às três principais 

regiões da imagem: esquerda/direita, superior/inferior, centro/margem. Na linha 

horizontal, estabelece- se a relação entre dado e novo. Geralmente localizado no 

lado esquerdo da imagem, o significado é dado, quando é familiar ao leitor, ou seja, 

o leitor possui um conhecimento prévio daquilo que está sendo mostrado através da 

imagem.  Empregada no lado direito, a informação nova significa o desconhecido ou 

chama a atenção do leitor, ou seja, aquilo que o leitor ainda não tinha conhecimento 

ou não tinha sido exposto a tal componente.  

                                                         
10

 Nossa tradução de: “the composition of the whole, the way in which the representational and 

interactive elements are made to relate to each other, the way they are integrated into a meaningful 
whole”. 
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Quadro 8 - As dimensões do espaço visual 

Margem 
Ideal 

Dado 

Margem 
Ideal 

Novo 

 
 
 

Margem 
Real 
Dado 

 

 

Margem 
Real 

Novo 

 

                                Fonte: Adaptado de Kress e van Leeuwen (2006). 

 

Essa combinação dos valores de informação no espaço visual como mostrada 

acima pode apresentar seus elementos polarizados entre Dado-Novo ou Ideal-Real 

com a presença de um elemento no centro com a função de mediador chamado por 

Kress e van Leeuwen (2006) de elemento central. Isso é bastante comum de ser 

encontrado em revistas e jornais, por exemplo, podendo ocorrer tanto na posição 

vertical quanto horizontal. 

A saliência refere-se à ênfase maior ou menor na imagem, em detrimento de 

outros componentes imagéticos. No texto multimodal em foco, percebemos que há 

preponderância ou saliência da figura do garoto como elemento de apelo social ou 

chamamento para uma reflexão político-social. Entretanto, a estruturação está 

vinculada à presença ou não de objetos interligados, ou melhor, é o modo como os 

elementos estão conectados. 

 

5.2 Teoria das representações dos atores sociais 

 

As representações sociais se realizam nas estruturas sintáticas e na 

organização semântica dos léxicos das línguas (faladas ou escritas). As palavras 

são utilizadas como meios para alcançar determinados propósitos nas atividades 

humanas. Escolher uma palavra no lugar de outra pode construir diferentes 

significações e, por conseguinte, diferentes representações de um objeto e 

diferentes explicações para determinadas situações em diferentes contextos. 
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Portanto, de acordo com Van Leeuwen (2008), as palavras fornecem os fatos, as 

explicações, as coisas que “precisam ser ditas em palavras”. Já as imagens 

fornecem interpretações, ângulos ideologicamente coloridos, e fazem isso não de 

forma explícita, mas através de sugestão, de um meio de conotação, apelando ao 

conhecimento quase inconsciente e meio esquecido.  

Segundo van Leeuwen (2008), em seu estudo sobre a representação dos 

atores sociais, há diversos modos pelos quais os atores sociais podem ser 

constituintes como participantes interativos ou participantes representados. Sendo 

os interativos aqueles que falam, ouvem, produzem imagens ou as visualizam, 

enquanto os representados são aqueles que são o sujeito da representação, sobre 

os quais falamos, escrevemos ou produzimos imagens (ALMEIDA, 2008). 

Em se tratando de análise imagética, é preciso observar como as pessoas 

são retratadas e como essas pessoas retratadas se relacionam como o observador. 

Baseando-se nas pesquisas realizadas por Gunther Kress (2007), podemos nos 

deter nas três dimensões de análise de imagens: distância social, relação social e 

interação social.  

 

Esquema 4 - Representação dos atores sociais 

 

                                                                              Perto (close shot) 

 Distância      

                                                                              Longe (long shot) 

 

  

                                                                        Envolvimento (ângulo frontal e   

                                                                        oblíquo)                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

          Representação        Relação        

                                                                                            Poder do observador (âng. alto) 

     Poder  Igualdade (Nível do olhar)    

                                                                              Poder do representado (âng. baixo) 

 

      Endereçamento direto (O representado                                                                                                                                                                                                                    

olha para o observador)                      

                                                 Interação       

 Endereçamento indireto (O representado não olha para o 

observador).                                                                                                                                                  
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Fonte: Van Leeuwen T (2008, p. 141). Tradução nossa. Disponível em:  <https://goo.gl/831JBB>. 

