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RESUMO 

 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender os sentidos produzidos nas interações 

performáticas dos usuários do Facebook durante o desafio dos dez anos, em janeiro de 2018, 

com análise e categorização desses processos. Para tanto, alguns objetivos específicos passaram 

a ser buscados como: identificar como este desafio se insere nas perspectivas do 

ciberacontecimento; caracterizar os públicos participantes neste desafio por meio de suas 

performances; observar como a ação dos corpos podem produzir significados distintos em uma 

proposta de interação; verificar como os internautas se posicionam sobre o envelhecimento em 

seus corpos; evidenciar elementos interligados a proposta interativa que podem interferir no 

olhar dos internautas e suas reações interativas; e identificar a relevância dos estudos 

envolvendo o ciberacontecimento para se entender a nossa realidade e suas implicações no meio 

social. Conforme três constelações de sentido: “Não envelheci, continuo jovem”, “Envelheci e 

estou bem” e “Eu me manifesto”. Em um processo de inferências, foram feitas análises, as quais 

tiveram como base as características próprias da rede, os princípios semióticos e as interações 

de sentidos com referência em estudos sobre as identidades dos sujeitos, sociedade do 

espetáculo, sociedade do consumo, performance em rede, corpos, culto ao belo, celebridades, 

envelhecimento e juventude. Com isso, observou-se que a maioria das manifestações foi da 

ordem da subjetividade, ou seja, as performances dos sujeitos em rede tinham como material 

propulsor das semioses as questões abissais dos sujeitos, mais profundas, que buscam dar 

sentido à existência e ao estar no mundo atual.  

 

 

Palavras-chaves: Ciberacontecimento. Redes sociais. #tenyearschallenge. Constelação de 

sentidos.  

  



  

ABSTRACT 

 

The general objective of this research is to understand the meanings produced in the 

performance interactions of Facebook users during the challenge of the ten years, in January 

2018, analyzing and categorizing these processes. Therefore, some specific objectives started 

to be pursued as: to identify how this challenge is inserted in the perspectives of the cyber-

event; characterize the audiences participating in this challenge through their performances; 

observe how the action of bodies can produce different meanings in an interaction proposal; 

verify how internet users position themselves on aging in their bodies; evidence elements 

interconnected to the interactive proposal that can interfere in the look of internet users and 

their interactive reactions; and to identify the relevance of studies involving cyber-event to 

understand our reality and its implications in the social environment. According to three 

constellations of meaning: “I haven't aged, I'm still young”, “I've aged and I'm fine” and “I 

manifest myself”. In a process of inferences, analyzes were made, which were based on the 

characteristics of the network, the semiotic principles and the interactions of meanings with 

reference to studies on the identities of the subjects, society of the spectacle, society of 

consumption, network performance , bodies, cult of beauty, celebrities, aging and youth. With 

that, it was observed that most of the manifestations were of the order of subjectivity, that is, 

the subjects 'performances in the network had as their propellant material for the semioses the 

subjects' deepest issues, which seek to give meaning to the existence and to be in the current 

world. 

 

 

Keywords: Cyber-event. Social networks. #tenyearschallenge. Constellation of senses. 
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INTRODUÇÃO 

 

A jornada até aqui em uma universidade pública federal parecia um sonho quase 

inatingível, sublime como a primeiridade peirceana. Por isso, é um enorme orgulho escrever 

este registro para quem – como o ex-presidente Lula dizia sobre sua própria trajetória – saiu do 

interior como boia-fria com meus pais e irmãos e conseguiu entrar em um curso de mestrado 

em instituição pública.  

A graduação em Comunicação e Publicidade, desenvolvida entre 2012 e 2016, foi 

a primeira etapa desse sonho. Durante a faculdade, também tive a minha primeira experiência 

com a semiótica. Nessa disciplina, descobri o que gostaria para minha carreira: pesquisar os 

sentidos dos mais variados fenômenos. Obviamente, como a maioria dos graduandos em 

Publicidade e Propaganda, os sentidos por meio dos filmes e das imagens eram mais pujantes.  

Após iniciar a especialização em Marketing Político na Universidade Federal de 

Minas Gerais, ainda em 2016, meus horizontes foram abertos para novas possibilidades de 

investigação sobre os sentidos: com a abordagem da semiótica nas redes sociais. Então, 

desenvolvi uma pesquisa sobre as imagens formadas da ex-presidente Dilma Rousseff, durante 

o seu processo de impeachment, publicadas na plataforma1 digital Facebook.  

Com base nesse objeto e com objetivo de tornar essa proposta de trabalho mais 

robusta, ingressei no Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de 

Ouro Preto. A necessidade da mudança de foco sobre a imagem de Dilma Rousseff foi 

pontuada, desde o início do curso, por minha primeira orientadora a doutora Priscila Borges. A 

docente indicou um novo objeto de pesquisa, pois, segundo ela, o tema da ex-presidente já 

estava desgastado por outros trabalhos e discursos na mídia. Depois disso, fiquei sem objeto 

por quase doze meses. Na disciplina de Metodologia de Pesquisa em Comunicação, ministrada 

pelas professoras Debora Lopez e Marta Maia, durante diversos encontros e apontamentos, 

cheguei à investigação sobre hashtag “ten years challenge” ou o “desafio dos dez anos”. 

A princípio, seria um trabalho com base em estudos sobre redes sociais e na 

semiótica peirciana. Porém, com a saída da professora Priscilla Borges como docente 

credenciada na Ufop, na metade de 2019, eu me vi novamente sem parâmetros de pesquisa. Um 

novo enfoque surgiu com a chegada do meu atual orientador, professor Felipe Viero. Ele trouxe 

 
1  Essa ideia é transposta para o mundo da Internet para identificar o que são plataformas digitais: são 

infraestruturas digitais que possibilitam a interação de dois ou mais grupos (SNIRCEK, 2007, p. 25). Disponível 

em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2179-89662020000402609&script=sci_arttext&tlng=pt#B23. Acesso 

em: 20 set. 2020. 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2179-89662020000402609&script=sci_arttext&tlng=pt#B23
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consigo sua bagagem de pesquisador e experiência na Unisinos, com o professor doutor 

Ronaldo Cesar Henn, em relação às investigações acerca do ciberacontecimento. As discussões 

em torno do tema fortaleceram a pesquisa, especialmente considerando os princípios da 

semiótica.  

Essa contextualização é relevante para mostrar como nasceu o presente trabalho, 

segundo o ciberacontecimento e alguns princípios metodológicos inerentes a ele. Inicialmente, 

foi feita uma imersão nos dados previamente coletados no Facebook via hashtag “ten years 

challenge” por meio de um perfil criado especialmente para esta pesquisa. 

Manuel Castells (1996) e Pierry Levy (2004) são considerados fundamentais para 

essa análise, por serem bases importantes para as produções de sentido por meio da internet e 

das redes sociais. Castells (1996) oferece apontamentos sobre o papel da internet e das novas 

redes e suas interligações entre sujeitos comuns, Estado, economia, política e sociedade. Já 

Lévy (2004) evidencia olhares sobre a inteligência coletiva e as diversas produções em conjunto 

na área do saber e no cotidiano dos sujeitos.  

Nesta dissertação, buscamos dialogar tais estudos com as perspectivas de Recuero 

(2009), que trabalha com as redes sociais (como o antigo Orkut e o atual Facebook), suas 

conexões, a formação de laços e capitais simbólicos, assim como as relações estabelecidas para 

conectar indivíduos de diversos lugares e com perfis distintos. Outra contribuição significativa 

é de Ronaldo Henn (2010), que examina o jornalismo segundo as emergências comunicativas 

promovidas pela internet sob o ponto de vista da semiótica peirceana, o seu conceito sobre 

signo, a fenomenologia dos sentidos e a semiose em rede.  

Henn (2010), com base em Quéré (2005), relaciona a produção de sentido do 

acontecimento para além das motivações dos sujeitos, contemplando, ainda, as ações em seu 

processo de experiência: “O acontecimento em seu tem um componente inaugural e armazena 

dentro de si sua própria possibilidade de sentido viabilizada, no caso de Quéré, no campo da 

experiência.” (HENN, 2011, p. 78). O acontecimento também é visto em Deleuze, citado por 

Henn (2011), como “Coextensivo ao devir e o devir, por sua vez, é coextensivo à linguagem.” 

(DELEUZE, 1998, p. 9 apud HENN, 2011). Sendo assim, como afirma Henn (2011), o 

acontecimento “[...] ao mesmo tempo que é linguagem, está para aquém e além dela [...]”,  em 

um processo que se assemelha ao conceito de semiose de Peirce.  

Nesse entendimento, um signo que é traduzido, depois se torna outro signo e outro 

significado em um contínuo infinito. O acontecimento, segundo Henn (2010), é uma força 

propulsora da semiose: “O irromper da sua existência desdobra-se em infinitas possibilidades 
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de desvendamento do objeto em que encarna. Por conta disso, defende-se aqui o acontecimento 

como portador de uma dimensão profundamente semiótica.” (HENN, 2010, p. 80). 

Considerando a internet, as redes sociais e os acontecimentos em rede, a questão de 

pesquisa que norteia esta dissertação se fundamenta na análise de um estudo de caso que se 

tornou uma febre entre famosos e anônimos que se posicionavam sobre a passagem do tempo 

e as relações com elementos do cotidiano, como a política, a cultura e a economia. Trata-se da 

hashtag “ten years challange”, originada nas redes no final de 2018 e no início de 2019. Ela se 

apresenta como uma oportunidade plausível para entender as produções de sentidos nas mídias 

sociais, por meio de uma brincadeira, como um acontecimento excepcional que foge da 

realidade habitual, inserindo-se, ainda, na lógica do ciberacontecimento (HENN, 2010). 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em perceber os principais sentidos 

construídos pelos usuários (anônimos e famosos) de redes sociais digitais (Facebook e 

Instagram) com a #TenYearsChallenge (#DesafioDosDezAnos). Os objetivos específicos são: 

diferenciar os sentidos produzidos por usuários anônimos e famosos; e perceber de que modo 

aspectos identitários (geração, gênero, sexualidade) são colocados em disputa.  

Conforme o problema de pesquisa e os objetivos, buscamos estudos capazes de 

contribuir com o objeto e contextualizar os trabalhos nos bancos de dados da Capes. Não 

obtivemos nenhum resultado por meio dos termos: “ten years challenge”, “desafio dos dez 

anos” e “#10 years challenge”. Já no site Google Acadêmico, foram encontradas três 

publicações com referência a “#10 years challenge”; as demais palavras-chave não geraram 

nenhum item. Ou seja, nos dois sites de pesquisas, o objeto desta dissertação tem poucos 

trabalhos, denotando a sua relevância para a área da comunicação. 

Consideramos importante citar todos os elementos encontrados. O artigo “A 

#10yearschallenge e a síndrome do conteúdo”, de Eduardo Quintanilha2, divulgado no site da 

Universidade de Lima, discute o papel das redes sociais e a formação das imagens das pessoas 

nas mídias, por exemplo, como uma forma de fazer com que outros usuários sejam atraídos por 

suas imagens e se sintam valiosos, ao menos, por um instante.  

O segundo registro encontrado no Google Acadêmico não é um artigo científico, 

mas uma publicação de um site nigeriano3 sobre uma celebridade do mundo gospel. O título da 

postagem é “Sharon Oyakhilome junta-se ao #10yearschallenge com uma incrível foto de 

 
2 Disponível em: https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/ulima/9693. Acesso em: 10 set. 2019. 
3 Disponível em: https://okpeke.com/sharon-oyakhilome-joins-10yearschallenge-with-amazing-throwback-

photo/. Acesso em: 10 set. 2019. 
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retrocesso”. A artista famosa na Nigéria divulgou uma foto atual e outra de dez anos atrás como 

o desafio propunha e utilizou sua postagem para falar da sua própria mudança e aproveitou para 

criticar internautas que faziam a utilização de mecanismos de manipulação da imagem para 

ficarem “mais brancos”, como destaca sua fala em um meme compartilhada com sua postagem 

no desafio: “Some people were dark skinned 10 years ago but they´re now oyibo”.   

O terceiro conteúdo sobre a hashtag #10yearschallenge encontrado no site Google 

Acadêmico trata-se de uma pesquisa da Rússia, da autora Zolotareva Lyubov Alexandrovna e 

Ugro Anna Vladimirouna, divulgado no site Cyberleninka4 em 2019, o título é “Flasmob 

#10yearsdesafio na rede social ‘Instagram’ e sua implementação de gênero”. O artigo expõe o 

comportamento dos usuários frente ao desafio, a questão de gênero e os lugares de fala.  

Essa averiguação prévia sobre meu objeto de pesquisa foi relevante porque 

demonstra o pequeno número de estudos sobre o tema, sendo que os poucos resultados 

encontrados em um site acadêmico não são do Brasil (um deles não é artigo, mas uma notícia 

focada em celebridades). Percebe-se, portanto, que faltam trabalhos que evidenciem a hashtag 

ten years challenge e as produções de sentidos promovidas por ela. Isso torna ainda mais 

oportuna a presente pesquisa, observando questões como o envelhecimento, a juventude e 

elementos identitários dos sujeitos em rede. 

Ao se analisar estudos realizados sobre o Facebook no Google Acadêmico, foram 

encontrados 6.420 itens com a palavra-chave “Estudos sobre o Facebook”. Ou seja, existem 

muitos trabalhos sobre essa rede social. Contudo, nas primeiras páginas de resultados, nota-se 

que a maioria fala sobre a aplicação da rede nas escolas e universidades como uma ferramenta 

de auxílio à aprendizagem. Exemplos são os artigos de Gonçalves (2010)5 intitulados 

“Utilização educativa do Facebook no ensino superior” e “Facebook rede social educativa”. 

Neles, a autora explora questões como o uso da rede como um elemento interativo para o ensino 

e, em um segundo momento, verifica a potência da ferramenta sob o olhar do educador para 

mobilizar seus alunos.  

A segunda mobilização de estudos encontrados no Google Acadêmico sobre o 

Facebook tenciona sobre os sentimentos gerados ao utilizar a rede, tais como autoestima, 

felicidade e depressão. Sobressaem-se os seguintes textos: “O uso do Facebook prevê declínios 

 
4 Disponível em: https://cyberleninka.ru/article/n/fleshmob-10yearschallenge-v-sotsialnoy-seti-instagram-i-ego-

zhanrovaya-realizatsiya. Acesso em: 10 set. 2019. 
5 Disponível em: https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/2879; 

https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/3584. Acesso em: 10 set. 2019. 

https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/2879
https://bibliotecadigital.ipb.pt/handle/10198/3584
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no bem-estar subjetivo em jovens” (KROES et al., 20136) e “Os caminhos do Facebook para a 

felicidade: efeitos do número de amigos do Facebook e da autoapresentação no bem-estar 

subjetivo” (KIM; LEE, 2011). os trabalhos reforçam as percepções dos estudiosos sobre como 

o Facebook está relacionado às produções de sentimentos e às reações da ordem subjetiva dos 

sujeitos.  

Outros estudos abordam o Facebook e a análise da privacidade, considerando 

questões identitárias, políticas e sociais.  Embora o levantamento tenha mostrado a 

heterogeneidade e a elevada quantidade de trabalhos sobre essa mídia social, não apresentou 

textos que pudessem ser utilizados nesta dissertação, sendo necessárias novas buscas com 

palavras-chave específicas que dialoguem o objeto com temas como redes sociais e identidades, 

redes sociais e gênero, rede sociais e autorrepresentação dos sujeitos, entre outros. No entanto, 

a primeira busca por estudos em sentido mais amplo sobre o Facebook foi válida ao evidenciar 

a relevância dessa rede para os estudos do campo da comunicação e até mesmo para outras 

áreas, como psicologia, exatas, geografia, marketing, etc. 

A busca no site da Capes com a palavra-chave “Estudos sobre o Facebook”, por 

sua vez, gerou 578 artigos e 27 livros. Nas páginas iniciais, destacam-se textos também 

dedicados às análises da rede social como uma ferramenta para a área da educação (básica e 

universitária), além de itens que abordam o poder de engajamento da rede na área política. 

Exemplo é o trabalho chamado “Um estudo sobre a relação entre a democracia digital e a 

participação política a partir do debate sobre o programa mais médicos no Facebook”7 

(LANDIM, 2013). 

Já ao pesquisar sobre o Instagram no Google Acadêmico, foram encontrados 1.330 

resultados, sendo que, em alguns arquivos, há uma forte referência a outras mídias sociais. É 

recorrente um enfoque em temas como autoimagem dos sujeitos, o narcisismo e o uso do 

Instagram, autoavaliação dos corpos e promoção de si.  

Destaca-se um estudo de Manovich (2016) que traz um olhar mais técnico sobre a 

rede, explorando suas potencialidades no tocante a formas de comunicação visual na 

modernidade. O artigo é profícuo para esta dissertação, que também conta com outros textos 

 
6 Disponível em: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0069841&mbid=synd_msnhealth%20(https://j

ournals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0069841&mbid=synd_msnhealth). Acesso em: 10 set. 

2019. 
7 Disponível em: https://doaj.org/article/ae0f91d0443d4cc587e1653001000ad0. Acesso em: 20 set. 2019. 
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que relacionam, de forma consistente, a comunicação visual e as potencialidades de análises de 

elementos indiciais das identidades de seus usuários.  

Ao analisar estudos sobre o Instagram no site da Capes, foram encontrados 90 

artigos e cinco livros. A exemplo do Google Acadêmico, não há uma homogeneidade apenas 

sobre o Instagram, incorpora também outras redes sociais. Ressalta-se, ainda, o olhar sobre o 

uso do Instagram para marketing empresarial e/ou pessoal.  

Um estudo específico analisa usuários dessa plataforma com mais de 60 anos e a 

percepção de si. Na observação dos de dados sobre estudos do Facebook e Instagram, 

identifica-se a ausência de conteúdos sobre juventude e processo de envelhecimento – um dos 

objetivos deste estudo. O título é “A percepção de usuários acima de 60 anos através de 

categorização de imagens capturados por hashtags no Instagram no contexto da tecnologia 

móvel digital”8 (STREACK, 2018). 

Ao se analisar o ciberacontecimento, observa-se um número ainda tímido de 

pesquisas, mas muito mais consistentes e organizadas. No site do Google Acadêmico, são 

obtidos 208 resultados, com destaque para Ronaldo Henn, que iniciou os estudos sobre o tema 

tendo como interesse o jornalismo e os acontecimentos em rede. Alguns artigos são: 

“Apontamentos sobre o ciberacontecimento: O caso Amanda Todd” (HENN, 2013); 

“Midiáticos por natureza – A construção do ciberacontecimento” (HENN, 2014); “Seis 

categorias para o ciberacontecimento” (HENN, 2015); “O corpo como acontecimento 

semiótico: construção do self, performances e outras semiosis” (HENN; MACHADO, 2016).  

Já no site da Capes, o termo gerou um número bem menor de resultados: apenas 

seis artigos. Neles, emergiram temas ligados ao ciberacontecimento: jornalismo nas mídias 

digitais, discussão de gênero, performance de si e humor como ciberacontecimento. Com isso, 

nota-se ainda mais a relevância do presente trabalho. Acredita-se que ele pode contribuir com 

os estudos sobre o ciberacontecimento nas redes sociais e sites noticiosos. 

Os sites de redes sociais – como Facebook e Instagram – são fontes que permitem 

analisar diversos elementos comunicacionais presentes em nossa sociedade. Em 

complementação, o ciberacontecimento emerge como uma possibilidade de olhar para tal 

plataforma com uma análise qualitativa eficiente que condiz com as características 

comunicacionais emergentes em mídias digitais. 

Além do levantamento bibliográfico, a presente pesquisa passou por alguns passos 

descritos a seguir. A coleta gerou aproximadamente 425 imagens públicas com a hashtag. Em 

 
8 Disponível em: https://doaj.org/article/d8aa6c2755834ca1ae7ebcfe1d059253. Acesso em: 20 set. 2019. 
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um segundo momento, foram retirados três grupos de constelações de sentidos: “Não envelheci 

continuo jovem”; “Eu me manifesto”; e “Eu me transformei”. Com o mergulho nos dados dos 

anônimos, verificou-se uma conexão grande de referências às celebridades. Isso fez com que 

também nos voltássemos ao desafio junto aos artistas.  

Nessa fase, utilizou-se o buscador do Google como forma de acesso a notícias sobre 

a participação das celebridades no desafio. Os termos aplicados foram: “Participação dos 

famosos na hashtag ten years challenge”, “Hashtag ten years challenge e as celebridades”; 

“Participação dos famosos no desafio dos dez anos”. A coleta gerou 105 imagens de 

celebridades em suas participações no desafio dos dez anos, sendo considerados os dez 

primeiros sites encontrados em cada busca.  

O mapeamento de sentidos foi feito com base nesse agrupamento, obtendo-se a 

seguinte constelação de sentidos: “Não envelheci continuo Jovem”, “Eu me manifesto” e 

“Envelheci e estou bem”. Também foram feitas análises segundo as características próprias da 

rede, os princípios semióticos e as interações de sentidos com referências a estudos sobre as 

identidades dos sujeitos, sociedade do espetáculo, sociedade do consumo, performance em rede, 

corpos, culto ao belo, celebridades, envelhecimento e juventude.  A maioria das manifestações 

era centrada subjetividade, ou seja, as performances dos sujeitos em rede tinham como material 

propulsor das semioses as questões abissais dos sujeitos, mais profundas, que buscam dar 

sentido à existência e ao estar no mundo. 

Este trabalho é desenvolvido em cinco capítulos. O primeiro é a introdução do 

trabalho, citando a motivação e o interesse pelo objeto de pesquisa, assim como os objetivos e 

a problematização. É traçado um primeiro panorama com alguns estudos sobre o tema e o estado 

da arte acerca do objeto pesquisado. 

No segundo capítulo, são desenvolvidas as referências teóricas que servem de base 

para a pesquisa. Em um primeiro movimento, é trabalhado o conceito de redes sociais, 

contextualizando o Facebook, o Instagram e a hashtag #10yearschallenge. Em um segundo 

tópico, pesquisamos a sociedade do espetáculo e o “eu” como protagonista nas redes, por meio 

de autores como Sibilia (2008), Foucault (1992), Machado (2013); Machado e Trindade (2019), 

Beauvoir (1976) e Butler (2015). Também são tencionadas questões de identidade, gênero, 

geração e sexualidade.  

A terceira seção versa sobre os estudos metodológicos responsáveis por guiar esta 

pesquisa. São levantados trabalhos que tratam do ciberacontecimento e sua aplicação como 

forma de olhar as construções de sentidos em redes digitais. 
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O quarto capítulo traz as análises propriamente ditas colhidas no Facebook, no 

Instagram e em sites noticiosos, de anônimos e famosos. São apresentadas três constelações 

entre famosos e anônimos: “Não envelheci, contínuo jovem”, “Eu me manifesto” e “Envelheci 

e estou bem”. As questões ultrapassam questões como geração e idades, pontuando aspectos 

culturais dos usuários ao participarem da #10yearschallenge, concepções políticas, valorização 

da imagem e atributos subjetivos envolvidos. 

Já o quinto capítulo é dedicado às considerações finais sobre a pesquisa, destacando 

os principais elementos encontrados e as contribuições para próximos trabalhos. Nas páginas 

finais do trabalho, nos anexos, podem ser conferidas todas as imagens colhidas no Facebook, 

no Instagram e em sites noticiosos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Redes sociais 

 

Ao falarmos em redes sociais, pensamos, imediatamente, no Facebook, no 

Instagram, no Twitter, no WhatsApp e em outras formas de interação on-line. Entretanto, as 

redes sociais existem desde que os homens começaram a se comunicar. O que mudou foram as 

formas de interação em uma cadeia comunicativa. Para apontar um conceito mais amplo sobre 

o significado das redes sociais, Cardoso (2013) recorre a Park e Thelwall (2008): 

 

[...] uma rede social é composta de nós (pessoas, grupos, organizações ou outras 

formações sociais tais como países) conectados por meio de relacionamentos. 

Comparativamente, uma rede de comunicação é uma rede composta por indivíduos 

interconectados ligados entre si por meio de padrões de fluxos de informação. ‖ 

(PARK; THELWALL, 2008, p. 194 apud CARDOSO, 2013, p. 4). 

 

Ainda sobre as novas formas de se comunicar na atualidade, seus desafios e suas 

oportunidades, Telles (2011) afirma que: 

 

De tempos em tempos a humanidade se vê diante de desafios para migrar sua herança 

cultural e sua produção de conhecimento, cada vez mais complexa, para novas bases 

e suportes tecnológicos da inteligência, que desenvolvemos em determinados 

momentos históricos de nossa caminhada civilizatória. Algumas tecnologias da 

inteligência causam impacto profundo e alteram significativamente o modo como 

produzimos e tratamos as informações e nossas diversas representações no mundo 

físico e social, este é o caso das mídias sociais. (TELLES, 2011, p. 8). 

 

Nos estudos sobre o tema, destacam-se os pesquisadores Santaella (2001; 2014), 

Lemos (2003), Recuero (2005), Castells (2007), Primo (2007), Lévy (2010) e Henn (2012). Os 

autores defendem que as comunicações se encontram mediadas pelos computadores e 

mecanismos de conectividade on-line. Esse contexto é explicado, em grande medida, pela 

dinâmica atual da sociedade: o tempo é maximizado para o mercado de trabalho e suas 

exigências, restando às demais relações a mediação por equipamentos eletrônicos, que 

possibilitam a comunicação entre indivíduos de locais próximos ou distantes (CASTELLS, 

2007). 

A internet propicia um cenário no qual “[...] atores sociais interagem uns com os 

outros através de mensagens, na maior parte das vezes na forma de texto. Esses interagentes 

podem se apropriar das ferramentas de diversas maneiras, o que pode gerar novas formas de 
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utilização” (ZARGO, 2009, p. 65). Trata-se de um território em que público e privado se 

conectam e geram reverberações nos cotidianos dos sujeitos. 

As redes sociais são meios para compartilhamento entre atores e sujeitos que 

possuem interesses comuns e laços afetivos, seja por questões profissionais, de amizade, de 

aprendizagem e, até mesmo, de cunho político. Pode-se dizer, ainda, que o ambiente das redes 

é uma expansão dos cotidianos de cada indivíduo.  

Em conformidade com as vivências dos seres humanos em sociedade, atravessadas 

pelos meios técnicos, as redes sociais se popularizam e se desenvolvem em plataformas on-line. 

Sites estes que valorizam cada vez mais seus capitais social e econômico. Castells (1999, p. 

193), ainda na virada do milênio, relata: 

  

Quanto à repercussão dos ramos de atividades da internet sobre a economia, os 

empregos relativos à internet nos EUA aumentaram de 1,6 milhão no primeiro 

trimestre de 1998 para 2,3 milhões no primeiro trimestre de 1999. O comércio 

eletrônico representava o setor que mais rapidamente crescia. A velocidade do 

crescimento do novo ramo não tinha precedente: um terço das 3.400 empresas 

pesquisadas em 1999 não existia em 1996. (CASTELLS, 1999, p. 193). 

 

Esse cenário da supervalorização do mercado financeiro nos negócios relacionados 

à internet, na atualidade, tem números bem mais elevados. Por exemplo, em 2018, o valor do 

Facebook na bolsa de valores chegou a US$510 bilhões – mesmo em um período de recessão 

do grupo –, ficando atrás somente de empresas como: Aplle, Amazon, Alphabet e Microsoft 

(G1, 2018). Em 2019, a margem de lucro da companhia a manteve como uma das cinco maiores 

do setor. Em janeiro daquele ano, o Facebook comemorava o fechamento do último trimestre 

de 2018, com o lucro líquido de US$6,9 bi, boa parte advinda de publicidades (GUTIERREZ, 

2018). O sucesso econômico da empresa de Mark Zuckerberg também se deve ao fato de que 

o grupo comanda outras duas redes sociais: o WhatsApp e o Instagram. 

Em entrevista ao site Valor Econômico, concedida à jornalista Marcelle Gutierrez, 

o administrador do Facebook falou que o crescimento dessa rede social se deve ao investimento 

em formas de proporcionar aos usuários novas experiências de interatividade. Segundo o site 

Tecnoblog9, o faturamento da empresa chegou a US$17,74 bilhões, no primeiro trimestre de 

2020. Além disso, Facebook, Instagram e WhatsApp somam 3 bilhões de usuários. 

 

“Nossa comunidade e negócio continuam a crescer”, disse Mark Zuckerberg, 

fundador e presidente do Facebook, em informe de resultados. “Nós mudamos 

 
9 Disponível em: https://tecnoblog.net/336391/facebook-alcanca-3-bilhoes-usuarios-ativos-primeira-vez/. Acesso 

em: 27 jun. 2020. 
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fundamentalmente a forma como administramos nossa empresa para nos 

concentrarmos nas maiores questões sociais estamos investindo mais para construir 

formas novas e inspiradoras para as pessoas se conectarem”, disse. (GUTIERREZ, 

2018). 

 

     Além do Facebook e das redes sociais vinculadas a ele, outras plataformas de 

comunicação on-line também conquistam diversos usuários em todo mundo, como Instagram, 

YouTube e Twitter. Recuero (2012), utilizando o conceito de Boyd e Ellis (2007), pontua que 

os sites de rede social são caracterizados por publicizarem os conteúdos dos usuários on-line e 

por permitirem a criação de perfis individualizados. A autora ainda descreve, de forma 

esclarecedora, sobre o significado de sites de redes sociais: 

 

Os sites de rede social, de uma forma geral, representam redes sociais e permitem que 

as pessoas estabeleçam conexões sociais (ou laços). É justamente por possibilitar que 

os laços sociais sejam estabelecidos na ferramenta que os sites de rede social também 

possibilitam que as redes sociais ali expressas sejam mantidas de forma artificial. Em 

outras palavras, os sites, por permitir a representação da rede, também alteram. 

Primeiro, que porque permitem que sejam estabelecidas conexões sociais off-line, não 

se desgastam com o tempo e com a falta de interações. Assim, é possível construir 

redes sociais com centenas de “amigos”. Segundo, porque fazem com que essas 

conexões estejam permanentemente abertas, não apenas conectando atores, mas 

funcionando como vias de informações, que permitem que os sujeitos enviem e 

recebam informações mesmo quando não estão conectados. (RECUERO, 2012, p. 

131-132). 

 

As relações dos sujeitos nas redes sociais podem ser de laços mais fortes, com 

pessoas cuja afinidade é mais intensa e recíproca; ou mais fracos, quando as interações são 

poucas e, em sua maioria, caracterizadas por compartilhamento de conteúdos informativos 

considerados relevantes pelos usuários (RECUERO, 2012). Assim como acontece com o 

Facebook, Recuero (2012, p. 133) explica que, em alguns sites, há um tipo de relação simétrica, 

pois “[...] para que alguém adicione outra pessoa à sua rede é necessária à concordância desta”. 

No entanto, em outras plataformas desse tipo, as relações podem ser consideradas assimétricas, 

como é o caso do Twitter: 

 

O Twitter e o Google +, por exemplo, permitem também a montagem de redes sociais 

assimétricas, ou seja, de conexões onde não existe reciprocidade na criação da 

conexão. É possível “seguir” alguém no Twitter ou simplesmente adicionar outrem a 

um círculo no Google + sem que o ator concorde com isso. Entretanto, por exemplo, 

ao seguir alguém no Twitter, o ator gera efeitos sociais não apenas para si, mas para 

o seguido também. Enquanto este recebe um número maior de seguidores, 

modificando a percepção dos demais sobre si mesmo (RECUERO, 2012, p. 133). 

 

Ao analisar o histórico do Instagram, Vasconcelos (2018) discorre que, a princípio, 

essa plataforma foi pensada para produzir imagens de alta qualidade, que não fossem apenas 
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armazenadas, mas, também, com características efêmeras, a exemplo dos Storys. Com o passar 

do tempo, foram adicionadas outras funcionalidades para melhorar a experiência do usuário, 

tais como as hashtags. 

Sobre os sujeitos na rede, Recuero (2012) pontua que o número de seguidores pode 

influenciar a reputação e a visibilidade dos usuários. Essa perspectiva se expande aos diversos 

sites de rede social: quanto mais “amigos” ou mais seguidores, maior será a influência desses 

indivíduos – ou seja, maior o seu capital social dentro das redes. Acerca do valor dos usuários 

nos grupos, Recuero (2012) cita que: 

 

[...] esse é um conceito complexo, sobre o qual há pouca concordância na literatura. 

Em geral, é referido como ‘recursos sociais’ (Lin, 2001), acessados através das 

conexões que alguém possui em relação a um determinado grupo, resultado do 

investimento dos indivíduos em suas redes e da construção de valor nesses espaços. 

(RECUERO, 2012, p. 3). 

 

As relações no espaço virtual proporcionam, então, escalas de diferenciação de 

visualidade dos atores. Os indivíduos buscam trabalhar suas imagens para serem aceitos e 

aprovados por uma quantidade elevada de usuários nesse círculo de compartilhamentos. No 

olhar de Lin (2001 apud RECUERO, 2012, p. 3), os elementos que constituem esse capital 

social são “[...] a estrutura social, as ações e os recursos”. A construção e a legitimação desse 

conceito se assemelham ao termo levantado por Recuero (2012): a “Face”. 

 

É em Brown e Levison (1987) que temos, a partir do trabalho de Goffman, uma 

construção mais ampla a respeito da noção de face. Para os autores há dois tipos de 

face, a positiva e a negativa. Essas duas faces foram caracterizadas de um modo 

ligeiramente diferente nas diversas obras dos autores, mas, de maneira geral, vê-se a 

face positiva como o desejo, a aceitação de uma imagem positivamente construída do 

ator em questão que é imposta aos demais na interação e para a qual este ator busca a 

aceitação. A face negativa está relacionada ao território, ao espaço pessoal, à liberdade 

de expressão e à liberdade da imposição. Foca a liberdade de agir de cada um. Assim 

a construção e manutenção da face são elementos motivadores para a normatização 

da interação através da polidez, uma vez que é preciso uma cooperação ativa dos 

participantes para a manutenção da face de cada ator. (RECUERO, 2012, p. 88). 

 

 A interação em ambiente on-line – constituída por movimentos de usuários com fins 

específicos de sociabilidade junto à estrutura e aos recursos técnicos de comunicação – 

caracteriza-se por um processo interacional mútuo, em que cada elemento técnico influencia 

seus usuários e é influenciado por eles a se adaptar. Assim, cada indivíduo afeta e é afetado pela 

ação do outro. Trata-se de um ambiente sistêmico de multirrelacionamentos e diversas 

semioses. Com base nos processos de interações dos sujeitos, Maturana (2001 apud PRIMO, 

2008, p. 172) descreve a vida histórica humana: 
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Se dá na dinâmica relacional na qual a vivemos ao viver em conversações como seres 

linguajantes. Como uma consequência de nossa condição de viver em conversações, 

nossa história enquanto ser humano se deu na geração contínua de domínios de 

coordenações de coordenações de comportamentos que flutuam na conservação de 

nosso viver como entidades biológicas, num fluir de realidades humanas variáveis, e 

que é possível, porque não importa como nosso viver biológico é conservado, desde 

que seja conservado. (MATURANA, 2001 apud PRIMO, 2008, p. 172). 

 

Os sujeitos de linguagem sempre desenvolveram formas de se comunicar para 

diferentes finalidades, o que se intensificou com o surgimento das redes sociais. Os processos 

interativos e relacionais se dão cada vez mais no ciberespaço, como apresenta Recuero (2012): 

 

Embora o ciberespaço, em princípio, seja um espaço virtual, constituído pelos fluxos 

de informação e comunicação que circulam pela infraestrutura da comunicação (Lévy, 

1999), ele é um espaço também constituído e negociado pela participação dos atores 

da conversação. (RECUERO, 2012, p. 40). 

 

O ambiente virtual já não é mais um local apenas de consumo de informações, mas 

propicia a participação efetiva dos atores; seja para a disseminação de conhecimento, a troca de 

ideias e opiniões, seja a para ampliação cultural. Fragoso et al. (2011) esclarecem que, além de 

um espaço virtual, o ciberespaço também acrescenta índices que se relacionam com os signos 

territoriais físicos: 

 

As representações verbais e visuais que configuram os lugares e territórios 
virtuais têm como referência o mundo físico, que é por vezes referenciado 
através de elementos espaciais genéricos (praias, cidades, lagos), outras vezes 
por lugares específicos (certa praia, uma cidade, um lago em particular). (FRAGOSO 

et al., 2011, p. 216). 

 

Nesse sentido, os meios virtuais tendem a traduzir os meios físicos em formas 

mentais, fazendo com o sujeito possa viver uma experiência. “Portanto, este espaço é construído 

enquanto ambiente social e apropriado enquanto um ambiente técnico” (FRAGOSO et al., 

2011, p. 216). O ciberespaço é palco de uma nova forma de sociabilidade, como evidenciado 

por Lemos (2013, p. 84):  

 

[...] existem momentos de uma determinada sociedade em que uma forma vai exprimir 

melhor a cultura vigente. Assim foi, por exemplo, a forma institucionalizada das 

relações sociais da modernidade (sociabilidade). Em outras, como na sociedade 

contemporânea, é a socialidade não institucional, tribal que se sobressai. Isso não 

significa que elas existam de maneiras estanques e excludentes. O que é importante 

frisar é a pregnância de uma dessas formas sobre a outra em determinados momentos 

históricos. A socialidade contemporânea vai se estabelecer, então, como um 
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politeísmo de valores em que indivíduo desempenha papéis, produzindo máscaras 

dele mesmo, agindo numa verdadeira teatralidade quotidiana. (LEMOS, 2013, p. 84). 

 

As considerações do autor são inspiradas nos estudos de Michel Maffesoli. Para 

Lemos (2013, p. 85), trata-se de uma análise formista, ou seja, “[...] que vê na forma social algo 

que é também ‘formante’ de conteúdo [...]. As formas (institucionais simbólicas, técnicas) de 

uma cultura visam enquadrar a vida, regulá-la, controlá-la”. Observa-se, na atualidade, a 

tecnologia, os valores compartilhados em rede, as trocas de mensagens em ambientes on-line, 

a utilização de aparelhos móbiles para o trabalho, estudo e entretenimento, além da técnica que 

rege, molda e controla os padrões sociais, comunicacionais e culturais.  

Todos esses pontos caracterizam a cibercultura, a partir do início da década de 1970, 

com o desenvolvimento da informática e das descobertas de possibilidades para a comunicação. 

Nas palavras de Lemos (2013, p. 15): “A cultura contemporânea, associada às tecnologias 

digitais (ciberespaço, simulação, tempo real, processos de virtualização etc.) vai criar uma 

relação entre técnica e a vida social que chamaremos de cibercultura”. Castells (2003, p. 40) 

explica que: 

 

A cultura da Internet é a cultura dos criadores da Internet. Por cultura 

entendo um conjunto de valores e crenças que formam o comportamento; 

padrões repetitivos de comportamento geram costumes que são repetidos por 

instituições, bem como por organizações sociais informais. Cultura é 

diferente de ideologia, psicologia ou representações individuais. Embora 

explícita, a cultura é uma construção coletiva que transcende preferências 

individuais, ao mesmo tempo em que influencia as práticas das pessoas no 

seu âmbito, neste caso os produtores/usuários da Internet. (CATELLS, 2003, p. 40). 