 

A Distância Social entre as pessoas retratadas e o expectador comunica 

relações interpessoais. Quando mantemos distância de alguém, isso configura um 

estranhamento a essa pessoa, entretanto mantemos proximidade com alguém que 

faz parte do nosso convívio. A distância, segundo Kress (2007), indica literalmente e 

figurativamente a proximidade de nossos relacionamentos, de forma temporária 

(duração de uma interação particular) ou de forma mais permanente. Quando se 

trata de imagens a distância é representada de forma simbólica. Quando queremos 

demonstrar um certo distanciamento ou estranhamento em relação a uma pessoa, 

mostramos essa pessoa em um “plano aberto”, ou seja, de longe. Entretanto, as 

imagens que são mostradas de perto, ou seja, “close-up” representam uma 

igualdade através da qual há uma identificação do ator com o observador.  

Quando se trata de Relação Social, a representação se dá pela angulação da 

imagem, ou seja, se a vemos de um ângulo vertical (de cima, ao nível dos olhos ou 

de baixo) ou de um ângulo horizontal (de frente, de lado ou de um lugar no meio), 

dando uma relação de poder e distância social. A partir dessas formas de 

representar as pessoas (atores), podemos empoderá-las ou desempoderá-las 

quando nos utilizamos desses ângulos para retratá-las. 

Kress e van Leeuwen (1996) relacionam o ângulo vertical a diferenças de 

poder, mostrando que olhar uma pessoa de cima para baixo exerce um poder 

simbólico sobre essa pessoa, como se na vida real se estivesse numa posição de 

elevação social sobre essa pessoa. De outra forma, olhar para alguém de baixo para 

cima atribui um poder simbólico sobre o visualizador, como se desse ao ator uma 

autoridade, um modelo, ou algo semelhante. Já quando olhamos para alguém no 

nível dos olhos, estamos estabelecendo uma relação de igualdade. Esses três 

fatores-chave podem ser denominados de: distância, ângulo e olhar. Esses três 

aspectos estão sempre presentes ao analisarmos uma imagem bidimensional.  

A Interação Social acontece quando os participantes estão olhando ou não 

para o observador da imagem. Quando os participantes nos olham, a imagem 

articula uma espécie de demanda simbólica, mas quando eles não nos olham 

exercem uma oferta simbólica como se fossem pessoas que não sabem que 

estamos olhando para elas. Como se fossemos “voyeurs” e não pudéssemos 
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provocar uma interatividade. Há algo sendo requisitado do observador pelas 

pessoas representadas na imagem.  

Para representar as pessoas como “outras” como “não sendo uma de nós” é 

utilizada a estratégia de distanciamento. Entretanto, para representar as pessoas em 

posições desprestigiadas ou oprimidas, utilizamos a estratégia do 

desempoderamento. 

Segundo Kress e van Leeuwen (1996), as categorias mais gerais são a 

exclusão e a inclusão. Quando há a possibilidade de exclusão social simbólica, não 

há o reconhecimento de certas pessoas ou tipos de pessoas que participam do 

nosso contexto social. Não há representação dessas pessoas em grupos sociais, 

tipo instituições, nações, sociedades, etc. 

De acordo com os papéis desempenhados nas representações sociais, as 

imagens podem ou não estar envolvidas em alguma ação. Quando as pessoas 

estão envolvidas em uma ação, são chamadas “agentes”, e aqueles que sofrem 

essa ação são chamadas de “pacientes”.  

Em termos genéricos e específicos uma imagem pode apresentar 

ambiguidades, pois muitas vezes se misturam e “neutralizam” o estereótipo 

oferecido, (VAN LEEUWEN, 2008).   Segundo ele, à primeira vista pode parecer que 

as imagens só podem mostrar pessoas específicas, mas há uma diferença entre 

concentrar a descrição sobre o que torna uma pessoa única e concentrar a 

descrição sobre o que faz da pessoa um certo tipo social. Theo Van Leeuwen 

aponta em seus estudos sobre a representação dos atores sociais que quando as 

pessoas são fotografadas como modelos desejáveis de beleza e atratividade, sua 

individualidade pode parece desaparecer por trás do que os categoriza através do 

penteado, maquiagem, vestido e acessórios de status. Entretanto, não apenas estes 

estilos podem ser meios de categorização, mas características faciais 

estereotipadas. 

A categorização visual, segundo van Leeuwen (2008), é uma questão de 

saber se as pessoas são categorizadas em termos de características “culturais” ou 

“biológicas” ou uma combinação dessas características. Ele aponta que a 

categorização cultural ganha significação por meios de atributos padrão. Tais 

atributos não precisam ser caricatos ou exagerados, sendo necessário apenas a sua 

presença que se dá através da conotação. Já a categorização biológica usa 

exageros padronizados de características físicas para conotar as associações 
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positivas ou negativas que determinado grupo sociocultural representado evoca para 

o grupo sociocultural receptor de determinada representação. 