 

A rede virtual pode ser considerada um espelho do mundo físico da sociedade, 

reproduzindo suas características e seus valores e produzindo uma cultura influenciada por 

elementos dessa interconexão. Francisco Rudiger (2011, p. 186) acrescenta, aos conceitos 

desenvolvidos por Lemos (2013) e Castells (2003), a espetacularização das vivências dos 

indivíduos na cultura das redes: 

 

[A cibercultura] é a forma cultural da tecnologia contemporânea [...] A cultura 

eletrônica [que ela nomeia] não é mais a que busca como foi o caso da tecnocultura 

moderna, a dominação técnica da natureza e do social. [...] A cibercultura é a forma 

contemporânea da técnica que joga com os signos desta tecnonatureza construída pela 

astúcia da tecnocracia. [...] O que vemos em suas diversas manifestações é uma 

apropriação de imagens, de obras através de colagens, de discursos não lineares, um 

verdadeiro zapping e hacking do que foi chamado de sociedade do espetáculo por Guy 

Debord. (RUDIGER, 2011, p. 186). 
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No cenário analisado por Lemos (2013; 2002 apud RUDIGER, 2011) e por Castells 

(2013), a tecnologia faz parte do cotidiano dos seres humanos. Para além dos usos para 

relacionamentos pessoais e comunicacionais, ela já se tornou indispensável para o 

desenvolvimento das relações que permeiam a vida dos sujeitos. Os indivíduos lidam com um 

virtualismo não como um corpo matéria, mas um corpo imaginado, construído e reconstruído 

por movimentos subjetivos na rede, tal como afirma Levy (1999): 

 

As duas características distintivas do mundo virtual, em sentido mais amplo, são a 

imersão e a navegação por proximidade. Os indivíduos ou grupos participantes são 

imersos em um mundo virtual, ou seja, eles possuem uma imagem de si mesmos e de 

sua situação. Cada ato do indivíduo ou do grupo modifica o mundo virtual e sua 

imagem no mundo virtual. Na navegação por proximidade, o mundo virtual orienta 

os atos do indivíduo ou do grupo. (LEVY, 1999, p. 79). 

 

O processo de produção de significados é norteado por relações e interações na 

rede. Levy (1999) aponta que ele representa apenas imagens virtuais e, como tal, várias 

possibilidades de significações, que demandam um olhar mais atento para que não se limitar às 

estruturas rasas das imagens. O autor exemplifica isso ao falar da imagem de um mapa 

cartográfico: 

 

Um mapa não é uma foto realista, mas uma semiotização, uma descrição útil de um 

território. Por analogia, um mundo virtual pode ser da família dos mapas e não da 

família das cópias ou das ilusões. Além disso, o território cartografado ou simulado 

pelo mundo virtual não é necessariamente o universo físico tridimensional. Pode dizer 

respeito a modelos abstratos de situação, os universos de relações, a complexos de 

significações, a conhecimentos, a jogos de hipóteses, até mesmo a combinações 

híbridas de todos estes ‘territórios’. (LEVY, 1999, p. 79). 

 

Na sociedade virtual e construída, principalmente, por conteúdos imagéticos, 

conceitos como conexão, interação, redes sociais, on-line, off-line, vírus, privacidade, violação 

de informações, banco de dados, selfies, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, hashtags, 

links, memes, etc. fazem parte da vivência diária entre os sujeitos, os grupos e os meios de 

comunicação. Para aprofundar os estudos sobre essa nova cultura – diretamente relacionada às 

redes sociais – e sua relevância nos processos comunicativos dos indivíduos, destaca-se o termo 

hashtag, importante para a construção desta pesquisa.  
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2.2 Hashtags nas redes sociais 

 

As redes sociais têm um nível de compartilhamento de informações gigantesco, um 

reflexo da sociedade da informação. Os sujeitos são imersos em um contexto de estímulos e 

dados informativos de todos os lados. Jornais do mundo todo estão presentes na rede, assim 

como sites especializados em notícias, revistas, blogs, microblogs; enfim, uma grande 

variedade de plataformas. Nesse universo amplo, são necessárias algumas ferramentas para 

ajudar a localizar e organizar os assuntos de forma temática. Assim surgiram as hashtags nas 

redes sociais, tal como afirma Figueiredo (2013, p. 54), ancorado em Castells (1999): “A 

arquitetura em rede faz com que conteúdos sejam distribuídos por diferentes dispositivos, sem 

centralização ou orientação dos fluxos”. Segundo ele: 

 

As hashtags são palavras que ao serem antecedidas pelo símbolo # são convertidas 

em hiperlinks, tornando-se identificáveis por mecanismos de busca permitem sua 

contabilização e listagem. Tal sistema de identificação ajuda a acompanhar os 

acontecimentos ou posicionar sobre eles (FIGUEIREDO, 2013, p. 59, grifo do autor).  

 

Tal definição é mais instrumental e funcional; contudo, é relevante citar outras 

conceituações que complementam esse sentido e abordam sua relevância em processos de 

pesquisas e investigação de dados em rede on-line. O primeiro olhar é o da semiótica, no prisma 

de Alzamora e Bicalho (2016), embasadas em Recuero (2014), e o segundo está fundamentado 

nos estudos sobre linguagem e semântica, abordando as hashtags com base na semântica da 

enunciação (SILVA, 2018). 

As hashtags nos permitem investigar os rastros de sentidos deixados pelos sujeitos 

em suas interações no ambiente digital, bem como os valores produzidos em suas ações na 

internet. Esses atributos vão ao encontro da base conceitual dos estudos semióticos, sobretudo, 

dos apontamentos de Santaella (2005, p. 5) sobre os princípios da semiótica: “Desse modo, a 

teoria semiótica nos permite penetrar no próprio movimento interno das mensagens. No modo 

como elas são engendradas, nos procedimentos e recursos nelas utilizados”.  

As hashtags são elementos sígnicos que funcionam como elo com outros signos, 

que, sem sua mediação, não apresentariam sentido. Alzamora e Bicalho (2016, p. 105, grifos 

das autoras) descrevem que: 

 

O processo de mediação signica ocorre em dois níveis, entre uma cadeia signica 

(signo-objeto-interpretante) e outra pela mediação do interpretante. Assim, signo é 

uma mediação constituída em relação tríadica. [...]. Com base nesse entendimento, 

compreendemos as hashtags como processos signicos que cumprem a função 
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mediadora de continuidade, generalidade e crescimento em dois níveis. Por um lado, 

elas operam como signos mediadores entre a determinação oriunda de certo 

posicionamento comum, seu objeto, e um efeito vinculação sociotécnica ampliado em 

novo contexto socio comunicacional, seu interpretante. Por outro, as hashtags 

exercem a função mediadora de conectar uma instancia de significação a outra por 

meio do encadeamento de hashtags, que tanto legitima quanto reconfigura o sentido 

de certa hashtag. 

 

As teóricas complementam que, além das produções de semioses ou de cadeias de 

sentidos, as hashtags cumprem a função de convocação. Tal fato foi evidenciado nos protestos 

de 2013, com início nas redes e posterior ocupação das ruas. Na ocasião, foi bastante usada a 

#vemprarua. Alzamora e Bicalho (2016, p. 106) descrevem a ação conversacional dos 

indivíduos em rede por meio de hashtags como: “[...] uma dinâmica associativa baseada na 

experiência colateral, a qual atualiza a semiose ao produzir sentidos que particulariza seu uso 

coletivo”. 

Sob outro ponto de vista, Silva (2018) estuda a hashtag como um mecanismo 

linguístico em rede on-line. Segundo o autor, as pesquisas que abordam o tema são raras por 

conta do curto período de existência desse recurso, que teve seu início em 2007. Mesmo com 

pouco tempo de utilização, as hashtags, hoje, têm grande destaque, principalmente nas redes 

sociais: 

 

Em menos de uma década, a hashtag teve suas funcionalidades estendidos, indo muito 

além de um mecanismo para agrupar assuntos. Ela começou a ser usada em 

campanhas publicitárias; campanhas sociais de cunho filantrópico, ecológico, 

político; com recurso para demonstrar a opinião das pessoas, entre outras funções 

(SILVA, 2018, p. 14, grifo do autor). 

 

A sua relevância, segundo o autor, pode ser percebida de diversas formas, por 

exemplo, com o aparecimento da palavra hashtag na 13ª posição do ranking de 2012 de palavras 

mais utilizadas na Web10. No ano seguinte, ela já ocupava a terceira posição; e, em 2014, estava 

em segundo lugar. A palavra também foi incluída no dicionário Oxford11. Fundamentado nessa 

obra, Silva (2018) conceitua o termo como: 

 

A cadeia de caracteres que compõe a hashtag sempre será iniciada por uma cerquilha 

(#), logo, não existe hashtag sem cerquilha. Segundo os caracteres que sucedem esse 

símbolo são de naturezas diversas. Ou seja, a cadeia de caracteres pode formar uma 

 
10 Lista organizada pela empresa Global Language Monitor (GLM). 
11 A definição para o termo trazido pelo dicionário Oxford pode ser encontrada em matéria publicada no link, a 

seção de tecnologia do portal Estadão, sob autoria de Camilo Rocha (2014, on-line): “[...] uma palavra ou frase 

precedida por um símbolo de cerquilha (#), utilizada em sites de mídias sociais e aplicativos, especialmente no 

Twitter, para identificar mensagens sobre um tópico específico”.  
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palavra (incluindo siglas e acrônimos), uma expressão, uma sentença e ainda tratar-se 

de uma composição alfanumérica (SILVA, 2018, p. 20, grifos do autor). 

 

Embora, hoje, as hashtags ultrapassem os sites de redes sociais e cheguem às mídias 

em geral, como na televisão e em publicidades, é nessas plataformas que elas têm suas 

funcionalidades ampliadas: 

 

Na nossa percepção, elas são utilizadas para indicar o tópico da postagem, realçar um 

elemento, agrupar pessoas e assuntos comuns além de servir como forma de 

expressão. Defendemos aqui que esses quatro usos (indicar, realçar, agrupar e 

expressar) correspondem às funcionalidades mais básicas da hashtag, pois, ainda que 

ela seja utilizada para outras funções, tais usos concorrerão (SILVA, 2018, p. 22, grifo 

do autor). 

 

Com base nas funções defendidas por Silva (2018) e nas considerações dos demais 

autores aqui referenciados, exploramos a #TenYearChallenger – no Facebook, Instagram e 

sites noticiosos e com o recorte temporal limitado ao início de 2019 – e suas possibilidades de 

investigação, mobilizando os estudos do ciberacontecimento. 

 

2.3 #TenYearsChallenge 

 

Nas redes sociais, é muito comum que os usuários sejam incentivados a 

participarem de jogos e desafios de interações com os algoritmos, tais como: “descubra qual 

signo te define”, “qual rosto você teria se fosse um homem”, “qual dos seus amigos tem maior 

afinidade com você”, “qual a sua imagem daqui a cinquenta anos”. A maior parte ocorre no 

Facebook e, depois, é compartilhada em outras plataformas, como o Instagram e o Twitter. Em 

geral, esse tipo de intervenção é visto pela maioria dos usuários como jogos inocentes e uma 

forma de interagir virtualmente com os amigos. Entretanto, os administradores dessas mídias 

podem ter outros objetivos por trás dessas ações.  

Nessa perspectiva, abre-se um espaço significativo para o desenvolvimento de 

pesquisas que analisam as potências de produções de sentidos e discursos por meio de jogos e 

desafios propostos nas redes sociais. Destacam-se trabalhos como: “O Desafio do Balde de 

Gelo como ciberacontecimento: celebridades como vetores-chave de espalhamento e 

apropriações” (BITTENCOURT; GONZATTI; HEN; VIERO; 2015) e “Baleia Azul: do 

pensamento ao ato” (DA SILVA; BARBOSA, 2017).  

No desafio do balde, artistas compartilhavam vídeos em que tomavam banho com 

água gelada e convidavam outro famoso para fazer o mesmo. Bittencourt et al. (2015) 
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descrevem que a hashtag se espalhou nas redes sociais principalmente devido à adesão das 

celebridades. A ação mobilizou outras mídias, como programas de televisão, e se transformou 

em notícia no mundo inteiro, entrando, assim, na concepção de um ciberacontecimento. O 

trabalho dos autores dialoga com a proposta da presente dissertação, que estuda usuários 

anônimos e famosos em suas interações e produções de sentidos em rede. 

Já o “desafio dos dez anos” (#10yearschallenge), objeto desta pesquisa, teve início 

nos Estados Unidos e repercutiu em todo o mundo, graças, principalmente, às figuras públicas 

que aderiram ao jogo. Os usuários eram convidados a compartilharem uma foto de dez anos 

atrás e uma atual, para que ele e seus “amigos” seguidores pudessem conferir os efeitos do 

tempo nas fisionomias e nos corpos. Um dos países onde a proposta ganhou popularidade foi o 

Brasil, tornando-se febre entre celebridades e demais usuários nas redes sociais.  

Com o intuito de verificar trabalhos que dialoguem com esta pesquisa, foi feita uma 

busca com a palavra-chave #tenyearschallenge no catálogo de teses e dissertações do site da 

Capes. Não foi encontrado nenhum resultado. Já no site Google Acadêmico, foram obtidos 34 

arquivos. Porém, a grande maioria abordava assuntos diferentes do tema central, apenas um era 

condizente com o termo: o trabalho de Maradei (2019). A pesquisa aborda a circulação de 

sentidos por meio da #10yearschallenge, classificando os posts em: memes, retrospectivas 

pessoais, publicações de cunho ativista e postagens oportunistas das marcas. A luz da teoria da 

midiatização, o estudo analisa a participação de diversos públicos com a hashtag: empresas, 

cidadãos comuns, artistas, ONGs,  que interagem e produzem sentidos distintos.  

De acordo com Maradei (2019, p. 15), subentendida a uma ação efêmera, existe um 

potencial enorme para se entender como os usuários se veem em seu cotidiano e como 

significam o mundo à sua volta: “As pessoas utilizam-se da rede, como no caso do Desafio dos 

dez anos, para manifestar sua compreensão de mundo, numa perspectiva relacional e não apenas 

transmissional, numa complexa circulação de sentidos”. 

Cabe aqui uma reflexão sobre a real motivação da exposição no mundo virtual. 

Entre as possibilidades, estão: apenas aderir ao desafio dos dez anos, posicionamento político 

e social, empoderamento, entre outras. Alguns canais jornalísticos levantaram questionamentos 

acerca da origem e do objetivo da hashtag. Um exemplo é matéria da revista Galileu on-line, 

publicada em janeiro de 2019, que enfatiza: “Enquanto muita gente se diverte com a nova moda, 

especialistas levantam a bandeira vermelha e alerta que a desafio dos dez anos pode não ser tão 

inofensiva quanto parece”. Em entrevista à CBS News, Amy Webb, professora da Escola de 

Negócios da Universidade de Nova York (EUA), disse que o “Desafio dos 10 anos” pode ser 
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um esquema de coleta de dados disfarçado de campanha viral: “É a oportunidade perfeita para 

o aprendizado das máquinas”. 

Devido ao excesso de dados e imagens nas redes, a promoção desse tipo de hashtag 

pode proporcionar a mineração de dados dos usuários para serem utilizados pelo próprio 

administrador da plataforma. Tal possibilidade foi apontada pela especialista em estratégias 

digitais Kate O’Neill, para a revista Wirede. Segundo ela, “[...] o desafio facilita o trabalho dos 

algoritmos, já que – ao que contrário do que acontece na rede social, onde as fotos estão 

dispersas e ‘se perdem’ com o tempo – na montagem para a desafio dos dez anos, as fotos ficam 

lado a lado, tornando ainda mais fácil esse reconhecimento”. Por meio de nota, o Facebook 

afirmou não estar envolvido com a criação do desafio, sendo responsabilidade dos usuários. 

Abaixo a ação é exemplificada por meio de duas personalidades públicas que 

mobilizaram as redes sociais. A primeira imagem é do desafio da cantora Mariah Carey em seu 

perfil, também divulgado no site Lifestyle. A segunda figura traz a participação do brasileiro 

Fabio Porchat em sua conta pessoal do Instagram, noticiada pelo site Isto É. 

 

Figura 1 – Mariah Carey cumprindo o desafio da #tenyearschallenge 

 
Fonte: Site: lifestyle.sapo.pt (2019, on-line). 
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Figura 2 – Fabio Porchat participando da #tenyearschallenge 

Fonte: ISTO É (on-line). 
 

A relevância da #10YearsChallenge ultrapassa os atributos estéticos e comerciais 

suscitados pelo desafio. Isso porque os níveis de mediação das hashtags ganham sentidos 

conforme elas são significadas e ressignificadas pelo público (ALZAMORA; BICALHO, 

2016). Os artistas mencionados nas Figuras 1 e 2 e outros tantos que participaram do desafio 

podem ser considerados desencadeadores primários nas redes, pois incentivaram seus 

seguidores a aderirem ao movimento, assim como pontuam Bittencourt et al. (2015).  

Cabe lembrar que, embora as imagens ilustradas neste tópico mostrem publicações 

do desafio dos dez anos no Instagram, o jogo foi compartilhado em diversas plataformas, como 

o Facebook.  

 

2.4 O Facebook  

 

O Facebook, um dos maiores sites de redes sociais no mundo, surgiu, em 2004, 

fruto das ideias de comunicação e interação de Mark Zuckerberg. Quando ainda era estudante 

da Universidade de Harvard, nos EUA, ele criou o site com o objetivo de conectar os 

universitários. A ideia extrapolou o espaço acadêmico e, aos poucos, conquistou seu espaço no 

universo da cibercultura.  

Em 2019, a plataforma comemorou seu aniversário de 15 anos com a marca de dois 

bilhões de usuários ativos (VIEIRA, 2019). O seu sucesso se deve, em grande medida, ao 

número de investidores publicitários conquistados no decorrer de sua trajetória, sendo uma das 

cinco empresas de internet com capital mais elevado na bolsa. 
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A rede social passou por inovações e aperfeiçoamentos ao longo do tempo, como 

inclusão de status, compartilhamento de itens em grupos simultaneamente, realização de lives 

(em que os indivíduos publicam vídeos em tempo real). Em todo o processo, pode-se notar o 

olhar do fundador voltado para as inovações técnicas e as possibilidades de aumentar a interação 

em rede, assim como a convergência de mídias para o alcance de públicos diversos.  

O maior investimento da empresa foi focado em gerar lucros conforme o 

crescimento do número de usuários. Para o fundador do Facebook, a meta inicial era expandir 

o máximo possível o número de usuários em todo o mundo e, depois, conseguir se manter como 

principal rede social de influência. Para atingir tal objetivo, o empresário lançou como 

estratégia ousada a compra de aplicativos de interação em sua fase inicial, antes de se tornarem 

uma concorrência efetiva ao seu negócio. Assim, em fevereiro de 201412, ele adquiriu o 

WhatsApp, quando a rede começou a se popularizar, por 16 bilhões de dólares – um valor ínfimo 

se considerar os dias atuais, em que a ferramenta é muito mais popular e se tornou indispensável 

no cotidiano de muitas pessoas. 

 Mais uma aquisição foi a compra de outra rede social que despontava na época: o 

Instagram foi comprado em 2014, quando foi avaliado por um bilhão de dólares – valor que se 

multiplicou na atualidade. Essa postura do fundador do Facebook de comprar a concorrência, 

além de gerar lucros e se manter como principal mídia social, também integrou essas redes. Em 

janeiro de 2020, Zuckerberg anunciou13 que pretende integrar serviços nessas plataformas e 

facilitar, além da comunicação, a venda de produtos – uma das estratégias mais lucrativas. 

Contudo, o percurso de sucesso foi atravessado por escândalos de vazamento de 

informações confidenciais de usuários para fins políticos. A imagem do Facebook, na 

atualidade, também está ligada à insegurança. Essa conexão já pôde ser vista no desafio dos dez 

anos (#10yearschallenger). 

Uma publicação do portal Wired, no dia 15 de janeiro de 2019, aumentou os 

questionamentos sobre a ingenuidade do desafio em questão. Para a autora, Kate O’Neill, nesse 

jogo e nos memes compartilhados, podem existir intenções que contemplem os interesses dos 

administradores da plataforma. Ela explica que os algoritmos podem ser utilizados para estudar 

padrões de envelhecimento da população, informações capazes, posteriormente, de serem 

comercializadas para instituições interessadas no reconhecimento facial dos indivíduos.  

 
12 Disponível em: https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/facebook-muda-o-nome-do-whatsapp-e-do-

instagram-21082019. Acesso em: 20 jun. 2020. 
13 Disponível em: https://elife.com.br/index.php/2020/01/17/grandes-lideres-do-digital-mark-zuckerberg-criador-

do-facebook/. Acesso em: 20 jun. 2020. 

https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/facebook-muda-o-nome-do-whatsapp-e-do-instagram-21082019
https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/facebook-muda-o-nome-do-whatsapp-e-do-instagram-21082019
https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/facebook-muda-o-nome-do-whatsapp-e-do-instagram-21082019
https://elife.com.br/index.php/2020/01/17/grandes-lideres-do-digital-mark-zuckerberg-criador-do-facebook/
https://elife.com.br/index.php/2020/01/17/grandes-lideres-do-digital-mark-zuckerberg-criador-do-facebook/
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A partir dessa reportagem, outros sites brasileiros de notícias – como a Folha de S. 

Paulo – se interessaram pelo uso de algoritmos em memes do Facebook para atender aos 

interesses de empresas que exploram dados on-line com ajuda da inteligência artificial. Embora 

os representantes do Facebook neguem o envolvimento na criação do desafio 

#10yearschallenger, a inquietação levantada por O´Neill foi compartilhada dentro da própria 

rede e reverberou por outros meios de comunicação jornalísticos14. 

Apesar dessas suspeitas, a empresa de Zuckerberg segue com um número elevado 

de membros ativos e investidores financeiros. Além disso, é um site com um potencial 

significativo, também, para pesquisas que investiguem sentidos comunicacionais em redes on-

line. Nesse sentido, destacam-se as considerações sobre a contribuição do Facebook como 

ferramenta de aprendizagem: 

 

O Facebook transformou-se não só num canal de comunicação e um destino para 

pessoas interessadas em procurar, partilhar ou aprender sobre determinado assunto, 

mas igualmente um meio de oportunidades para o ensino superior, particularmente: é 

uma ferramenta popular; fácil de usar; não necessita de desenvolvimento interno ou 

de aquisição de software; é útil para alunos, professores e funcionários; permite a 

integração de diversos recursos no Facebook (RSS feeds, blogs, twitter, etc.) 

(GONÇALVES, 2010, p. 593, grifos dos autores). 

 

Vale observar que a afirmação de Gonçalves foi feita em 2010, ou seja, há dez anos. 

Portanto, não contempla as inovações mais recentes da plataforma15 que permitem ainda mais 

pesquisas e formas de se estudar os processos de produções de sentidos, em sala de aula e fora 

dela, e em diversas áreas do conhecimento. 

O Facebook, como uma plataforma de comunicação que tem alcance mundial, 

tornou-se um grande aliado na busca pelo conhecimento. O fenômeno é investigado por Santos 

et al. (2020), que utilizam um mapa fornecido pela Agência Digital Único com levantamentos 

sobre a expansão das redes sociais desde 2009 (SANTOS et al., 2020, p. 8): 

 

 
14 Como é o caso do portal de notícias BHAZ, que, no dia 17 de janeiro de 2019, veiculou uma notícia intitulada 

“‘Desafio dos 10 anos’ invade as redes sociais: meme ou coleta de dados?”, de Cristiana Andrade. Disponível em: 

https://bhaz.com.br/2019/01/17/desafio-10-anos/. Acesso em: 3 jul. 2019. 
15. 
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Figura 3 – Expansão das redes sociais digitais desde 2009 

Fonte: Agência Único. Disponível em: https://vincos.it/world-map-of-social-networks/. Acesso em: 16 jul. 2020. 

 

Segundo levantamento da agência citada por Santos et al. (2020), o Facebook está 

presente em 167 dos 193 países (93%) contabilizados pela Organização das Nações Unidas. 

Tendo em vista a presença expressiva no mundo e o fato de as redes sociais serem uma das 

principais formas de comunicação na atualidade, é possível verificar a produção do 

conhecimento por meio desses canais, além de ponderar a sua relevância para o meio científico. 

No estudo de Santos et al. (2020), por exemplo, os pesquisadores analisam “A produção do 

conhecimento sobre o Facebook e Educação no portal de periódicos da Capes: Relatos de 

experiências docentes”.  

Utilizado em larga escala por acadêmicos, por meio de API16, o Facebook 

possibilitava extrair métricas das páginas dos usuários e de grupos, por exemplo, via a 

ferramenta de coleta de dados Netvizz8. Contudo, depois dos escândalos envolvendo o Facebook 

sobre possíveis vazamentos de dados, optou-se por fechar a API do site e suspender o acesso 

ao aplicativo Netvizz. Isso dificultou a possibilidade exploratória dessa rede de comunicação. 

Porém, caso o pesquisador disponha de outros softwares e recursos para extração 

de dados na versão paga, o Facebook pode ser um potente aliado para analisar sentimentos e 

elementos subjetivos. Essa mídia social ainda oferece, como forma de estudo e aprendizado, 

ferramentas comunicativas tais como stories, lives, páginas comerciais, grupos de 

conhecimento e de organizações sociais e políticas. Para além dessas possibilidades, existe, 

 
16 Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicativos. Tradução nossa). 
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também, o espaço de interatividade com a proposta de entretenimento aos usuários, a exemplo 

FaceApp ou Nametests.   

 

2.5 O Instagram 

 

O Instagram surgiu no ano de 2010 pensando, inicialmente, como um aplicativo 

para compartilhamento de fotos que, se aproximava as antigas máquinas fotográficas analógicas 

(VASCONCELOS, 2018). Projetado para sistemas IOS, dava a possibilidade de os usuários 

terem seguidores, que poderiam curtir e comentar as imagens que apareciam em ordem 

cronológica. 

Com o passar dos anos, o Instagram foi incorporando novas funcionalidades de 

interação para seus usuários, após a sua venda para o Facebook por um bilhão de dólares 

(MONTARDO, 2019). As principais atualizações ocorridas foram: 

 

1) Possibilidade de postagem de vídeos de 15 segundos (atualmente, 

eles podem ter até 60 segundos) além de fotos em 2013; 2) Instagram Direct em 2013; 

3) veiculação de publicidade, anunciada em 2013, e efetivada, no Brasil, em 2015; 4) 

alterações na ordem de apresentação de postagens no feed de notícias, privilegiando, 

não mais a ordem cronológica inversa, mas o histórico de interações entre os usuários 

envolvidos, em 2016; 5) mudança do logotipo em 2016; 6) disponibilização do recurso 

Histórias, em agosto de 2016, que permite que fotos e vídeos sejam dispostos em 

formatos de slides por apenas 24 horas. (FANTONI, 2017). (MONTARDO, 2019, p. 

174). 

 

Após essas adequações, o Instagram despertou interesse de especialistas da 

comunicação e de outras áreas de conhecimento devido às possibilidades de investigações 

oferecidas pela plataforma. Além da imagem, há perspectivas de pesquisas sobre subjetividades 

dos indivíduos, como estímulos para compra, análises das representações de si, suas relações 

com sentimentos de alegrias e tristezas.  

 

Ao comparar o Instagram com outros SRS, Marcus (2015) identificou que as 

identidades apresentadas nesta plataforma objetivavam ser percebidas como únicas ou 

diferenciadas; os perfis analisados demonstraram que o aplicativo estava mais 

relacionado à autopromoção e que era voltada aos contatos mais íntimos e a 

apresentação do indivíduo de forma mais pessoal, em especial pela prática de Selfies. 

(FREITAS, 2017, p. 64, grifos nossos). 

 

Nessa rede social, os sujeitos se comunicam por imagens de uma forma que permite 

acesso às singularidades e características de seus usuários. Alguns estudiosos desenvolveram 
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pesquisas e estudos sobre a potência do Instagram para a área da educação: Van Dijck (2013); 

Marcus (2015); Manovich (2016); Sheldon e Bryant (2016); e Silva et al. (2018). 

Dentro dessa perspectiva, Freitas (2017) destaca: 

 

Sendo assim, é cada vez mais comum perceber expressos nas fotografias em 

plataformas de compartilhamento, como o Instagram, os sentimentos e as emoções 

espontâneos e os prazeres momentâneos, como a compra de um objeto ou o registro 

de cenas de uma viagem. Diante do todo discutido até aqui, podemos notar 

o Instagram enquanto um terreno propício para expressões das emoções, sentimentos 

e afetos ou para performances, idealizadamente, felizes e vividas no presente. O 

compartilhamento destes momentos figura como mais uma camada que se soma aos 

imperativos da contemporaneidade, em especial o imperativo da felicidade, pois ao 

compartilhar algo com sua rede social digital e receber feedbacks positivos, os 

usuários reafirmam seus comportamentos. (FREITAS, 2017, p. 66, grifos dos 

autores). 
  

Sobre sua relevância para área da educação, cabe recuperar as reflexões de Ferreira 

e Bohada (2014): 

 

Assim, muitos autores na área da Educação, particularmente no Brasil (por exemplo, 

COSTA; FERREIRA, 2012; MATTAR, 2013), discorrem sobre os potenciais 

benefícios e vantagens do uso do Facebook com propósitos educacionais. Além de 

um canal de comunicação, o site é considerado um lugar para pesquisar e 

compartilhar, pois é visto como uma ferramenta popular, relativamente fácil de usar 

e potencialmente útil para professores e alunos (EBELING; BOHADANA, 2013), 

possibilitando a integração de diversos recursos, fornecendo 115 acessos a diferentes 

serviços e permitindo o controle de privacidade (PATRÍCIO; GONÇALVES, 2010 

apud FERREIRA; BOHADA, 2014, p. 114-115, grifo nosso).  

 

A reflexão acima é reforçada pela contribuição de Santos et al. (2020). Os autores 

destacam que a facilidade do uso das ferramentas do Facebook, além de pontuarem a sua 

interação com outros aplicativos e plataformas a exemplo o próprio Instagram: “[...] a 

característica que mais diferencia o Facebook das demais redes sociais é a sua plataforma, pois 

permite que outros websites e aplicações se integrem no Facebook através de uma linguagem 

aberta, denominada de Open Graph” (CORREIA; MOREIRA apud GJOKA et al., 2008, s/p, 

grifos nossos).  

Para a presente pesquisa, foram feitas buscas no Google Acadêmico, em agosto de 

2020. Foram encontrados 6.420 resultados das palavras-chave estudo e Facebook; já em relação 

ao Instagram, foram obtidos 1.330 itens. Logo, o uso dessas redes sociais em pesquisas 

acadêmicas que analisam questões imagéticas é expressivo, denotando a validade do Facebook 

e do Instagram para percepção dos sujeitos na atualidade. 
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O Instagram é empregado em diferentes pesquisas e com propostas distintas, que 

vão desde analisar o sentido de “felicidade” – como em Freitas (2017) no trabalho “O 

imperativo da #felicidade na plataforma de rede social Instagram” – Manovich e Hochman 

(2013), com o estudo “Ampliando uma cidade do Instagram: lendo o local por meio da mídia 

social”. Os dois estudos são citados para demonstrar a diversidade que a rede possibilita para a 

análise de objetos diversos. No primeiro caso, Freitas (2017) enfoca questões subjetivas, acerca 

de percepções comportamentais dos usuários quando compartilham a #felicidade:  

 

Consideramos de extrema relevância a investigação do fenômeno imperativo da 

felicidade numa plataforma em que a construção de sentido se dá a partir das 

interações desenvolvidas em torno do compartilhamento de imagens, o Instagram. As 

imagens compartilhadas nesta plataforma nos fornecem um panorama significativo da 

vivência da felicidade e do ato de ser feliz em tempos contemporâneos. 

 

As imagens são signos extremamente relevantes para observar o comportamento 

dos sujeitos e as produções de suas subjetividades nos dias atuais, em que as intimidades são 

expostas (SIBILIA, 2008) e os processos de significação dos sujeitos passam por plataformas 

como o Instagram. Freitas (2017) evidencia, por meio da análise da #felicidade, como as 

imagens traduzem os sentidos.   

Já Aprobato (2018, p. 2), ao pesquisar o corpo nessa rede e suas relações com afetos 

e relação com ídolos, aponta que “A escolha pelo Instagram como ambiente de pesquisa para 

estudar afetos, pensamentos, ações e reações emocionais pode ser justificada por se tratar de 

um dos aplicativos atuais mais importantes em termos de redes sociais (OSMAN, 2018)”. A 

plataforma também possibilita analisar subjetividades, como sentimentos, afetos, aspectos 

identitários (por exemplo, gênero e geração), entre outras abordagens.  

Em outra perspectiva, Manovich e Hochman (2013)17 se baseiam nas 

funcionalidades técnicas do Instagram, tais como interface, mecanismos que mostram a 

localidade dos usuários, hashtags postadas, números de postagens. Os autores usam os 

metadados de mais de 200.000 fotos de Tel Aviv e Israel, postadas durante três meses, para 

identificar padrões de uso e inferir sobre a cultura e a forma de se viver nessas localidades. O 

estudo demonstra as possibilidades não apenas imagéticas de produções de sentidos, como dos 

próprios recursos técnicos da plataforma para entender os processos comunicacionais dos 

indivíduos e de suas culturas.  

 
17 Disponível em: https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/4711/3698. Acesso em: 28 nov. 2019. 
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Em estudo posterior, Manovich (2017) aprofunda a questão tratando do Instagram 

e de sua potência para revelar questões étnicas aliadas às artes, aos recursos audiovisuais, ao 

design gráfico e utilização de dados extensos. O corpus do trabalho abrangeu 15 milhões de 

imagens recolhidas entre 2010 e 2015, de mais de 31 países. 

Pesquisas desse tipo ratificam que as redes sociais e o compartilhamento de 

imagens oferecem um campo vasto de estudos no qual a nossa pesquisa se encaixa e é validada, 

pois visa esse olhar sobre os sentidos das imagens e suas semioses nas mídias. O Instagram é 

uma das mais usadas formas de promover imagens profissionais e de produtos, como apontam 

Carrera (2012); Barros e Silva (2015); Aragão (2016); e Silva (2017). Estes são apenas alguns 

estudos encontrados sobre o uso do Instagram como ferramenta de promoção de produtos e 

pessoas. 

No tocante ao uso na área do marketing e da visibilidade para o consumo, Macedo 

(2016) discorre: 

 

De acordo com pesquisa varejista, realizada pela PricewaterhouseCoopers (PwC) em 

2015, 77% dos consumidores brasileiros já foram influenciados nas suas decisões de 

compra por informações obtidas por meio das redes sociais. Número expressivo e 

acima da média global, que reflete a importância das interações sociais no atual 

modelo de consumo. O fenômeno da troca de experiências sobre produtos e serviços 

disponibilizadas no meio digital, denominado e WOM (Eletronic Word-of-Mouth), 

ou boca a boca online, se tornou um hábito cada vez mais recorrente no dia-a-dia das 

pessoas. Se antes os consumidores eram meros receptores, agora se tornaram também 

produtores de conteúdo, potencializando assim, a utilização das redes sociais como 

fontes de informação que auxiliam no processo de tomada de decisão (YUEN, 2010). 

(MACEDO, 2016,  p. 13). 

 

Cabe ressaltar que o Instagram – além de fornecer bases para estudos acadêmicos 

em assuntos subjetivos, técnicos e estéticos relacionados à plataforma – tem como característica 

preponderante ser uma maneira de arquivo pessoal dos usuários em seu relato cotidiano. 

Substituindo, de certa forma, os álbuns antigos de família: “O uso de plataformas de 

compartilhamento, como Instagram, colabora para a construção de uma narrativa de si através 

de imagens individuais, já que o álbum de fotografias digital, em geral, não é mais um projeto 

familiar, mas do indivíduo” (FREITAS, 2017, p. 63).  

Nesse sentido, a plataforma permite aos usuários realizarem o relato de si por meio 

de imagens que ficam arquivadas ou pode também ser produzidas de formas efêmeras em selfies 

por exemplo compartilhas em seus stories em que duram até vinte quatro horas, como evidencia 

Leite (2018). Tanto no uso das imagens como memória quanto para o efêmero, o momento e o 

instantâneo, um elemento ganha protagonismo para o registro dos sujeitos e suas performances 
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em redes sociais a selfie e ela por se só motiva vários estudos para analisar os sujeitos na 

contemporaneidade. 

 

2.6 Selfies nas redes sociais   

 

A sociedade que repousa sobre a indústria moderna não é fortuitamente ou 

superficialmente espetacular, ela é fundamentalmente espetaculosa. No espetáculo, 

imagem da economia reinante, o fim não é nada, o desenvolvimento é tudo. O 

espetáculo não quer chegar a outra coisa senão a si próprio. (DEBORD, 1967, p. 24). 

 

A sociedade que Debord (1967) descreve é composta por indivíduos que se 

misturam na lógica do capitalismo – ora como consumidores, ora como produtores. Nessa 

dinâmica, os indivíduos narram suas histórias, como uma peça ou um produto que se busca 

deixar o mais atraente, com o objetivo de atrair o olhar do outro (o cobiçado interesse do outro). 

Nesse contexto, a selfie é uma das principais ferramentas empregadas, na atualidade, para expor 

essas histórias e produzir sentidos de si de forma espetacularizada e performática: 

 

Forma de auto-retrato hegemônica na atualidade, a Selfie situa-se como um registro 

perfeitamente ajustado ao horizonte de estratégias que visam à exposição da vida 

íntima e à espetacularização do ordinário; à ubiqüidade dos aparatos sociotécnicos e 

aos estreitos vínculos entre imagem e experiência do nosso tempo, em vertiginosa 

intensificação desde os anos 2000, com as primeiras câmeras portáteis digitais e as 

ainda prematuras redes sociais. Filha caçula de uma geração de ferramentas da Web 

2.0 inaugurada com a escrita dos blogs, os "diários íntimos" contemporâneos, a Selfie 

traz consigo a história das formas esculturais e pictóricas e seus modos de 

autorrepresentação. De Fídias, na Antiguidade, ao refinamento da indústria de 

espelhos em Veneza, no século XV. Gesto comum a autores como Velázquez, van 

Gogh, Goya, Rembrandt, Coubert, Toulouse Lautrec e, na era das imagens técnicas, 

Gertrud Kasebier, Francesca Woodman, Bjorn Sterri, Robert Mapplethorpe, entre 

tantas e tantos. E, hoje, a todos e qualquer um, basta que se empunhe uma câmera e 

coabite uma das redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Tumblr, 

Tinder, Whatsapp, dentre outras que podem estar sendo inventadas, agora mesmo.  

(PIPANO, 2017, p. 53). 

 

     Assim como afirma Pipano (2017), as selfies são uma forma de registro de si que 

nasceu com os novos aparelhos de celulares e as webcams. A partir daí, os indivíduos passaram 

a ter autonomia para se auto fotografarem e, assim, deixarem esse registro como uma narrativa 

de sua história. No entanto, verifica-se que esse fenômeno já existe desde antes da invenção da 

fotografia – a exemplo das grandes pinturas de Van Gogh e Velázquez.  