 

6 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE IMAGENS 

 

           A pesquisa proposta apresenta um caráter quali-quantitativo à medida que 

procura entender o seu objeto de estudo – as relações interativas – dentro de seu 

contexto específico (a rede social Instagram) e, a partir daí, situar a interpretação 

delas. Além de considerar quantidades de imagens que apresentam determinados 

resultados de acordo com cada categoria analisada. Ressaltamos, portanto, que 

este trabalho envolve os dois tipos de pesquisa, visto que eles se complementam 

bem mais que divergem. Encontramos respaldo para proceder desta forma nesta 

pesquisa, através do seguinte pressuposto: 

 

Os métodos que se traduzem por números podem ser muito úteis na 
compreensão de diversos problemas educacionais. Mais ainda, a 
combinação deste tipo de dados com dados oriundos de 
metodologias qualitativas, podem vir a enriquecer a compreensão de 
eventos, fatos, processos. As duas abordagens demandam, no 
entanto, o esforço de reflexão do pesquisador para dar sentido ao 
material levantado e analisado (GATTI, 2004, p. 4). 

 

À medida que observamos a forma como as pessoas interagem entre si, 

principalmente no âmbito virtual, elas deixam pistas de que há uma finalidade clara 

para a qual elas se autorretratam e postam suas fotografias nas redes sociais. Mais 

que isso, observamos que a fotografia é uma dentre tantas possibilidades que 

utilizamos para interagir com os demais. Levando em consideração o contexto das 

novas tecnologias e da internet, percebe-se uma adesão cada vez maior com a 

utilização da linguagem fotográfica, o que significa dizer que, de forma continuada, 

as imagens são utilizadas para comunicar e servir como meio de formação de 

identidade.  

A utilização de redes sociais como forma de comunicação, não apenas textual 

mas também imagética, pode ser citada para ilustrar como a linguagem humana tem 

se mostrado cada vez mais complexa. Utilizar o autorretrato como forma de 

empoderamento e auto divulgação tem se tornado comum através de redes sociais 

como o Facebook e Instagram. Tudo isso acontece em todos os espaços sociais, 
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principalmente como forma de construção de uma identidade imagética, 

proporcionando ao ator social a oportunidade de se mostrar para o mundo, sendo 

ele mesmo o responsável pela criação e produção daquela imagem.  

Tomando como base a necessidade do desenvolvimento do letramento 

imagético em um mundo cada vez mais informatizado e interligado por meio de 

redes sociais, procuraremos explorar imagens multimodais enquanto meio de 

representação e significação de mundo através de uma análise multimodal de selfies 

coletadas através de hashtags pesquisadas na rede social Instagram, quando 

algumas etapas foram estabelecidas. Primeiramente, extrair das leituras de artigos 

sobre hashtags de selfies que remetam ao tema e começar com uma mais geral 

como "#selfiegirl", pesquisando nos primeiros perfis da pesquisa outras hastags de 

selfies, seguida de um agrupamento das imagens das referidas hashtags em busca 

de algumas semelhanças. Em segundo lugar, pesquisar as hastags escolhida e com 

a localidade “Mossoró”, refinando as que são selfie e/ou as fotos que tem a hashtag 

de selfie. Fazer uma descrição das semelhanças ou diferenças encontradas em 

termos de interatividade e fazer a seleção de dez imagens a partir dessas 

semelhanças. Por último, uma análise descritiva e interpretativa baseada nas 

categorias da GDV. 

 

6.1 Constituição do corpus de análise 

 

Para coletar o corpus desta pesquisa, foram necessários acessos ao 

Instagram com a utilização de hashtags que direcionem as fotografias que foram 

feitas na cidade de Mossoró-RN. A partir de uma primeira busca, são escolhidas 

aquelas fotos que são visivelmente categorizadas como autorretratos. 

A análise de imagens neste trabalho destacam aspectos da GDV nas selfies 

de atores sociais do sexo feminido da cidade de Mossoró-RN por meio de selfies 

retirados do Instagram. Para fins de delimitação do material recolhido, no mês de 

dezembro de 2018 até setembro de 2019, foram utilizadas as hashtags #selfiegirl 

(509.249 publicações), #mossoroenses (303 publicações), #mossorócidadejunina 

(3.803 publicações), #mossoróhoje (196 publicações) e #mossoró (136.000 

publicações), com o objetivo de analisar apenas selfies de mulheres sem outras 

participantes na foto.  A escolha de selfies de mulheres como corpus de análise foi 

uma decisão conjunta entre orientação e o autor da pesquisa. 
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6.2 Critérios de coleta e seleção do corpus 

 

Para a coleta dos selfies, os seguintes critérios foram adotados, com base na 

Gramática do Design Visual de Kress e van Leeuwen (2006): 

a) Público-alvo: sociedade em geral, incluindo usuários de redes sociais. 

b) Período de tempo: publicadas 2018 e 2019. 

c) Conteúdo: selfies que representam mulheres de idades variadas e que 

representam usuários da rede social Instagram. 

 

Em relação à seleção das imagens para a análise, foram consideradas 

somente aquelas de pessoas do sexo feminino que se encontram entre as imagens 

contidas em hashtags que filtram imagens, primeiro pela hashtag #selfiegirl (foram 

escolhidas as imagens mais recentes, agrupadas em 10 blocos de doze imagens 

cada um). No acesso a hashtag em 16/05/2019 estavam constando 480 mil 

publicações. O segundo grupo de imagens são referentes a pessoas que 

representam como pertencentes à cidade de Mossoró-RN, somente aquelas que são 

visivelmente consideradas autorretratos (aqueles cuja pessoa aponta o smartphone 

para si com o braço ou usando um espelho), visto que é um critério importante para 

a análise do corpus.  

          Logo em seguida, apresentamos as imagens coletadas a partir da hashtag 

#selfiegirl. As imagens foram captadas do Instagram em 10 prints em forma de 

mosaico, com cada um contendo nove fotos, ou seja, um total de 120 selfies, 

retirados aqueles que não se enquadram dentro dos critérios pré-estabelecidos do 

que seriam selfies.  

 

6.2.1 Apresentando os 10 mosaicos contendo os selfies mais recentes da hashtag 

#selfiegirl 

 

Vejamos, agora, as imagens coletadas a partir da hashtag #selfiegirl 

apresentadas em forma de 10 mosaicos. 

Das 12 imagens apresentadas no Mosaico 1, consideramos onze como 

sendo selfies. Desconsideramos a primeira imagem que se trata de duas crianças. 
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Entretanto, das onze imagens, consideramos duas como sendo de plano médio e o 

restante ( 9 ) se apresentam como plano fechado.  

 

 

 

 

 

 

   Foto 21 - Mosaico  2, composto de 11 selfies 

 
Fonte: Instagram. 

 

O Mosaico 2, que tem 12 imagens, apresenta duas dessas imagens que não 

consideramos selfies por não apresentarem caraterísticas pertinentes a esse tipo de 

imagem. Uma das imagens se apresenta como selfie de espelho com ângulo médio, 

enquanto o restante apresenta um ângulo fechado. 
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Foto 22 - Mosaico  2, composto de 10 selfies 

 
Fonte: Instagram. 

 

No Mosaico 3, há também a presença de duas imagens que não se 

enquadram como selfies. As dez imagens restantes se apresentam todas como 

selfies que utilizam um plano fechado.   

 

 Foto 23 - Mosaico  3, composto de 10 selfies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Instagram. 
 

No Mosaico 4, todas as doze imagens apresentadas são consideradas selfies 

e se apresentam em um plano fechado.  
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Foto 24 - Mosaico  4, composto de 12 selfies 

 
Fonte: Instagram. 

No Mosaico 5, os selfies se apresentam em duas que são de plano médio 

que foram tiradas com espelho, enquanto o restante se apresenta em um plano 

fechado (close-up).   

 

Foto 25 - Mosaico  5, composto de 12 selfies 

 

Fonte: Instagram. 
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No Mosaico 6, todos os selfies apresentam um participante, menos a primeira 

imagem. Os outros apresentam um único participante e estão representadas em um 

plano mais fechado. 

 
Foto 26 - Mosaico  6, composto de 11 selfies 

 
Fonte: Instagram. 

No Mosaico 7, duas imagens se apresentam em plano aberto, enquanto o 

restante está em um plano mais fechado.  

 

Foto 27 - Mosaico  7, composto de 11 selfies 

 
Fonte: Instagram. 
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No Mosaico 8, uma das imagens não se enquadra em características de 

selfie. Das restantes, uma apresenta plano aberto e o restante plano fechado (close-

up).  

 

Foto 28 - Mosaico  8, composto de 11 selfies 

 
Fonte: Instagram. 

No Mosaico 9, observamos 4 imagens de plano aberto, duas de plano médio 

e o restante de plano fechado.  

 

Foto 29 - Mosaico  9, composto de 12 selfies 

 

Fonte: Instagram. 
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No Mosaico 10, observamos uma imagem no espelho representada em plano 

aberto. Há também uma imagem em plano aberto que não se caracteriza muito bem 

como um selfie e o restante se apresenta como plano fechado.  

 

Foto 30 - Mosaico  10, composto de 11 selfies 

 

Fonte: Instagram. 