 

A câmera foi inventada por Fox Talbot em 1839. Apenas trinta anos depois de sua 

invenção como uma engenhoca para a elite, já estava sendo usada para arquivos de 

polícia, relatos de guerra, reconhecimento militar, pornografia, documentação 

enciclopédia, álbuns de família, cartões-postais, registros antropológicos [...], 
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moralização sentimental, sondagens curiosas [...] efeitos estéticos, reportagens e 

retratos formais. (BERGER, 2017 apud VASCONCELOS, 2018, p. 36). 

 

Após quase dois séculos da invenção da fotografia, ela ocupa a maior parte do 

conteúdo em rede on-line e impressa. As imagens registradas de si – as selfies – são uma das 

principais modalidades praticadas na atualidade. A popularização se deu, primeiramente, com 

as modernas máquinas fotográficas no início do ano 2000 entre os japoneses, depois se espalhou 

pelo resto do mundo: 

 

Gunthert (2015a), que entende as selfies como sintoma de uma cultura conectada, 

atribui sua popularização a uma série de controvérsias midiáticas a seu respeito, em 

geral, associada à noção de pânico moral. Nesse intuito, o autor (2015a) acompanha 

o fenômeno desde o seu surgimento, no ano 2000, no Japão, devido, em parte, à 

popularização de câmeras digitais com recurso para fotos frontais, passando pela sua 

denominação como selfie, em 2002, na Austrália, até que se tornasse palavra do ano, 

pelo Oxford English Dictionary, em 2013. Com isso, o autor (2015b) flagra a 

consagração das selfies como uma das mais representativas expressões visuais 

contemporâneas desde sua condição de subcultura até se tornar mainstream, levando 

em conta as suas propriedades conversacionais. (MONTARDO, 2019, p. 176). 

 

É nas redes sociais que as selfies têm seu palco. Os sujeitos que antes tinham na 

fotografia uma forma de preservar a memória e registrar momentos de famílias, agora já não se 

preocupam tanto com a imagem e a memória como algo duradouro. Tudo é mais volátil. O 

tempo, os objetos e, até mesmo, as representações dos indivíduos.  

Alguns estudiosos problematizaram a questão das selfies como representação das 

identidades, ou seja, das subjetividades que compõem os indivíduos. Outros já trabalham com 

a ideia que, para além das identidades e subjetividades da imagem, também deve ser 

considerado o contexto no qual essas imagens são compartilhadas – como qual rede social está 

sendo utilizada e com que hashtag, ou seja, para além do autorretrato, os elementos por trás 

delas: 

 

Nesse sentido, Gómez Cruz e Thornham (2015) problematizam abordagens de selfies 

como imagem representacional, sejam tomadas em termos de documentação do 

“self”, seja como afirmação de identidade, uma vez que tais perspectivas não levariam 

em conta a dimensão sociotécnica do fenômeno, que articula diversos elementos da 

comunicação digital mediada. A partir dessa abordagem sociotécnica, os autores 

(2015) destacam a questão da performatividade inerente ao fenômeno (MONTARDO, 

2019, p. 177). 

 

Para efeito desta pesquisa, considera-se a selfie para além do registro de si como 

representação das identidades dos sujeitos, mas como performance (SIBILIA, 2008), 
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considerando todos os elementos sígnicos presentes no registro e analisando, ainda, aspectos 

culturais da sociedade vigente. 

 

2.6.1 Selfies e corpos nas redes sociais: Quero ser famoso 

 

As selfies nas redes sociais são uma potência para expressar as identidades dos 

sujeitos, que se tornam roteiristas de si mesmos, buscando mostrar o recorte que se quer 

apresentar. Os sujeitos querem ser validados e aprovados no olhar do outro e, assim, ganhar 

mais likes (SIBILIA, 2008). 

Miranda (2012) aponta para essa relação entre as selfies em redes sociais e as 

identidades dos sujeitos: 

 

Essas fotos são criadas e manipuladas para que os indivíduos, através da linguagem 

conotativa da fotografia, se criem do modo muito menos como são e muito mais como 

gostariam de ser vistos, pois, como afirma Deleuze (1988, p. 15-16) “o mundo 

moderno é dos simulacros [...], todas as identidades são apenas simuladas, produzidas 

com ‘efeito’ ótico por um jogo mais profundo, que é o da diferença e da repetição”. 

(MIRANDA, 2012, p. 5). 

 

Apesar de o próprio indivíduo se autorregistrar na selfie, a foto pode ser manipulada 

e, até mesmo, moldada para provocar a intenção desejada pelo sujeito. Os aparelhos e as 

configurações dos sites de relacionamento oferecem recursos para adequar ou “melhorar” a 

imagem. O usuário pode clarear, trocar o cenário, inserir aspectos vintage, retirar manchas do 

rosto ou linhas de expressões, por exemplo. Os usuários também podem escolher melhor 

enquadramento e a perspectiva da foto. Miranda (2012, p. 7) usa como exemplo o depoimento 

de uma usuária de rede social sobre a justificativa da publicação da sua self: 

 

Sou gordinha e gosto sempre de parecer mais magra nas fotos. Por isso escolho o 

ângulo certo e depois mexo nela. Se ainda assim não ficar boa, apago logo e tiro outra 

até ficar do jeito que eu quero. Se alguém me achar bonita na foto, vai me achar bonita 

quando se lembrar de mim. Vai ficar com aquela imagem gravada na mente. Ainda 

bem que todo mundo diz que sou fotogênica. (Entrevistada). 

 

As selfies nas mídias sociais são uma forma de ganhar visibilidade e produzir 

sentidos sobre identidades e suas subjetividades, conforme declaração da entrevistada 

supracitada, que tem a expectativa de ser fixada na memória dos participantes de sua rede. 

Nesse meio, surge uma figura que observa – nas redes e na publicização de suas autoimagens 
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–  uma forma de influenciar sua audiência e conseguir fama e dinheiro. Os digital influencers18 

presentes, principalmente, no Instagram ganham espaço ao identificarem seguimentos de 

mercados que tencionam aspectos identitários. Eles vão desde perfis voltados para o corpo 

fitness, maquiagens, vestuários e estilos de vida. 

Os influenciadores digitais podem ser vistos como celebridades das redes sociais. 

Representam um dos aspectos da sociedade do espetáculo: a busca por ser famoso e fazer 

sucesso. Publicam para serem reconhecidos e lembrados, influenciando outras pessoas. 

 

Atualmente, parece que o sujeito vive do seu próprio espetáculo. Para Debord (1997, 

p. 14), o espetáculo “não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 

pessoas, mediada por imagens.” Ou seja, as relações cotidianas desse sujeito são 

substituídas por representações. “Tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma 

representação” (DEBORD, 1997, p. 13). O indivíduo se representa tal como seus 

membros (da rede social) creem que ele é ou deveria ser.  (SOBRINHO, 2014, p. 4). 

 

Sobre a cultura da celebridade na sociedade do espetáculo, França e Simões (2014) 

enfatizam sobre o papel dos formadores de opinião dentro e fora das redes sociais: 

 

Nesse cenário de desenraizamento e oscilação, as narrativas biográficas das 

celebridades construídas na mídia emergem como um modo de enraizar os sujeitos; 

de ampará-los; de reestabelecer vínculos abalados pelas experiências de choque na 

sociedade midiatizada. A partir das identificações e reconhecimentos que suscitam, 

assim como dos valores que encarnam, as celebridades podem ser vistas como alguns 

desses estilhaços simbólicos capazes de sensibilizar os sujeitos contemporâneos no 

jogo que configura a experiência na era da midiatização. Como destacamos 

anteriormente, as celebridades se tornaram um importante polo de identificação do 

espectador na sociedade contemporânea. “São elas que catalisam a atenção e 

preenchem o imaginário coletivo” (Pena, 2002, p. 148). (FRANÇA; SIMÕES, 2014, 

p. 1077). 

 

No contexto da pós-modernidade em que as identidades estão descentralizadas 

(HALL, 2000), as figuras reconhecidas pela grande mídia podem exercer uma forma de os 

indivíduos de autoidentificarem para produzirem significados sobre si. “As celebridades 

emergem como polos de identificação dos sujeitos, na medida em que reúnem valores que se 

oferecem como pontos de ancoragem a indivíduos, muitas vezes, desenraizados e 

hipersensíveis.” (FRANÇA; SIMÕES, 2014, p. 1078). 

  

 
18 Influenciadores digitais são indivíduos reconhecidos como formadores de opinião são capazes de formar essas 

redes, ao reunir um conjunto próprio de seguidores e servir como veículos para marcas que desejam anunciar 

produtos ou serviços, uma vez que o endosso desses indivíduos transfere o reconhecimento, confiança e respeito 

do endossante para o produto anunciado (KUMAR; GUPTA, 2016). Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-65552018000100115&script=sci_arttext. Acesso em: 30 mar. 2020.  
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3 IDENTIDADES EM DISPUTA: O EU COMO PROTAGONISTA NAS REDES 

 

Pensar a constituição dos sujeitos em seus sentidos identitários não é tarefa fácil. 

Bernd (2003), por exemplo, relata que a identidade é algo construído e reconstruído em um 

processo descontínuo: “A busca da identidade deve ser vista como processo, em permanente 

movimento de deslocamento, como travessia, como uma formação descontínua que se constrói 

em sucessivos processos de desterritorialização e reterritorialização.” (BERND, 2003, p. 12 

apud MARTINO, 2010, p. 34).  

Sobre o tema, Barbero (2006) defende que:  

 

Até pouco tempo, falar da identidade era falar de raízes, isto é, de costumes e 

território, de tempo longo e de memória simbolicamente densa. Disso somente estava 

feita a identidade. Mas falar de identidade hoje implica também – se não quisermos 

condená-la ao limbo de uma tradição desconectada das mutações perceptivas e 

expressivas do presente – falar de migrações e mobilidades, de redes e de fluxos, de 

instantaneidade e fluidez. (BARBERO, 2006, p. 61). 

 

Este não lugar dos sujeitos e sua instabilidade configuram novas formas de ser na 

pós-modernidade. Nesse cenário, as culturas são ainda mais heterogêneas e se organizam cada 

vez mais conforme o processo de globalização, midiatização e protagonismo comunicacional 

nas redes. Essa identidade fragmentada serviu de parâmetro para diversos estudiosos, 

especialmente Hall (2006), que sempre é revisitado em análises dos sujeitos e suas 

performatividade na sociedade: 

 

A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Em 

essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declino, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim 

chamada "crise de identidade" é vista como parte de um processo mais amplo de 

mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social. (HALL, 2006, p. 1). 
 

O estudioso aponta que as identidades – antes vistas como fixas e centradas – já não 

podem ser caracterizadas dessa maneira. Hall (2006) ainda evidencia que as identidades 

somente se tornam uma questão de estudo quando estão em crise, tal qual ocorre nos dias atuais.  

Para complementar esse olhar, torna-se válido notar a importância das imagens e 

da cultura da mídia na formação das identidades, como expõe Kellner (2001): 
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O Eu televisivo é o indivíduo eletrônico por excelência que retira tudo o que há para 

retirar do simulacro da mídia: Uma identidade mercadológica como consumidor da 

sociedade do espetáculo; uma galáxia de humores hiperfibrilados, ser serial 

traumatizado. (KROKER; COOK, 1986, p. 274 apud KELLNER, 2001, p. 299). 

 

Em seus estudos acerca da influência dos mecanismos midiáticos sobre as novas 

formações de identidades dos sujeitos, Kellner (2001) utiliza um exemplo que remete ao início 

da década de 1990 para falar do impacto do filme “Uma Linda Mulher”. Segundo Kellner 

(2001), o longa traz um olhar vendido para a sociedade como forma de consumo do ideal de 

vida, no qual uma prostituta, pobre, sem modos e comportamentos sociais condizentes com a 

elite encontra um príncipe encantado que culturalmente já está enraizado nos olhares das 

meninas desde a infância. A protagonista sai do seu meio social e é transformada em uma 

“dama”, elegante, com uma imagem produzida de acordo com o mercado da moda.  

Kellner (2001) alega que o sujeito na pós-modernidade está atrelado ao mercado de 

consumo, conforme corrobora Debord (1967), Baudrillard (1991) e Bauman em diversas obras 

– como: “Modernidade Líquida” (1999); “Vida Líquida” (2005) e “ Vida Para o consumo” 

(2007). 

O sujeito na pós-modernidade tem, nas novas tecnologias, mais uma forma de 

consumir imagens e estilos de vida, assim como pontua Sodré (2006): 

 

De fato, muda a natureza do espaço público, tradicionalmente animado pela política 

e pela imprensa escrita. Agora, formas tradicionais de representação da realidade e 

novíssimas (o virtual, o espaço simulativo ou telerreal) interagem, expandido a 

dimensão tecnocultural, onde se constituem e se movimentam novos sujeitos sociais. 

Transmitida em tempo real, uma formula já antiga, como o noticiário jornalístico, 

torna-se estratégica nos termos globalistas do mercado financeiro: um pequeno boato 

pode repercutir como terremoto em regiões do planeta fisicamente distantes. 

(SODRÉ, 2006, p. 19). 

 

As redes não apenas mudaram a forma de os indivíduos se comunicarem, como 

também proporcionam aos sujeitos se conhecerem e se identificarem com novas culturas. 

Ocorre uma expansão cultural fragmentada. Além de consumirem, os usuários ainda são 

responsáveis por produzirem conteúdos (JENKINS, 2006).  Essa nova forma de narrar a si 

mesmo possibilita impactar e influenciar novos usuários, de acordo com seu capital social 

dentro da rede. 

 

Muito do que sabemos, ou do que achamos que sabemos, nós nunca experimentamos 

pessoalmente. Nós vivemos em um mundo construído por narrativas (stories). As 

narrativas nos socializam nos papéis de gênero, idade, vocação e estilo de vida, 

oferecem modelos de conformidade ou alvos para rebelião. Elas tecem a rede sem 
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linhas do nosso ambiente cultural. (GERBNER, 1999 apud MARTINO, 2010, p. 29, 

grifo do autor). 

 

Essas narrativas estendidas dos sujeitos pelas redes sociais podem ser um indício 

de que o novo “eu” é um sujeito que quer ver e ser visto. Nesse sentido, observa-se, nos últimos 

anos, o surgimento de conteúdo de internautas que buscam sua narratividade por meio de canais 

como o YouTube.  

O canal JoutJout Prazer19, por exemplo, insere-se nesse discurso do novo “eu” 

midiatizado pelas redes. Nele, a jovem de 25 anos, Julia Tolezano ou JoutJout, fala das suas 

crises e vivências relacionadas à vida pessoal – como namoros, família, profissão, entre outras 

questões que todos temos mas que, tradicionalmente, registrávamos em diários de papel e que, 

hoje, ganham o registro audiovisual.  

 Assim, o protagonismo do Eu nas mídias sociais e nos demais formatos tradicionais 

de comunicação gerou interesse de estudiosos que já vinham pesquisando as identidades na 

sociedade do espetáculo. Destaca-se o trabalho de Paula Sibilia (2010), que traz análises dos 

sujeitos espetacularizados nas mídias, os quais buscam sua razão de existir na super 

visibilidade:  

 

A internet oferece um outdoor com espaço para todos: nessas vitrines mais populares, 

qualquer um pode ser visto como tem direito. As opções são inumeráveis e não cessam 

de se multiplicar: blogs, fotologs, Orkut, Facebook, MySpace, Twitter, Youtube e um 

longo etcétera. Graças à rede mundial de computadores, enfim, parece que o acesso à 

fama tem se democratizado.  (SIBILIA, 2010, p. 53, grifos da autora). 

 

Os indivíduos buscam, pelo olhar do outro, serem vistos e encontram na internet 

um espaço fecundo para seus desejos e suas necessidades. Como afirma Sibilia (2010), a fama 

e o ser reconhecido são os focos da sociedade do espetáculo os indivíduos se sentirem vivos.  

Como sinal desse protagonismo das intimidades dos sujeitos compartilhadas e midiatizadas, a 

autora cita a capa da revista Time, de 2006, que colocou como personalidade do ano um sujeito 

comum (SIBILIA, 2008, p. 8): “Um espelho brilhava na capa da publicação e convidava seus 

leitores a nele se contemplarem, como Narcisos satisfeitos de verem suas ‘personalidades’ 

cintilando no mais alto pódio da Mídia”.  

Os internautas querem ter este Eu produzido para brilhar para serem curtidos e 

compartilhados o máximo possível. Assim, esses sujeitos têm seus “eus” espetacularizados para 

 
19 Disponível em: https://www.youtube.com/user/joutjoutprazer. Acesso em: 15 jun. 2020. 
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além das subjetividades, mas performados para afetarem, de determinado modo, a sua 

audiência:  

 

A espetacularização da intimidade cotidiana tornou-se habitual, com todo um arsenal 

de técnicas de estilização das experiências de vida e da própria personalidade para 

“ficar bem na foto”. As receitas mais efetivas emulam moldes narrativos e estéticos 

da tradição cinematográfica televisiva e publicitária, cujos códigos são apropriados e 

realimentados pelos novos gêneros que proliferam na internet. (SIBILIA, 2008, p. 50). 

 

As performances dos usuários vão ao encontro daquilo que eles querem perpassar 

como significado sobre si nos olhares alheios (SIBILIA, 2018). A ação dos sujeitos em rede e 

suas estratégias de se tornarem cada vez mais vistos e “agradáveis” ao olhar do outro (ou de 

uma plateia) estabelece conexão com as ideias e percepções sobre as características da 

sociedade capitalista de consumo (DEBORD, 1969).  

A sociedade do espetáculo é aquela das imagens irreais, forjadas pelos ideias da 

lógica do capitalismo (DEBORD, 1969). Nesse cenário, os sujeitos são caracterizados como 

passivos diante da mídia responsável por representar o sistema de produção: “A especialização 

das imagens do mundo encontra-se realizada no mundo da imagem autonomizada, onde o 

mentiroso mentiu a si próprio. O espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o 

movimento autônomo do não vivo (DEBORD, 1969, p. 22). 

Naquele momento, quando mencionava a ação dos indivíduos diante do mercado 

de consumo e mercadoria, Debord (1969) não poderia prever que, nos dias atuais, essa lógica 

teria sido intensificada pelos novos meios de comunicação, nos quais as redes sociais se 

tornariam o palco para a exposição das identidades moventes dos sujeitos (HALL, 2000). Os 

internautas podem ser caracterizados – na perspectiva de Debord (1969) – como consumidores 

mediados pelas imagens em rede.  

Dialogando com Debord (1969), Goffman (1985) aborda mais especificamente os 

indivíduos e suas representações no contexto social como uma forma de atuação quase teatral: 

 

As atividades “verdadeiras” ou “reais”, as crenças e emoções do indivíduo só podem 

ser verificadas indiretamente, através de confissões ou do que parece ser um 

comportamento expressivo involuntário. Igualmente, se o indivíduo oferece a outras 

um produto ou presta um serviço eles frequentemente acharão que durante a interação 

não haverá tempo nem lugar imediatamente disponível para apreciar o prato no qual 

a prova pode ser encontrada. Serão forçadas a aceitar alguns acontecimentos como 

sinais convencionais ou naturais de algo diretamente acessível aos sentidos. 

(GOFFMAN, 1985, p. 12). 
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Refletindo sobre o comportamento dos sujeitos em suas múltiplas complexidades, 

o antropólogo e sociólogo defende que as ações dos indivíduos são moldadas de acordo com 

aquilo que é esperado deles. Ele concorda, portanto, com o olhar de Debord (1969) sobre uma 

sociedade que se localiza nas superfícies rasas das relações entre os sujeitos.  