            Levando em conta os mosaicos acima, pretendemos fazer um paralelo entre 

as imagens coletadas da hashtag #selfiegirl neles contidas, e os selfies coletados a 

partir das hashtags direcionadas à cidade de Mossoró. As imagens contidas em 

cada mosaico se encaixam nas especificações do que consideramos um selfie como 

já foi colocado no início deste trabalho. Como os mosaicos foram construídos 

através de prints de telas do Instagram em uma busca pela hashtag #selfiegrirl, 

identificamos algumas imagens que não se enquadram nas especificações do que 

seria um autorretrato digital, e por isso, foram suprimidas com o símbolo:  . Isto 

significa que estas imagens não devem ser consideradas selfie, portanto não devem 

fazer parte da comparação com as imagens relacionadas às hashtags de Mossoró.  

Elaboramos o gráfico abaixo no intuito de expor as convergências ou 

divergências entre as hashtags que indicam as duas realidades de sefies 

apresentadas neste trabalho (aquelas específicas da cidade de Mossoró e as mais 

gerais que são representadas pela hashtag #selfiegirl). Esperamos com isso, 

evidenciar as semelhanças ou discrepâncias que possam existir na comparação 

entre os dois grupos de selfies analisados neste trabalho.  
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Gráfico 1 - Contato de Demanda dos selfies dos mosaicos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O gráfico acima apresentado pretende demonstrar em termos práticos a 

média de usuárias do Instagram através da hashtag #selfiegirl que fizeram a 

escolha do contato de demanda para se representar através de suas redes sociais. 

No intuito de fazer um paralelo entre todos os mosaicos, observamos uma média de 

80% de contato de demanda entre os selfies apresentados nos 10 mosaicos acima. 

Isso representa uma equiparação com os resultados abaixo descritos com os selfies 

obtidos a partir das hashtags que remetem à cidade de Mossoró-RN.  

Podemos inferir com base nesses dados que existe uma convergência nas 

formas de se autorretratar das mulheres de Mossoró e aquelas do resto do mundo, 

corroborando para uma um padrão global de se autorretratar. Com isso, é possível 

observar que a mulher mossoroense procura seguir uma tendência de caráter 

global, seja intuitivamente ou sob uma influência direta do uso de redes sociais.  

 

6.3 Imagens de hashtags relacionadas à cidade de Mossoró-RN 

As seguintes imagens foram escolhidas por se tratar de imagens atreladas a 

hashtags que se referem a cidade de Mossoró (#mossoró) e terem características de 

10% 
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selfies produzidas por atores sociais do sexo feminino. Estes critérios já foram 

mencionados anteriormente na página 20 deste trabalho, explicitando as definições 

de selfie por Tiinderberg (2015). 

 

      

Fonte: Instagram.     Fonte: Instagram. 
 

 

 

     

Fonte: Instagram.     Fonte: Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 31 - Selfie 1 - Apresenta 

um plano aberto 
 

Foto 33 - Selfie 3 - Apresenta 

um plano fechado 

 

Foto 34 - Selfie 4 - Apresenta 

um plano fechado 
 

Foto 32 - Selfie 2 -  Apresenta 

um recorte de plano fechado 
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 Fonte: Instagram.     Fonte: Instagram. 

 

 

       

Fonte: Instagram.     Fonte: Instagram. 

 

 

 

       
  Fonte: Instagram.     Fonte: Instagram. 

 

Foto 35 - Selfie 5 - Apresenta 

pano fechado e aberto através do 

espelho 
 

Foto 36 - Selfie 6 - Apresenta 

plano fechado 

 

Foto 37 - Selfie 7 - Apresenta 

recorte de plano fechado 

Foto 38 - Selfie 8 - Apresenta recorte 

de plano aberto através de espelho 
 

Foto 39 - Selfie 9 - Apresentando 

recorte de plano médio 
 

Foto 40 - Selfie 10 - Apresenta plano 

fechado 
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Ao observar as imagens acima, percebe-se, primeiramente, a necessidade de se 

mostrar para o mundo, de se colocar em um patamar de produto a ser consumido 

por um determinado público. Os rostos são destacados como primeiro plano da 

imagem, com exceção das fotos 31, 35, 38 e 39 que apresentam um recorte que 

mostram o corpo ou grande parte dele. Esta exposição do rosto com maior ênfase 

mostra a necessidade de construção de uma identidade. Nas imagens onde apenas 

o rosto é enquadrado, o principal propósito é se mostrar para o mundo de forma a 

criar uma autoimagem que podemos presumir que seja uma nova identidade 

atrelada àquela imagem. Entretanto, os cortes mais abertos permitem que o 

reconhecimento ocorra por meio corporal, fazendo uso do corpo inteiro ou parcial.  

Em termos comparativos, colocamos estas imagens frente àquelas que 

compõem os mosaicos apresentados anteriormente para que sejam mostradas as 

semelhanças no que diz respeito às escolhas feitas pelos atores sociais de ambas 

as realidades: aquelas pertencentes às hashtags relacionadas a cidade de Mossoró 

e aquelas que foram coletadas a partir da hashtag #selfiegirl. 

 

6.4  Metodologia da análise dos selfies 

 

A análise das imagens seguiu os pressupostos teóricos elaborados por Kress 

e van Leeuwen (2006) na Gramática de Design Visual. Para fins de sistematização, 

optamos por iniciar a análise das imagens pela metafunção interativa, identificando o 

modo como acontece a interação entre o participante interativo e o participante 

representado, observando o contato, a distância social, os ângulos horizontal e 

vertical e nos ângulos aberto, médio e fechado. Procuraremos focar também na 

perspectiva e modalidade presentes nas imagens analisadas.  As subcategorias da 

metafunção interativa foram tabuladas e quantificadas separadamente para 

apresentarmos os dados levantados de modo mais detalhado. Na sequência, esses 

dados são interpretados e discutidos.   

 

6.4.1 Determinando o contato de oferta ou demanda das imagens individuais 

 

Analisamos as imagens como um todo integrado, verificando a forma como 

acontece a relação entre os diferentes modos de representação das mulheres 

mossoroenses nos selfies do corpus analisado. As imagens foram analisadas 
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primeiramente em termos de contato (oferta e demanda), especificando, no Quadro 

9, como cada participante se apresenta, se em contato de oferta ou demanda, 

determinando uma porcentagem de quantas imagens se apresentam em oferta e 

quantas se apresentam em demanda. Dessa forma, teremos um resultado que será 

levado em consideração no momento de traçar o perfil identitário dos atores sociais 

envolvidos neste processo de representação.  

 

 

 

 
Quadro 9 - Contato  

 

Selfies 

Contato 

Oferta Demanda 

Foto 31 X  

Foto 32  X 

Foto 33  X 

Foto 34  X 

Foto 35  X 

Foto 36  X 

Foto 37  X 

Foto 38 X  

Foto 39  X 

Foto 40  X 

TOTAL 2 8 

% 20% 80% 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Podemos observar através da análise da tabela acima que, no que se refere 

ao contato de oferta ou demanda, as imagens se apresentam da seguinte forma: 

20% dos atores sociais se apresentaram utilizando-se do contato de oferta e a maior 

parte, 80%, apresentaram-se como contato de demanda.  

Com base nos dados apresentados acima, isso significa que, no contato de 

oferta, o engajamento entre os participantes representados (PR) e os participantes 

interativos (PI) se apresenta de uma maneira que coloca o participante representado 
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como um produto a ser consumido. Esta maneira de se apresentar também coloca o 

participante representado como algo a ser desvendado, comentado e questionado 

pelos observadores.  

Se compararmos os dados obtidos a partir da tabela acima com os dados 

colhidos dos selfies que compõem os mosaicos de fotos obtidas da hashtag 

#selfiegirl, conseguiremos observar uma coincidência de porcentagem no que diz 

respeito ao contato, elas tem uma porcentagem de 80%. Portanto, a escolha do 

contato de demanda se apresenta como preferência entre as fotos de ambas as 

hashtags, distanciando a possibilidade de uma discrepância entre o global e o 

regional.  

 

6.4.2 Determinando a distância social  

 

De acordo com a Gramática do Design Visual, de Kress e van Leeuwen 

(2006), a distância social determina o grau de envolvimento entre os participantes, 

que varia entre íntimo (plano fechado), social (plano médio) e impessoal (plano 

aberto).  

Classificamos a distância entre participante interativo e participante 

representado, segundo  Kress e van Leeuwen apud Almeida (2008, p. 19-20), como 

plano fechado (close-up)  quando o foco recai sobre o participante representado (do 

ombro pra cima) ou uma parte deste; o plano médio (médium shot), do joelho pra 

cima,  se dá quando podemos vislumbrar uma boa parte do participante 

representado; e, por fim, plano aberto (long shot), quando capturamos não só o 

participante representado como também os elementos que o rodeiam.  

Com os dados coletados a partir das imagens deste corpus, foi possível 

elaborar este quadro que mostra os planos fechado, médio e aberto de cada 

imagem que será analisada neste trabalho. A tabela demonstra em qual plano cada 

imagem se enquadra, dando em seguida uma porcentagem de quantas imagens 

está classificada como pertencente a determinado plano.  

 

Quadro 10 - Distância social  

Imagem Plano Fechado Plano médio Plano aberto 

Foto 31   + 

Foto 32 +   

Foto 33 +   
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Foto 34 +   

Foto 35   + 

Foto 36 +   

Foto 37 +   

Foto 38  +  

Foto 39  +  

Foto 40 +   

Total % 60% 20% 20% 

Fonte: O autor da pesquisa. 