Debord (1969) e Goffman (1985) também utilizam de termos que remetem ao 

mundo da encenação e das aparências. Espetáculo e teatro são elementos condizentes com 

aquilo que é encenado, simulado. Ambos refletem que vivemos em um mundo composto por 

simulacros, não há espaço para aquilo que é autêntico ou sem manipulação. Contudo, Debord 

(1969) descreve um sujeito mais passivo, disposto a ser iludido e, até mesmo, manipulado pelos 

mecanismos do capitalismo e os meios de comunicação de massa. Já Goffman (1985) evidencia 

um indivíduo um pouco mais consciente dos mecanismos que operam em um meio social, sejam 

aspectos culturais, sociais e políticos: 

 

Quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita de seus 

observadores que levem a sério a impressão sustentada perante eles. Pede-lhes para 

acreditarem que o personagem que vêem no momento possui os atributos que aparenta 

possuir, que o papel que representa terá as consequências implicitamente pretendidas 

por ele e que de um modo geral, as coisas são o que parecem ser. (GOFFMAN, 1985, 

p. 25). 

 

Nos jogo de encenações e representações do eu no cotidiano, o sociólogo diz, então, 

que existe um acordo tácito entre os atores e o seu público. Ambos sabem das regras e agem 

conforme seus interesses em afetar o outro; este, por outro lado, sabe das intenções do ator e 

escolhe acreditar ou não.  

Com uma visão mais crítica e ampliando a análise do eu no cotidiano para uma 

mirada em uma sociedade mais ampla – conforme argumenta Debord (1969) –, os indivíduos 

sofrem de necessidades que ultrapassam os processos comunicativos face a face (GOFFMAN, 

1985). Porém, os sujeitos na sociedade do espetáculo não estão satisfeitos com seu cotidiano e 

buscam referências em imagens ideais de celebridades, famosos da área do cinema, da política 

ou dos esportes, aqueles que vivem vidas perfeitas e vendem esse ideal aos consumidores ávidos 

por coisas irreais. 

Anselm Jappe (1997) – filósofo e autor de livro sobre a obra “Sociedade do 

Espetáculo” – aponta que Debord objetivava traduzir uma sociedade seduzida pelas imagens e 

governada por elas em seu cotidiano, sendo uma forma de poder de quem as desenvolve e 

comercializa: 
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O ‘espetáculo’ de que fala Debord vai muito além da onipresença dos meios de 

comunicação de massa, que representam somente o seu aspecto mais visível e mais 

superficial. Em 221 brilhantes teses de concisão aforística e com múltiplas alusões 

ocultas a autores conhecidos, Debord explica que o espetáculo é uma forma de 

sociedade em que a vida real é pobre e fragmentária, e os indivíduos são obrigados a 

contemplar e a consumir passivamente as imagens de tudo o que lhes falta em sua 

existência real. Têm de olhar para outros (estrelas, homens políticos etc.) que vivem 

em seu lugar. A realidade torna-se uma imagem, e as imagens tornam-se realidade; a 

unidade que falta à vida, recupera-se no plano da imagem. Enquanto a primeira fase 

do domínio da economia sobre a vida caracterizava-se pela notória degradação do ser 

em ter, no espetáculo chegou-se ao reinado soberano do aparecer. As relações entre 

os homens já não são mediadas apenas pelas coisas, como no fetichismo da 

mercadoria de que Marx falou, mas diretamente pelas imagens. (JAPPE, 1997, p. 5)20. 

 

Nessa relação entre imagens e a sociedade, o espetáculo surge como a única 

realidade cobiçável. A vida é considerada vazia, e as subjetividades dos sujeitos são nutridas 

pelo desejo de aparecer no lugar de outro. Tudo é espetacular. As manifestações políticas, as 

manifestações culturais. O cotidiano torna-se publicizado em imagens perfeitas. 

Complementando este olhar as autoras Bruno e Pedro (2004) analisam: “O espetáculo não é, 

portanto, algo que emerge pontualmente de um fundo real, mas uma condensação de imagens 

num fluxo comum que se apresenta ao espectador em sua unidade. A unidade que falta à vida 

é recuperada no plano da imagem” (BRUNO; PEDRO, 2004, p. 6). Com uma visão um pouco 

mais crítica do conceito de sociedade do espetáculo de Debord (1969), Kellner (2006) pondera 

que: 

 

Ao usar o conceito de espetáculo, eu estou obviamente em débito com a Sociedade do 

Espetáculo de Guy Debord e com as ideias da Internacional Situacionista. 

Reconhecendo o débito, assinalo três diferenças principais entre minha abordagem do 

conceito e o modelo de Debord. Primeiro, enquanto Debord desenvolve um conceito 

mais geral e monolítico da sociedade do espetáculo, eu abordo espetáculos específicos 

como o do McDonald’s e o espetáculo do consumo, os escândalos sexuais de Clinton 

e o espetáculo do impeachment, ou os ataques de 11/9. [...] Segundo, minha 

abordagem para esses espetáculos específicos é interpretativa e investigativa. [...] 

Terceiro eu analiso as contradições e revesses do espetáculo, enquanto Debord tem 

uma noção triunfante e homogênea da sociedade do espetáculo. (KELLNER, 2006, p. 

134-136). 

 

Kellner (2006) apontam para uma sociedade movida pelo mercado ou pela indústria 

do entretenimento, mas que não é considerada um coletivo de consumidores passivos. Eles 

também críticos e veem nos espetáculos produzidos questões que podem revelar o 

comportamento e as características tanto do público, como dos responsáveis pelas produções. 

Também com base na sociedade do espetáculo, Sibilia (2008), em sua obra “O show 

do Eu”, também defendem o indivíduo como consciente da indústria do entretenimento, mas 

 
20 Fonte original: Especial para a Folha, editoria MAIS, página 5-4 8/8372, 17 de agosto de 1997. 
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que deseja participar desse espetáculo de forma ativa e não contemplativa, como evidenciava 

Debord (1969). Assim, Sibilia (2008) aborda sobre as mudanças ocorridas na atualidade e as 

reverberações nas subjetividades dos sujeitos: 

 

A atual abundância de narrativas autobiográficas que se multiplicam sem cessar 

parece sugerir uma comparação fácil com o furor de escrever diários íntimos, um 

hábito que no século XIX impregnou a sensibilidade burguesa e se popularizou 

enormemente, conquistando milhões de súditos laboriosos. [...] Ao passar do clássico 

suporte de papel e tinta para a tela eletrônica, não é apenas o meio que muda: 

Transforma-se também a subjetividade que se constrói nesses gêneros 

autobiográficos. Muda precisamente aquele eu que narra, assina e protagoniza os 

relatos de si. Muda o narrador, muda o autor, muda o personagem. (SIBILIA, 2008, 

p. 50). 

 

Vivemos, portanto, em uma sociedade mediada por imagens, que são ainda mais 

potencializadas pelos veículos midiáticos. A sociedade está cada vez mais conectada e as 

individualidades publicizadas nas redes (SIBILIA, 2008). Existem potencialidades e desafios 

nesse cenário. Fatos e acontecimentos ao redor do mundo têm um maior alcance e são 

traduzidos em imagens nas telas. As narrativas dos sujeitos tornam-se capazes de atingir um 

público amplo e as subjetividades podem ser comunicadas de forma diversa.   

Sibilia (2008) reconhece que há semelhanças entre a sociedade do espetáculo 

caracterizada por Debord (1969) e a atual com dominância dos meios midiáticos influenciando 

as subjetividades. Segundo a autora, os indivíduos não apenas consomem as imagens, mas 

querem se tornar parte delas. As celebridades cultuadas e veneradas já podem ser copiadas e 

ressignificadas em suas contas pessoais nas redes sociais.  

Aplicativos como Dubsmach21 e Deepfake22 permitem falsear a realidade e 

transformar usuários anônimos em famosos, dublando e colocando o seu rosto no corpo de 

celebridades (como cantores e dançarinos). Esses dois são apenas exemplos, mas existem 

muitos outros disponibilizados de forma gratuita em plataformas como o Google Play23. 

Aplicativos desse tipo – com produção de imagens e conteúdos fakes – também podem provocar 

debates não tão positivos acerca das possibilidades de o indivíduo se transformar em outros 

como forma de falar de si.  

 
21 Disponível em: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobilemotion.dubsmash&hl=pt_BR. Acesso em: 20 

jul. 2020. 
22 Disponível em: https://canaltech.com.br/inteligencia-artificial/o-que-e-deepfake-e-como-ela-funciona-

162167/. Acesso em: 20 jul. 2020. 
23 Disponível em: https://play.google.com/store/apps. Acesso em: 20 jul. 2020. 
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Há de se pensar, ainda, sobre aspectos como perda da privacidade e dos usos 

inadequados do excesso de comunicação e exposição. Sobre o cenário atual e a 

espetacularização da sociedade, Kellner (2006) afirma que: 

 

Os países em desenvolvimento e o mundo globalizado estão entrando numa nova 

cultura do espetáculo que constitui uma nova cultura do espetáculo que constitui uma 

nova configuração de economia, sociedade, política e vida cotidiana. Envolve novas 

formas culturais, relações sociais e tipos de experiência. Surgem produções cada vez 

mais interativas e multimídias que se expandem e intensificam à medida que a 

tecnologia wireless se desenvolve. A teoria crítica então enfrenta urgentes desafios ao 

mapear teoricamente e analisar essas formas emergentes de cultura e de sociedade, 

cabendo-lhe avaliar de que modo elas podem conter novas formas de domínio e 

opressão, bem como a sua potencialidade para democratização e a justiça social. 

(KELLNER, 2006, p. 145). 

 

É nessa perspectiva de entender as novas dinâmicas dos sujeitos que o próximo 

tópico traça uma reflexão sobre os aspectos pertencentes às suas identidades performadas nas 

redes sociais. 

 

3.1 Construções identitárias em rede: sexo, gênero e raça 

 

Identidade, para Hall (2006), é concebida na pós-modernidade por diversos 

pensamentos que atravessam e evidenciam um eu fragmentado e incompleto, que está à procura 

de sua plenitude ao longo da vida: 

 

A formação do eu no “olhar” do outro, de acordo com Lacan, inicia na relação da 

criança com os sistemas simbólicos fora delas mesmos e é, assim, o momento da sua 

entrada nos vários sistemas de representação simbólica – incluindo a língua, a cultura 

e a diferença sexual. Os sentimentos contraditórios e não resolvidos que acompanham 

essa difícil entrada, que são aspectos chave da “formação inconsciente do sujeito”. 

(HALL, 2006, p. 3). 

 

As interações e o acesso aos sistemas simbólicos se dão cada vez mais em ambientes 

mediados pela comunicação em rede digital. Ou seja, as narrativas de si são compartilhadas e 

se inter-relacionam nas redes em concomitância com os elementos simbólicos da sociedade, 

como cultura, gênero, geração, etnia. Para Martino (2010): 

 

A identidade de alguém, de um grupo ou mesmo de um povo passam por relações de 

comunicação estabelecidas interna e externamente, a partir das quais são criados e 

disseminados as narrativas e discursos que permitem às pessoas se reconhecerem 

como parte de alguma coisa, como “iguais” a determinado grupo e “diferente” de 

outros. (MARTINO, 2010, p. 29-30). 
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Na obra “Relatar a si mesmo: Crítica da violência ética”, utilizando como 

referências Beauvoir e Foucault, Judith Butler (2003) aborda o tema sexo e gênero para além 

dos princípios biológicos, relacionando o papel das instituições, da cultura e da sociedade nesse 

conceito: 

 

Se o gênero são os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado não se pode 

dizer que ele decorra de um sexo desta ou daquela maneira. Levada a seu limite lógico 

a distinção sexo/ gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos sexuados e 

gêneros culturalmente construídos. (BUTLER, 2003, p. 24). 

 

Butler (2017), em outra obra, acrescenta o olhar de Foucault em relação à 

constituição dos sujeitos e a forma como o indivíduo é concebido por um regime de verdade. 

Ou seja, por meio das normas que se guiam uma sociedade e são constituídos não só 

culturalmente, mas como disciplinado pelas ordens regulatórias vigentes:  

 

No relato foucautiano da constituição de si, questão central em sua obra na década de 

1980, os termos que possibilitam o reconhecimento de si são dados por um regime de 

verdade. Esses termos estão fora do sujeito até certo ponto, mas também são 

apresentados como as normas disponíveis, pelas quais o reconhecimento de si 

acontece, de modo que o que posso “ser”, de maneira bem literal, é limitado de 

antemão por um regime de verdade que decide quais formas de ser serão reconhecíveis 

e não reconhecíveis. (BUTLER, 2017, p. 34-35). 

 

Sexo e gênero são, recorrentemente, percebidos sob a lógica essencialista. Indo ao 

encontro de Butler e considerando seu caráter performativo, torna-se importante refletir sobre 

o modo como tais categorias são construídas culturalmente e, ainda, sobre as relações de poder 

que as atravessam.  

As redes sociais vêm democratizando os espaços para as narrativas sobre gênero de 

cada indivíduo. Por meio de seu corpo, o sujeito busca significar não para si, mas para o olhar 

do outro quem ele é. Assim como se destaca nos estudos divulgados na revista Internet em 

Código feminino de 2013, organizado por Graciela Natansohn de 2013. 

No Facebook, encontramos páginas em que os usuários se conectam e formam 

grupos LGBTS. Existem eventos que mobilizam outros internautas por meio da rede, hashtags 

produzidas para convocações, entre outras formas de acionar o olhar do outro. Luisa Marilac24 

é um exemplo da força das redes sociais ao narrar a si mesmo sobre seu corpo e o gênero que 

escolheu exercer sua influência nas redes conforme a performance de si para desenvolver uma 

 
24 Trajetória de um texto viral em diferentes eventos comunicativos: entextualização, indexicalidade, performances 

identitárias e etnografia. Disponível no link:  https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1981-

57942017000100011&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 20 jun. 2020. 
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imagem no olhar do outro sobre o significado do seu corpo e de como se sente em relação ao 

seu gênero.  

 Para além das conceituações biológicas, Butler (2003) discorre que os “[...] 

indivíduos são constituídos em relação com sua cultura e buscam assim a visibilidade do seu 

Eu por meio das redes em performances de sua auto imagem”. Cabe salientar o olhar de Sibilia 

sobre o significado de performance: 

 

Nos últimos tempos, porém, o conspícuo vocábulo tem transbordado amplamente os 

limites da esfera artística. Apesar do persistente estrangeirismo de sua sonoridade em 

territórios ibero-americanos, também aqui tem se convertido em uma palavra-curinga 

que costuma operar como certo sinal de época: um termo capaz de impregnar todos 

os âmbitos com a rica ubiquidade de sua polissemia. Assim, hoje, quando se fala em 

performance, pode-se fazer referência ao desempenho profissional de uma 

determinada pessoa, por exemplo, aludindo à perícia capaz de lhe render uma boa 

atuação em áreas como os negócios, os esportes ou até mesmo na espetacularização 

da vida cotidiana. De fato, é nesse último e curioso campo onde ocorrem algumas das 

performances que despertam mais interesse no mundo contemporâneo. (SIBILIA, 

2015, p. 354, grifos da autora). 

 

A autora aponta que, além dos significados da palavra performance ligada ao meio 

artístico, atualmente, ela se refere à espetacularização da vida cotidiana – ou seja, inserida na 

sociedade do espetáculo em que as vidas são cada vez mais ditadas para o consumo de suas 

vivências em prol de visibilidade e, até mesmo, da fama. Nesse caso em específico, a 

espetacularização de si tem como narrativa a vida das pessoas trans no Brasil e seus 

desdobramentos. 

As performances de si nas redes vão ao encontro da fala de Shirley Maclaine citada 

por Sibilia (2015, p. 354): “Penso na vida como uma peça de teatro maravilhosa que eu mesma 

escrevi para mim, e quero me divertir muito desempenhando meu papel”. Diversos indivíduos 

famosos e anônimos buscam dar visibilidades aos seus papéis e suas narrativas, destacam outros 

relatos sobre a cor da pele, juventude, estilo de vida, política, entre outras manifestações. 

Nas últimas duas décadas, a exposição das intimidades nas redes sociais foi 

intensificada. Essa superexposição é descrita por Sibilia (2015) como uma dicotomia de dois 

modos de vidas distintas: a primeira se encontra em períodos anteriores ao século XX; o 

segundo modo de vida, após o século XX, é caracterizado pela forte intensa industrialização e 

modernidade proeminente. Com isso, o sentido de privacidade foi sendo reconfigurado até os 

dias de hoje, em que a casa e as paredes já não significam a preservação das intimidades, as 

barreiras entre público e privado são rompidos: 
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Talvez a casa, aquele ambiente quase sagrado que teve seu auge na era laica, cuja 

missão consistia em hospedar as atividades “privadas” das famílias nucleares ao 

abrigá-las no aconchego do espaço doméstico, inspirada de modo emblemático no lar 

burguês, também integre esse conjunto de instituições modernas que hoje estão em 

declive. Ou, pelo menos, ela atravessa uma metamorfose importante que ainda deveria 

ser investigada com mais atenção, agregando um novo capítulo àquela narrativa que 

o arquiteto canadense Witold Rybczynski teceu belamente em seu livro intitulado A 

casa: História de uma ideia, publicado originalmente em inglês em 1986. Isso 

explicaria, pelo menos em parte, a atual reconfiguração do espaço doméstico – e da 

ideia de privacidade a ele associado – que nos interessa entender aqui, com sua 

espetacularização crescente e a concomitante redefinição da antiga intimidade na 

reluzente extimidade. (SIBILIA, 2015, p. 140, grifos da autora). 

 

Além dos modos de viver e de expor as intimidades, deslocando as fronteiras entre 

público e privado, a autora acrescenta que vivenciamos uma mudança no modo como os sujeitos 

constroem suas subjetividades, nas questões mais íntimas, e projetam formas para serem vistos 

no olhar do outro. 

Hoje, segundo Sibilia (2015), o sujeito é potencializado para performance das 

exterioridades e das imagens em seus sentidos espetacularizados: 

 

[...] já não nos construímos prioritariamente em torno daquele núcleo considerado 

interior, oculto e misterioso, embora mais verdadeiro e sólido que tudo o que os 

demais podem enxergar. Em vez disso, a definição de quem é cada um parece emergir, 

cada vez mais, do que se vê. Essa categoria inclui não só o aspecto físico e tudo aquilo 

que costumava ser considerado “vãs aparências” diante da contundência da “beleza 

interior”, mas também os próprios atos que se expõem ao olhar alheio. Em suma: não 

apenas a cobiçada imagem de si que cada sujeito consegue projetar, mas também a 

performance da própria vida. Por isso, considerando a crescente importância dessa 

visibilidade na construção do eu e no compartilhamento do que se é, não surpreende 

que nos últimos anos tenham proliferado as vitrines midiáticas e artísticas destinadas 

a canalizar tais demandas. (SIBILIA, 2015, p. 141). 

 

É nesse contexto, como afirma Sibilia (2015), que empresas e negócios midiáticos 

promovem o acesso a essa demanda para performances dos seres. Um exemplo é o programa 

Big Brother, no qual os participantes confinados em uma casa são filmados o tempo todo, 

expondo suas intimidades e subjetividades. Tal formato midiático performa a imagem do 

participante, tornando-a mais atraente ao olhar do telespectador.  

A última versão do programa teve como peculiaridade desbancar celebridades já 

conhecidas na mídia, bem como alguns influenciadores digitais que também eram participantes. 

Essas pessoas são especializadas em elaborar a imagem de si performada, principalmente, nas 

mídias sociais, no intuito de se divulgarem e firmarem contratos publicitários vantajosos. Quem 

ganhou o programa foi uma médica, negra e que não tinha, a princípio, seguidores ou fãs. 
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Thelma Assis25 ganhou o reality show em um período no qual o País enfrenta uma pandemia, e 

a figura dos médicos e profissionais de saúde está em alta evidência. Ao longo do programa, 

também construiu uma imagem de ativismo contra o racismo e recebeu apoio até o final do 

candidato Babu, outro participante negro dessa edição.  