 

 

Com base nos dados apresentados acima, podemos verificar que 60% das 

imagens analisadas se apresentam num plano fechado (close-up). O plano médio foi 

utilizado em 20% das imagens e o plano aberto foi utilizado em 20% das imagens 

analisadas. De posse dessas informações, podemos ter uma visão geral de como se 

apresentam esses atores sociais em relação à escolha do plano escolhido para se 

autorretratar. Observamos que há um equilíbrio entre o plano médio e o plano aberto 

com uma escolha entre as imagens analisadas que, em termos de porcentagem, 

alcançou 20% do total de imagens analisadas. Por outro lado, obtivemos uma 

porcentagem 60% na escolha do plano fechado.  

Esses dados sugerem que a escolha do plano fechado, por parte dos 

participantes, transmitem uma necessidade de aproximação do observador, 

demandando uma certa intimidade com aquele que observa a imagem. É possível 

observar a escolha do plano fechado pela grande maioria de todos os selfies 

apresentados nos mosaicos formados a partir da hashtag #selfiegirl, assim como 

nas fotos obtidas a partir da hashtag Mossoró (#mossoro).  

    

6.4.3 Perspectiva 

 

A perspectiva é expressa pelo ângulo em que os participantes representados 

são mostrados na estrutura visual. Dessa forma, assim como as categorias de 

análise citadas anteriormente, é por meio do ângulo em que o participante é 

apresentado na imagem que se estabelece um maior ou menor nível de 

envolvimento entre eles: o representado e o interativo. Porém, neste caso, a relação 

é permeada pelo poder que o representado exerce sobre o observador ou vice-

versa. Para fins de análise, a perspectiva é classificada como ângulo frontal, ângulo 

oblíquo e ângulo vertical.  
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Cada ângulo citado possui características que podem ser descritas como: 

ângulo frontal é o que sugere o envolvimento do observador com o participante 

representado, indicando uma relação de poder igualitária. O ângulo oblíquo 

acontece quando o plano deixa de ser tomado de frente e mostra o participante de 

perfil, estabelecendo uma relação de alheamento com o leitor. O ângulo vertical se 

dá quando a captura do objeto é feita de cima para baixo, propiciando uma relação 

de poder do participante interativo e, de forma oposta, de baixo para cima, quando o 

objeto ou o participante representado passa a deter o poder. 

 

 

 

 

Quadro 11 - Perspectiva  

Imagem Ângulo Frontal Ângulo Oblíquo 

Foto 31  +- 

Foto 32 +  

Foto 33 +  

Foto 34  +-  

Foto 35  +- 

Foto 36 +  

Foto 37 +  

Foto 38  +- 

Foto 39 +  

Foto 40 +  

Total % 60% 40% 

Fonte: O autor da pesquisa. 

 

É possível obervar na tabela acima que a maior incidência é de ângulo frontal 

com 60% de ocorrência, sugerindo um grande envolvimento entre os participantes 

representado e interativo, indicando que o participante interativo faz parte do mundo 

do participante representado. No entanto, o ângulo oblíquo apresentou uma 

incidência representando 40% das fotografias, sugerindo pouco engajamento em 

que o participante representado não faz parte do mundo do participante interativo.  

Já o ângulo vertical exige um novo nível de análise porque, segundo Almeida 

(2008), refere-se à relação de poder instituída entre os participantes que varia entre 

baixa, alta e ao nível ocular.  

Devemos considerar, segundo a Gramática do Design Visual, que quando 

uma imagem é representada de um ângulo alto, capturada de baixo para cima, o 

participante representado é descrito como tendo mais poder que o participante 
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interativo. Se acontecer o contrário, o participante representado tiver sua imagem 

retratada de cima para baixo, o participante interativo é descrito como tendo mais 

poder que o participante representado. Por fim, quando ambos estão no mesmo 

nível ocular, isto é, na mesma altura, há uma relação de poder igualitário. 

No corpus da pesquisa, observamos que a escolha do ângulo frontal ao nível 

do olhar (60%), denotando uma maior pretensão do participante de fazer parte do 

mundo do observador.  

 

 

 

Quadro 12 - Ângulo vertical  

Imagem Alto Ocular Baixo 

Foto 31  +  

Foto 32  +  

Foto 33  +  

Foto 34 +   

Foto 35 +   

Foto 36  +  

Foto 37  +  

Foto 38  +  

Foto 39   + 

Foto 40   + 

Total % 20% 60% 20% 

Fonte: O autor da pesquisa. 

 
 

Das dez imagens analisadas, duas apresentaram um ângulo alto nos 

autorretratos, que foram as de número 4, 5 e outras duas (imagens 9 e 10) 

indicaram um ângulo baixo. A partir dessas quatro imagens, podemos fazer mais 

uma análise que implica em categorizar os ângulos verticais entre alto, ocular ou 

baixo.  

No tocante ao ângulo vertical no nível do olhar, quando há uma relação de 

igualdade entre o participante representado e o participante interativo, houve 60% 

ocorrência das imagens analisadas. Observamos também uma ocorrência de 20% 

do ângulo vertical baixo, quando o participante representado se mostra com mais 

poder sobre o participante interativo, demonstrando uma forte evidência de que há 

uma preferência em colocar o participante da imagem numa posição de privilégio. 

Quando levamos em consideração as imagens dos mosaicos formados por 

selfies a partir da hashtag #selfiegirl, observamos predominantemente a esolha de 

um ângulo frontal que também está presente nas imagens coletadas a partir das 
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hashtags que remetem à cidade de Mossoró. Consideramos essas convergências 

como uma maneira globalizada de se mostrar através de redes sociais que 

proporciona melhor consumo por parte dos receptores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa trouxe uma proposta de contribuição para a análise e leitura de 

imagens à luz dos conceitos e pressupostos da Gramática do Design Visual como 

proposta para a leitura de imagens postadas na rede social Instagram por mulheres 

da cidade de Mossoró-RN. Portanto, buscamos a constatação de processos 

interativos que possam convergir para um processo identitário que possa 

estabelecer um perfil imagético desses selfies produzidos e publicados por esses 

atores sociais.  

A análise do conteúdo quer dos selfies na hashtag #mossoro quer na 

hashtag #selfiegirl, revelou-se uma forma eficaz de observação de como os atores 

sociais se apresentam na rede social Instagram. No entanto, para se obter 

profundidade na abordagem do tema, mesmo que na sua dimensão teórica, e 

eventualmente maior credibilidade do ponto de vista científico, seria necessário mais 

caminho percorrido. O selfie é um fenômeno que se revela cada vez mais frequente 

entre diversas camadas sociais e requer diferentes olhares e diferentes 

metodologias para analisar suas formas de apresentar em redes sociais, seja 

através de uma abordagem social, psicológica, antropológica, etc. 

 Os selfies estão dominando o universo virtual e são uma tendência que se 

reinventa em uma velocidade compatível ao avanço tecnológico. Portanto, a rota da 

investigação deste tipo de fenômenos emergentes no espaço virtual, onde a vida 

acontece com base no imediatismo, atrelado a visibilidade e a necessidade de se 

mostrar para o mundo de forma a criar um jogo de representações assim como 
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postula Goffman em seus estudos apresentados neste trabalho. Outrosim, projetos 

como Selfiecity, também abordado em nosso aporte teórico, certamente merecerão 

um estudo aprofundado, pelo muito que traduzem sobre o ciclo tecnológico que se 

vive nesta época 

A GDV foi de uma importância grandiosa para o nosso aparato teórico, 

permitindo-nos a utilização dos meios multissemióticos como importantes maneiras 

de investigação de imagens. O aspecto que mais exploramos foi a capacidade 

interativa das imagens, que possuem uma carga identitária e social que carregam 

consigo nas mais variadas formas de produção e divulgação.  

Trabalhamos em consonância com o tema da nossa pesquisa, que é a 

análise multimodal das relações sócio-interativas (metafunção interativa) 

identificadas em Selfies publicados em perfis de mulheres usuárias do Instagram 

residentes na Cidade de Mossoró/RN, comparadas a selfies coletados a partir da 

hashtag #selfiegirl. Portanto, nossa pesquisa se pautou em analisar de forma quali-

quantitativa os selfies das duas fontes escolhidas. 

As dificuldades encontradas na trajetória desta pesquisa serviram como 

aprendizado e impulso para aprofundar nossas investigações. Tais dificuldades 

como a escassez de ferramentas gratuitas de coleta de imagens, além dos poucos 

trabalhos publicados que analisam selfies, nos impulsionaram a procurar lidar com 

métodos mais simples e gratuitos tais como as hashtags.  

Os resultados deste trabalho corroboram com a utilização de imagens na rede 

social Instagram para uma busca de relações sócio-interativas, porque o ato de se 

retratar e postar em rede social faz parte da realidade social dos atores sociais 

investigados nesta pesquisa.  

Diante dos resultados de nossas práticas, defendemos e sugerimos o uso da 

GDV como aporte teórico para os estudos em análise de imagens com apoio das 

contribuições das teorias de Kress e van Leeuwen, contribuindo para estudos futuros  

do uso de imagens publicadas em redes sociais como moldadoras das relações 

sócio-interativas entre usuários de redes sociais. As implicações dessa pesquisa 

podem abrir novas possibilidades de estudos relacionados à análise de autorretratos 

digitais (selfies) publicados em redes sociais, além de contribuir com estudos já 

existentes acerca do tema.  
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