 

Sempre amei as campanhas inspiradoras criadas para a mulher brasileira, incluindo a 

embaixadora da marca, Taís Araújo, que eu admiro e tenho tanto em comum. Eu vivo 

para lutar contra a desigualdade e quero puxar mais gente junto comigo", disse a 

paulistana, em comunicado. (Thelma Assis em entrevista ao Site O Globo, maio de 

2020)26. 

 

Na entrevista, Thelma Assis busca a identificação com outra figura pública em 

evidência, remetendo ao que Sibilia (2015) diz sobre midiatização e exposição de si em 

performance. O “eu sou” é caracterizado diante da mídia e dos veículos de comunicação: “A 

performance implica um corpo que se expõe e, nesse gesto, cria-se a si próprio. Isso significa 

que essa subjetividade ganha forma e existência à medida que (e na medida em que) se mostra 

e aparece, performada e se performa.” (SIBILIA, 2015, p. 358). 

Vale ressaltar que o eu dos sujeitos hiperconectados é também constituído em um 

pensamento coletivo ao se tratar de uma identificação cultural, nacional, de gênero ou de cor 

da pele. Nesse sentido, quando algo relacionado ao racismo acontece a um sujeito, por exemplo, 

todas as pessoas que se identificarem com a causa tomarão o caso como o seu, e o “eu” é 

multiplicado nas redes por meio de hashtags.  

Um exemplo recente é a violência da ação policial em comunidades que resultou 

na morte de uma menina de oito anos dentro de uma van escolar no Brasil, Ághata Vitória27. A 

morte da criança foi noticiada nos meios de comunicação e chegou às redes sociais, ganhando 

a adesão de vários artistas brasileiros buscando a mobilização social e chamar a atenção para a 

visibilidade para os corpos negros, para as crianças, para os moradores de vilas e aglomerados. 

Nesse caso, as hashtags alcançaram o topo das redes sociais e, mesmo sem ser a 

intenção, um corpo em rede foi performado para mobilizar um coletivo. Caso semelhante foi o 

do norte-americano George Floyd, cidadão negro morto na frente das câmeras por um policial 

branco. 

 
25 Disponível em: https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/28/vencedora-do-bbb-20.htm. Acesso 

em: 20 jul. 2020. 
26 Disponível em: https://oglobo.globo.com/ela/beleza/thelma-assis-vencedora-do-bbb-20-assina-contrato-com-

gigante-de-beleza-24412954. Acesso em: 20 jul. 2020. 
27 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/09/23/entenda-como-foi-a-morte-da-

menina-agatha-no-complexo-do-alemao-zona-norte-do-rio.ghtml. Acesso em: 20 abr. 2020. 
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O fato também gerou protestos em todo o mundo e a #GeorgeFloyd alcançou o topo 

em diversas redes sociais, sendo compartilhada por figuras que representam e defendem os 

direitos da população negra americana – como a apresentadora, atriz e ativista Oprah Winfrey, 

uma das figuras mais importantes do universo artístico americano. Em um post, a apresentadora 

afirma que não deixará que seu nome signifique apenas uma hashtag, mas que o grito que foi 

dele no vídeo agora seria o de todos que pedem por justiça. Verifica-se que, por intermédio das 

redes sociais, as identidades e o eu dos sujeitos são cada vez mais influenciados por 

performances de outros corpos. Nos dois casos, de forma involuntária, produziram uma onda 

de sentidos coletivos.  

Sobre as relações dos corpos e suas performances para reivindicar visibilidades, 

observam-se algumas relações nas quais determinados sujeitos detêm maior poder de influência 

do que outros: 

 

[...] as relações de poder existem entre um homem e uma mulher, entre aquele que 

sabe e aquele que não sabe, entre os pais e as crianças, na família. Na sociedade, há 

milhares e milhares de relações de poder e, por conseguinte, relações de forças de 

pequenos enfrentamentos, micro lutas de algum modo. Se é verdade que estas 

pequenas relações de poder são com freqüência comandadas, induzidas do alto pelos 

grandes poderes de Estado ou pelas grandes dominações de classe, é preciso ainda 

dizer que, em sentido inverso, uma dominação de classe ou uma estrutura de Estado 

só podem bem funcionar se há, na base, essas pequenas relações de poder. O que seria 

o poder de Estado, aquele que impõe, por exemplo, o serviço militar, senão houvesse 

em torno de cada indivíduo todo um feixe de relações de poder que o liga a seus pais, 

a seu patrão, a seu professor – àquele que sabe, àquele que lhe enfiou na cabeça tal e 

tal idéia? (FOUCAULT, 2003, p. 231 apud SILVA, 2008, p. 90). 

 

Foucault (2003) aborda que existem diversas formas de exercer o poder sobre o 

outro, desde as relações institucionalizadas pelo Estado até as estruturas familiares. Com o 

advento das redes sociais, os sujeitos encontram um lugar e uma forma de efetivarem, em certa 

medida, o poder.  

Os “eus” são performados e reelaborados em prol de uma ação, uma cultura ou uma 

coletividade que interfere na construção social dos sujeitos e de suas subjetividades agora 

publicizadas em busca de visibilidade: 

 

Embora esteja claro que não são a sua causa, os aparelhos que permitem a conexão 

móvel e ininterrupta – atravessando tijolos ou grades como suma facilidade e 

desativando, assim, sua analógica dureza oitocentista – colocam em evidência essa 

crise do velho confinamento disciplinar (Foucault, 1997; Deleuze, 1992). Esse 

mecanismo de poder, que fora tão vital para as sociedades modernas da era industrial, 

vai ficando cada vez mais obsoleto com os avanços da lógica das redes, que tencionam 

e complexificam a antiga dinâmica das paredes (Sibilia, 2012). (SIBILIA, 2015, p. 

139). 
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Sibilia (2012) ainda aborda a dinâmica da criação do eu narciso e seus elementos 

constitutivos que têm na idealização do corpo um dos principais: “A partir do desejo pelo 

próprio corpo, somado ao modelo de corpo que é incessantemente perseguido, uma geração de 

‘Narcisos’ pode ter sido gerada”. (SILVA, 1996, p. 248). Tais aspectos contribuem para 

manutenção de discriminação dos demais sujeitos que não se enquadram nos estereótipos de 

beleza e padrões estéticos. O problema também é observado no mercado de trabalho, no qual 

as pessoas depois dos 40 anos enfrentam mais dificuldades em encontrar um emprego.  

Isso pode ser vislumbrado até mesmo na vida das celebridades, que, hoje em dia, 

servem como parâmetro dos ditames culturais. Um dos depoimentos exibidos no site Notícias 

da TV sobre famosos traz o desabafo da atriz desempregada Joana Fomm. Depois de mais de 

40 anos de experiência na televisão, a atriz usou sua rede social Facebook para dizer: “Amigos, 

estou precisando trabalhar. Como atriz ou jornalista. Tem horas que fica difícil ainda. Ainda 

não tinha encarado essa. Alguém precisa de mim28”. (Site Notícias da TV). O discurso da atriz 

sensibilizou o público e também emissoras de televisão, e ela foi contratada. O fato demonstra 

o poder da fala e da visibilidade das redes. 

O depoimento da atriz dialoga com o da autora Simone de Beauvoir. No livro “O 

segundo sexo, a estudiosa descreve sobre a relação da mulher com o corpo, que impõe a sua 

permanência como bela e admirada no olhar do ouro: 

 

O homem que se sente e se quer como atividade, subjetividade, não se reconhece em 

sua imagem parada; ela não tem grande atração para ele, porquanto o corpo do homem 

não se apresenta a ele como objeto de desejo; ao passo que a mulher se sabendo, 

fazendo-se objeto, acredita realmente ver-se no espelho: passivo e dado, o reflexo é, 

como ela própria, uma coisa; e como deseja a carne feminina, sua carne, ela anima 

com sua admiração, seu desejo, as virtudes inertes que percebe. (Simone de Beauvoir. 

O Segundo Sexo (Beauvoir, 2009, locais do Kindle 13131-13134). Le Livros. 

Edição do Kindle). 

 

Com um olhar ainda mais pessimista sobre a velhice, Beauvoir (2009) diz ser 

necessário romper com os silêncios que envolvem o envelhecimento e a forma como ela é 

conceituada pela sociedade. A autora acrescenta que: 

 

O adulto se comporta como se não devesse nunca envelhecer. A velhice surge como 

surge como uma desgraça: mesmo entre os indivíduos considerados bem conservados, 

a decadência física por ela acarretada patenteia-se à vista de todos pois é na espécie 

 
28 Disponível em: https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/desempregados-e-desesperados-dez-atores-

que-pediram-emprego-na-web-20719. Acesso em: 20 maio 2020. 
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humana que são mais espetaculares as alterações provocadas pelos anos. 

(BEAUVOIR, 1970 apud CALADO, 2014, p. 3). 

 

Sibilia (2012) – ao abordar a sociedade que valoriza o corpo jovem, com pele lisa 

e sem rugas – faz a seguinte descrição sobre a busca do sujeito em se enquadrar nesse contexto: 

 

Contudo, enquanto ainda não se consuma esse fabuloso anseio, irrigado sem pausa 

pelo “mito cientificista” que enfeitiça nossa era, o tempo vai passando e nossos corpos 

envelhecem lastimosamente. Algo que acaba motivando toda sorte de desesperos e 

angústias, para cuja mitigação carecemos de antídotos. A fim de nos ajudarmos a lidar 

com tamanho desatino, portanto, a própria tecnociência – em sua tácita aliança com a 

mídia e o mercado – oferece um imenso catálogo de soluções alternativas e sempre 

temporárias, embora supostamente eficazes, que visam a contornar essa defasagem 

entre tão soberbas ambições e as metas ainda modestas que por enquanto são 

atingíveis. Nesse acervo se incluem tanto as diversas técnicas de rejuvenescimento 

corporal como as drogas para apaziguar a alma, visto que as primeiras jamais 

conseguem a eficácia prometida e o decepcionado consumidor precisará, portanto, de 

algum outro consolo. (SIBILIA, 2012, p. 89). 

 

Tanto Beauvoir (1970) como Sibilia (2012) discorrem que as pessoas da terceira 

idade não são tratados como sujeitos, mas como objetos já sem uso, que perderam sua eficiência 

para o mercado de trabalho e consumo. Os eus super espetacularizados não têm lugar para os 

idosos.  Ainda na juventude como forma de se sentirem pertencentes ao mundo, como todos da 

sociedade hiperconectada e hiperexposta, os sujeitos também querem serem vistos para sentir 

que existem. 

É justamente nas redes sociais que se observa os indivíduos performarem sua 

existência para obterem visibilidade – como fez a atriz Joana Fomm que utilizou o Facebook 

para reforçar que ainda existe e precisa viver. Sibilia (2008) afirma que: 

 

[...] de algum modo, aqueles objetos que acolchoavam a privacidade individual 

falavam de quem se era. Agora, porém, no atual estágio de “ colonização total da vida 

social pelos resultados acumulados da economia”, na sociedade do espetáculo, enfim, 

ocorre “um deslizamento geral do ter em parecer”. É precisamente dessas aparências 

e dessa visibilidade que “todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua 

função última”, concluía Debord. Se não se mostra, se não aparecer à vista de todos e 

os outros não o vêem, então, de pouco servirá ter seja lá o que for. Agora, o importante 

é parecer. (SIBILIA, 2008, p. 83-84). 

 

Nesse sentido, os eus performados na sociedade do espetáculo buscam super 

visibilidades baseadas na lógica do consumo e do mercado para se sentirem pertencentes à 

sociedade. Debord (1995) ressalta que é preciso ser visto para existir na sociedade do 

espetáculo. 
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3.1.1 Visibilidade negra na sociedade atual 

 

Na sociedade de consumo e do espetáculo, em que há um protagonismo do eu e de 

sua extrema visibilidade nos meios midiáticos (SIBILIA, 2008), as subjetividades são postas 

em evidência. Surge, então, a possibilidade de análise de questões que estão na superfície da 

sociedade, mas que são dadas de maneira naturalizada e até mesmo irrelevante.  

Neste tópico, trabalha-se o conceito de identidade de Stuart Hall (2000) e a 

representação negra nos meios midiáticos conforme estudiosos como Davis (2016), Ribeiro 

(2019) e Sodré (1999). Ao se falar sobre o negro e sua trajetória não somente na realidade 

brasileira mas também em países mais desenvolvidos como Estados Unidos, a escravidão e os 

processos de dominação e hegemonia política e social liderada por indivíduos considerados 

brancos é um lugar comum. Os processos de colonização de várias nacionalidades tiveram, na 

força de trabalho escravo negro, sua potência propulsora: 

 

Quando a abolição do tráfico internacional de mão de obra escrava começou a 

ameaçar a expansão da jovem e crescente indústria do algodão, a classe proprietária 

de escravos foi forçada a contar com a reprodução natural como método mais seguro 

para repor e ampliar a população de escravas e escravos domésticos. (DAVIS, 2016, 

p. 13). 

 

Os escravos vistos mercadorias e inseridos na lógica de produção carregaram, 

durante toda sua trajetória (mesmo após o fim da escravidão), os laços e resquícios da 

marginalização e segregação. Para tratar sobre o tema, Davis (2016, p. 28) destaca o relatório 

de Daniel Moynihan em um estudo sobre a estrutura da família negra, em 1965, que colocava 

sob a responsabilidade das mulheres e seu papel de chefe da família como responsável por 

problemas sociais e econômicos que elas mesmas estavam vivenciando. No documento, 

Moynihan relatava que: “A comunidade negra tem sido forçada a uma estrutura matriarcal que, 

por estar em desacordo com o restante da sociedade estadunidense, atrasa seriamente o 

progresso do grupo como um todo esmagador sobre o homem negro e, em consequência disso, 

também sobre em grande número de mulheres negras.” 

O contexto apontado por Davis (2016) – em que os negros se encontravam à 

margem da sociedade e que especialmente as mulheres recebiam tal peso –  também pode ser 

verificado no Brasil. Todavia, como aponta Sodré (1999), aqui é tratado como algo não dito ou 

como um racismo velado: 
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O Brasil não é, evidentemente, o «país mais racista do mundo», nem existe a 

polarização negro-branco,  que é fundacional num país como os Estados Unidos. 

Convém, porém, ter em mente a observação de  Tzevetan Todorov de que «o racismo 

não precisa da existência de raças». Do ponto de vista do indivíduo de pele escura, é 

evidente a existência de um mal-estar ético e antropológico, que nenhum discurso 

denegatório,  seja ele de esquerda ou de direita, consegue ocultar. Mas como o 

discurso é prática (em níveis consciente e subconsciente)  destinada a naturalizar e 

fixar os significados de um ‘meio vital’ em posições afins às relações de poder, sua 

orientação ideológica não é nada evidente para quem já nasce com o ‘patrimônio’ da 

pele clara, o fundo de preconceitos  responsável pela totalidade de julgamentos que 

produz a crença em alguma coisa. A crença, por exemplo, de que não há racismo no 

Brasil e de que, portanto, logicamente, não se deve levantar a questão.  Wittgenstein 

(1969), uma vez mais: «O que não pode ser dito, deve-se calar». (SODRÉ, 1999, p. 

326). 

 

Em consonância com Sodré (1999), Djamila Ribeiro (2019) foca no racismo 

estrutural, que é percebido por mais que não se fale claramente. Isso ocorre no mercado de 

trabalho, no tratamento de saúde, na abordagem policial, nos lugares públicos e está em toda 

parte, incluindo nas atitudes e pensamentos do cidadão comum que se diz não racista29. 

 

Como diz Munanga, “ecoa, dentro de muitos brasileiros, uma voz muito forte que 

grita: ‘Não somos racistas! Racistas são os outros!’”. Eu considero essa voz uma 

inércia causada pelo mito da democracia racial.  Bom exemplo dessa atitude está numa 

pesquisa do Datafolha realizada em 1995, que mostrou que 89% dos  brasileiros 

admitiam existir preconceito de cor no Brasil, mas 90% se identificavam como não 

racistas. Na época, a pesquisa foi considerada a maior sobre o tema, entrevistando 

5081 pessoas maiores de dezesseis anos, em 121 cidades, de todas as unidades da 

federação. (RIBEIRO, 2019, s/p). 

 

Assim, tendo o racismo autodeclarado nos Estados Unidos e o não declarado na 

sociedade brasileira, entram em cena as figuras de representação e as novas possibilidades para 

os sujeitos se autoenxergarem e se identificarem. Conforme evidencia Hall (2000), somos 

sujeitos que apresentam uma identidade em constante movimento e que possui diversas formas 

de diálogo na sua construção. 

Isso ocorre, por exemplo, com a identificação com figuras públicas, pelos discursos 

midiático, cinema, televisão e publicidade. “As identidades são construídas dentro e não fora 

dos discursos, sendo por isso inclusive, que se faz necessário percebê-los levando em 

consideração o ambiente que propicia o seu desenvolvimento e a sua consolidação”. (HALL, 

2000 apud MACHADO, 2013, p. 41). 

Sibilia (2008) aponta o protagonismo do eu e das subjetividades dos sujeitos 

compartilhadas com um público maior, principalmente, pelo desenvolvimento tecnológico de 

comunicação e interação nas redes sociais.  

 
29 RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista (Locais do Kindle 114-117). elivros.love. Edição do Kindle. 
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Observa-se identidades que são influenciadas e construídas com um outro, 

especialmente por figuras públicas. Estas são ressignificadas e buscam suas visibilidades nas 

redes. Contudo, tal espaço não é identificado nos veículos de comunicação e publicidade. O 

número de brasileiros autodeclarados negros e pardos somam 56,10% da população em 

pesquisa realizada pelo IBGE30. Já a presença de negros nas campanhas publicitárias pode ser 

considerada ínfima.  

O tema foi abordado em publicação da revista Cláudia, no ano de 2017, sobre a não 

representatividade das mulheres negras nas peças publicitárias. A matéria expôs que apenas 4% 

dos anúncios veiculados no País continham mulheres negras. “As mulheres nas propagandas 

são majoritariamente jovens, brancas, magras, loira e com cabelos lisos. O absurdo é 

que só existem 3% de verdadeiros loiros adultos no mundo”31. Nessa coluna, Alexandra Loras 

fala sobre o abismo entre representatividade da mulher negra no Brasil em relação aos 

estereótipos valorizados nos veículos de comunicação como ideais de beleza. 

Ribeiro (2019)32 acrescenta seu choque com a realidade da cor de sua pele e o olhar 

do outro na sociedade:  

 

Desde cedo, pessoas negras são levadas a refletir sobre sua condição racial. O início 

da vida escolar foi para mim o divisor de águas: por volta dos seis anos entendi que 

ser negra era um problema para a sociedade. Até então, no convívio familiar, com 

meus pais e irmãos, eu não era questionada dessa forma, me sentia amada e não via 

nenhum problema comigo: tudo era “normal”. “Neguinha do cabelo duro”, “neguinha 

feia” foram alguns dos xingamentos que comecei a escutar. Ser a diferente  - o que 

quer dizer não branca passou a ser apontado como um defeito. Comecei a ter questões 

de autoestima, fiquei  mais introspectiva e cabisbaixa. Fui forçada a entender o que 

era racismo e a querer  me adaptar para passar despercebida. Como diz a pesquisadora 

Joice Berth: “Não me descobri negra, fui acusada de sê-la”. (RIBEIRO, 2019, s/p). 

 

Aqui, verifica-se como o racismo estrutural pode afetar as subjetividades do sujeito 

e as formas de perceber a si e ao mundo. Tanto no âmbito individual vivido pela própria autora 

como no nível coletivo com a falta de representatividade nos meios de comunicação, o olhar do 

outro para a cor da pele do indivíduo atravessa a formação das identidades, assim como 

influencia a maneira de os sujeitos se manifestarem e atuarem em sociedade, comunicando 

sobre quem são.  

 
30 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/20/consciencia-negra-numeros-brasil/. Acesso em: 

17 maio 2020. 
31 Disponível em: https://claudia.abril.com.br/blog/coluna-da-alexandra-loras/o-negro-na-midia/. Acesso em: 17 

maio 2020. 
32 RIBEIRO, Djamila. Pequeno manual antirracista (Locais do Kindle 128-132). elivros.love. Edição do Kindle. 
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Os sujeitos que detêm poder de fala no contexto atual podem colaborar para novas 

identificações e produções de subjetividades dos sujeitos, como autoestima, orgulho, 

empoderamento, pertencimento etc. A escritora Djamila Ribeiro – a exemplo de outras 

personalidades intelectuais – utiliza as redes sociais como uma forma de divulgar seus 

pensamentos e interagir com seus públicos tendo um feedback sobre seus trabalhos e ideias. 

Seu perfil no Instagram33 possui mais de um milhão de seguidores. Ela é uma das principais 

responsáveis pelo discurso de valorização do orgulho negro, sendo uma figura que representa 

o meio acadêmico e atuante no cenário político.  

 

3.1.2 Velhice e juventude nos dias atuais 

 

A população de idosos está crescendo a cada dia, enquanto a de jovens tende a 

diminuir. Há um processo de envelhecimento que ocorre no Brasil e em vários países. É o que 

aponta dados sobre as projeções etárias34 entre as populações jovens e de idosos divulgados 

pela Organização das Nações Unidas, no ano de 2019. Segundo a ONU, o processo de 

envelhecimento populacional caminha a passos largos no mundo todo e de forma mais 

acelerada no Brasil. Ele será um país idoso em 2030, considerando a população com 60 anos 

ou mais; já incluindo aqueles acima de 65 anos, a projeção se realizará em 203835.  

Tal cenário também é constatado em pesquisa recente realizada pela Fundação 

Getúlio Vargas, divulgada no site Agência Brasil, em abril de 2020. O estudo teve o intuito de 

verificar a população atual de idosos no País durante a pandemia e indicou que a população 

com 65 anos ou mais abrange 10,53%, havendo o aumento de 20% dessa faixa etária em 

comparação com 2012. Embora o diagnóstico relacione pessoas com mais de 65 anos, o 

conceito de idoso abarca indivíduos com mais de 60 anos. Essa definição advém da 

Organização Mundial de Saúde como exposto no site senso 202036, em reportagem com o título 

“Idosos indicam caminhos para uma melhor idade”. 

Embora a população do mundo esteja aumentando em relação ao grupo jovem a 

nível estático, o mesmo não ocorre com a sua percepção entre os indivíduos. Tal fato pode ser 

evidenciado em campanhas publicitárias, incluindo nas redes sociais, que potencializam o 

 
33 Disponível em: https://www.instagram.com/djamilaribeiro1/. Acesso em: 28 jul. 2020. 
34 Disponível em:  https://www.ecodebate.com.br/2020/05/25/o-indice-de-envelhecimento-no-brasil-e-no-mundo-

artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/. Acesso em: 28 jul. 2020. 
35 Disponível em: https://www.ecodebate.com.br/2020/05/25/o-indice-de-envelhecimento-no-brasil-e-no-mundo-

artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/. Acesso em: 28 jul. 2020. 
36 Disponível em: https://censo2020.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noticias/noticias/24036-idosos-indicam-

caminhos-para-uma-melhor-idade.html. Acesso em: 28 jul. 2020. 
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discurso da juventude eterna. São reforçadas imagens bem retocadas e produzidas para se 

inserirem no discurso performático das mídias e da sociedade do espetáculo. 

 

Especialmente no Brasil, de acordo com as pesquisas da antropóloga Mirian 

Goldenberg, o corpo humano se apresenta como “um verdadeiro capital físico, 

simbólico, econômico e social”. Explicar-se-ia assim, por exemplo, o prestígio das 

modelos,  profissão almejada por “nove em cada dez garotas” do país; afinal, o 

principal “capital” de que dispõem essas estrelas que deslumbram nas passarelas “é o 

corpo magro, jovem e belo”. (SIBILIA, 2012, p. 90). 

 

Corpos belos, magros e jovens são potencializados como capital de valor no sistema 

regido pelo dinheiro e consumo – como afirma e Goldenberg, em seu livro em que retrata a bela 

velhice. A antropóloga propõe uma nova forma de se olhar para a velhice e para os estigmas 

relacionados a essa fase da vida dos seres humanos. Goldemberg usa um termo “coroas 

poderosas” que incomodou suas amigas, as quais foram convidadas a integrar o grupo. A autora 

relata que elas ficaram ofendidas com a proposta, mostrando a visão comum desenvolvida na 

sociedade sobre a velhice. 

Machado (2013) também trabalha o conceito, tendo a obra de Beauvoir (1990) 

como parâmetro analítico, em que a velhice deve ser vista além dos aspectos relacionados à 

natureza e ao biológico, considerando a coletividade: “Todo modelo de sociedade, visando ao 

seu crescimento e a sua consolidação, exaltava, de diferentes formas, a vigor e a capacidade de 

fecundação mais próprios da juventude, de modo a temer a decrepitude e a decadência, em geral 

associadas à velhice.” (MACHADO, 2013, p. 23).  

Embora o presente trabalho desenvolva os conceitos de velhice e juventude em 

consonância com as sociedades capitalistas de consumo das imagens principalmente em rede, 

o envelhecimento e seu processo de significação também passam pela forma como cada grupo 

o compreende para além das questões financeiras (MACHADO, 2013, p. 24).  

É uma visão comum que, na dinâmica capitalista, países mais desenvolvidos 

enxergam a velhice de uma forma mais positiva. A Itália37 e o Japão38 lideram o número com 

mais idosos e que tem uma taxa de cuidados com essa população bem maior. Nesses países, a 

velhice é cultuada e até mesmo romantizada em filmes, dramaturgias e datas comemorativas 

em homenagem aos idosos.  

 
37 Disponível em: https://hardecor.com.br/a-grande-beleza-filme-de-paolo-sorrentino/. Acesso em: 15 maio 2020. 
38 Disponível em: https://mundo-nipo.com/noticias-2/14/11/2018/japao-lidera-ranking-de-paises-com-maior-

populacao-de-idosos/. Acesso em: 15 maio 2020. 
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O  Japão, por exemplo, comemora na terceira segunda-feira do mês de setembro O 

“Keiro no Hi”39 – dia do orgulho ao idoso, evento em que as famílias se reúnem e comemoram 

com seus velhos. Ou seja, a forma como cada sociedade trata seus idosos pode ultrapassar 

determinismos culturais e econômicos impostos, são escolhas desses grupos, seres autônomos 

que são atravessados por vários discursos advindos de diversos meios.  

Porém, no contexto histórico e atual, a velhice é apontada quase como uma doença 

que deve ser prevenida e combatida em prol de uma juventude saudável e bela prolongada. A 

juventude é posta como um valor a ser alcançado: 

 

A juventude transforma-se em um valor a ser conquistado e um bem a ser adquirido, 

ao passo que a velhice se torna uma questão de negligencia por parte daqueles que 

não se envolveram em atividades motivadoras e não consumiram produtos e serviços 

que combatem o envelhecimento. (FIN, 2014, p. 34). 

 

A juventude é valorizada desde a antiguidade com os indivíduos buscando 

semelhanças com deuses no olimpo (ECO, 2004). O que muda é a forma como é midiatizada e 

reverberada nos meios sociais e como isso afeta os indivíduos para além das condições físicas 

e sociais no estágio da velhice. O modo como os indivíduos se enxergam independe de classe 

social, gênero ou raça. Como exemplo, citamos o relato da autora Simone de Beauvoir (1990) 

sobre sua própria experiência: 

 

Como é penoso o fim de um velho! Ele se enfraquece a cada dia; sua vista cansa, seus 

ouvidos tornam-se surdos;  sua força declina; seu coração não tem mais repouso; sua 

boca torna-se silenciosa e não fala mais.  Suas faculdades intelectuais diminuem, e lhe 

é impossível lembrar-se hoje do que aconteceu ontem.  Todos os seus ossos doem. As 

ocupações que até recentemente causavam prazer só se realizam com dificuldade,  e 

o sentido do paladar desaparece. A velhice é o pior dos infortúnios que pode afligir 

um homem. O nariz entope, e não se pode mais sentir nenhum odor. (BEAUVOIR, 

1990, p. 114). 

 

Com essa fala, Beauvoir (1990) perpassa seu olhar que traduz um lugar comum 

sobre como a velhice é esperada e sentida pelos sujeitos. De tal maneira, a velhice é negada 

enquanto um futuro certo, mas como algo que não chegará ou, até mesmo, que se possa 

modificar por meio da ciência e de produtos buscam retardá-la. Nesse sentido, a juventude é 

vista como um valor de existência e de ser visto pelos demais.  

 
39 Disponível em: https://www.japaoemfoco.com/keiro-no-hi-dia-do-respeito-aos-idosos-no-japao/. Acesso em: 

15 maio 2020. 
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Sibilia (2012, p. 93) desenvolve uma análise da velhice tendo como embasamento 

a forma como o corpo ganha valor na sociedade de consumo, com um olhar semelhante a 

Beauvoir (1990) sobre a obsolescência dos corpos envelhecidos: 

 

É cada um de nós, por inteiro, o que “piora” irremediavelmente ao envelhecer: tudo o 

que nos constitui perde valor quando nos tornarmos velhos, pois nesse cruel processo 

ocorre uma gradativa descapitalização de nossas púberes virtudes. “Aumente seu 

capital-juventude”, convida o típico anúncio de um produto cosmético qualquer, 

estampado na página de uma revista e ilustrado com a face reluzente de uma jovem 

modelo. A mercadoria à venda se descreve como “skin saver chrono”, uma sorte de 

economizador ou salvador da pele, recorrendo a uma linguagem que tira proveito das 

ambiguidades entre o léxico mercantil e o vocabulário religioso. 

 

A juventude é tida como um valor a não ser esgotado e esticado por toda a vida dos 

homens. A tecnociência e a biociência são apontadas como essenciais para manutenção do ser 

jovem. As produções de sentidos sobre a velhice e a juventude são evidenciadas por discursos 

que tendem a homogeneizar os conceitos e os imbuírem de significados cristalizados e 

acabados. 

Contudo, como afirma Machado (2013), tais conceitos podem ser vistos por 

diferentes vieses. A construção desses significados pode ser associada a constructos sociais, 

culturais e políticos, capazes de serem estabelecidos de acordo com o olhar da ciência em 

relação às capacidades dos corpos dos indivíduos e que também podem perpassar os olhares 

dos próprios sujeitos.  

Ao citar Bourdieu (1983), Machado (2013) pontua sobre o que significa juventude. 

Assim como a velhice, o conceito também não nasceu naturalmente; ambos foram construídos 

pelas sociedades em diferentes momentos e contextos históricos: 

 

Bourdieu (1983) acrescenta ainda, que a própria idade, apesar de importante e  de 

efetiva no que tange a organização da estrutura social contemporânea, consistiria 

essencialmente em uma arbitrariedade, a qual objetivaria,  a grosso modo, perceber 

jovens e velhos como grupos homogêneos e a juventude  e a velhice como categorias 

claramente definidas. (MACHADO, 2013, p. 27). 

 

As palavras e os conceitos pré-estabelecidos pelas instituições que legislam ou que 

estabelecem os critérios de verdade (FOUCAULT, 1979, p. 17)40 podem gerar significados 

distintos entre os indivíduos em uma sociedade. A palavra “velho” no contexto atual é carregada 

de sentidos negativos (GOFFMAN, 2004, p. 8) . 

 
40 “Por ‘verdade’, entender um conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, repartição, a circulação 

e o funcionamento dos enunciados”. 
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 Goffman (2004) destaca que os sujeitos estigmatizados pela sociedade possuem 

uma visão de si inferior aos demais indivíduos de sua coletividade, podendo ser considerados 

como não sujeitos. Ou seja, os indivíduos “normais” amparados pelos códigos de verdades de 

uma coletividade associam aos outros um olhar de não humano, no qual a palavra “velho” é 

evitada para não gerar significados de inferioridade, anormalidade, entre outros significados 

que depreciem suas imagens perante os demais: 

 

As atitudes que nós, normais, temos com uma pessoa com um estigma, e os atos que 

empreendemos  em relação a ela são bem conhecidos na -medida em que são as 

respostas que a ação social  benevolente tenta suavizar e melhorar. Por definição, é 

claro, acreditamos que alguém com  um estigma não seja completamente humano. 

(GOFFMAN, 2004, p. 8). 

 

A sociedade em consonância com suas regras e seus valores trata como normalidade 

aquilo que não é normal. Para além das discussões filosóficas e epistemológicas sobre o assunto, 

é interessante observar a mudança na forma como que se enxerga a velhice. Por exemplo, 

quando o poder público brasileiro, no final da década de 1960, adota a expressão “idoso” com 

a finalidade de substituir o termo “velho” nos documentos oficiais por sua conotação negativa 

(SILVEIRA; NADER, 2014). “Entretanto, longe de sinalizar uma preocupação com a 

representação social das pessoas velhas ou com a elaboração de políticas públicas que as 

amparasse, a troca de vocábulo significou uma mera troca de etiquetas” (PEIXOTO, 2006 apud 

SILVEIRA; NADER, 2014, p. 1).  

Nota-se que a busca por suavizar os sentido da palavra “velho” é, em certa medida, 

acaba validando aquilo que já era imbuído ao termo. Sendo que velho e idoso apresentam a 

mesma conotação relacionados a sujeitos estigmatizados e rejeitados socialmente, a troca não 

foi nada mais do que uma mudança de etiquetas (PEIXOTO, 2006 apud SILVEIRA; NADER, 

2014). Um ato político que não necessariamente foi responsável por gerar políticas públicas 

que trouxessem mais visibilidades e ajudassem a garantir aos sujeitos seus direitos.  

Acreditamos que os estudos na área acadêmica sobre o tema podem colaborar para 

a desmistificação desse público perante a sociedade. Observa-se que ainda há poucos 

trabalhos41 que vão além de questões relacionadas à saúde dos idosos, mas que também 

tangenciem sobre questões sociais, culturais e comunicativos.  

Debert (2004) relata que, até a década de 1960, os estudos sobre a velhice giravam, 

em sua maioria, à abordagem médica. Silveira e Nader (2014) acrescentam que a maioria 

 
41 Disponível em: https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/estudos-sobre-a-velhice/. Acesso em: 20 jun. 

2020. 
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advinha do campo da geriatria e gerontologia. “Esta última insistia, até então, na ideia de que, 

nas sociedades industrializadas, acima das singularidades de gênero, raça, etnia e classe dos 

indivíduos estavam à experiência homogeneizadora do envelhecimento, marcada pela perda de 

papeis sociais.” (SILVEIRA; NADER, 2014, p. 1).  

Entre os anos de 1970 e 1980, como afirmam as autoras, houve a inserção de 

estudos das áreas das ciências sociais. Contudo, foi apenas depois da década de 1990 que se 

observou políticas públicas válidas e que devolviam certa visibilidade, pelo menos, aos idosos 

– que se viam, em boa parte, como na obra de Beauvoir (1970), invisíveis e silenciados pela 

sociedade e seus códigos sociais e formas de escolhas. 

 

Hoje, segundo Debert (2004), já não se pode falar que o idoso é um sujeito ignorado 

nos discursos social, acadêmico ou político. Na verdade, desde a década de 1990, com 

a visibilização do fato, ele assume  importância teórica, tanto quanto se torna alvo de 

políticas públicas. Como exemplo, em 1994, foi lançada a Política Nacional para o 

Idoso, em 2003, o Estatuto dos Idosos e em 2005 o Plano de Ação para  o 

Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa. (SILVEIRA; NADER, 2014, p. 

2). 

 

As autoras, entretanto, evidenciam que, mesmo não ignorados, isso não significa 

que a “conspiração do silêncio” foi quebrada. Quase como uma denúncia na obra de Beauvoir 

(1970), ao descrever sua própria experiência de alcançar a velhice e observar os olhares dos 

mais jovens de repugnância, esse cenário não se encerrou. Debert (2004) avalia como um duplo 

movimento: de socialização e reprivatização da velhice.  

Por um lado, as questões relacionadas à velhice são tratadas por instituições 

públicas – como criação de uma área para estudar esse público específico: a gerontologia, 

também foram criadas políticas públicas visando assegurar, em certa medida, a atenção aos 

idosos. Por outro lado, ao se falar dessa reprivatização da velhice, é dado como responsabilidade 

do próprio sujeito a chegada a terceira idade com uma vida bem-sucedida (DEBERT, 2004).  

Todavia, a realidade de países em desenvolvimento que vivem o crescimento da 

população, como o Brasil, é difícil alcançar esse sucesso. É neste contexto que o velho se vê 

nos dias atuais, por um lado o discurso da medicina sobre corpos envelhecidos e perdas de suas 

funcionalidades e saúde; de outro, o discurso da mídia e dos mecanismos de marketing que 

atribuem a responsabilidade da juventude e da saúde aos próprios sujeitos. Tal como se observa 

Machado (2013) tendo como referência Ortega (2002, p. 159-160): 

 

No caso da velhice, o modelo biomédico dominante define o envelhecimento 

exclusivamente em termos de declínio à idade adulta, como um estado patológico, 

uma doença a ser tratada. Os sinais da velhice tornaram-se  marcas de aversão e 
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patologia. Como resultado, os problemas sociais são neutralizados e os idosos  são 

marginalizados em instituições de saúde. Ao mesmo tempo, a velhice é ‘reconstruída 

como um estilo de vida mercadológico que conecta os valores mercadológicos da 

juventude com técnicas de cuidado corporal  para mascarar a aparência da idade’ 

(Katz apud Morais, 2000, p. 236). Os idosos da atualidade são apresentados como 

saudáveis, joviais, engajados, produtivos, autoconfiantes e sexualmente ativos. 

 

Nessa abordagem, somente se é velho nos dias de hoje de acordo com o olhar dos 

formadores de opinião, mídia, publicidade, marketing e tecnociência, quem não cuida de si. 

Como destaca Debert (2004): 

 

As pessoas saudáveis e bem sucedidas que aderiram aos estilos de vida e a parafernália 

de técnicas de manutenção corporal veiculadas pela mídia [...]. Os problemas ligados 

à velhice passam a ser tratados como um problema de quem não é ativo e não está 

envolvido em programas de rejuvenescimento e, por isso, se atinge a velhice no 

isolamento e na doença, é culpa exclusivamente dele. (DEBERT, 2004, p. 229). 

 

3.1.3 Diferenças entre o envelhecimento masculino e feminino 

 

A midiatização da velhice, como aborda Debert (2004), é um discurso de autonomia 

dos sujeitos em relação à juventude e à velhice. Transmite, ainda, que as mulheres envelhecem 

de forma inferior ao homem. Na clássica obra de Beauvoir (2009), intitulada “O segundo sexo”, 

a autora faz uma contextualização minuciosa sobre as diferenças entre mulheres e homens nas 

diversas sociedades ao longo da história e mostra um olhar crítico ao que é reverberado nos 

meios de comunicação e difundido nas diferentes culturas: 

 

A sociedade sempre foi masculina; o poder político sempre esteve nas mãos dos 

homens. “A autoridade pública ou simplesmente social pertence sempre aos homens”, 

afirma Lévi-Strauss ao fim de seu estudo sobre as sociedades primitivas. O 

semelhante, o outro, que é também o mesmo, com quem se estabelecem relações 

recíprocas, é sempre para o homem um indivíduo do sexo masculino. (BEAUVOIR, 

2009, s/p)42. 

 

É notório que o envelhecimento masculino e feminino não é considerado de forma 

igual pela sociedade (SILVEIRA; NADER, 2014, p. 4). As mulheres são mais estigmatizadas 

em relação aos homens, que continuam, em certa medida, com seu capital social simbólico. “A 

percepção de que o envelhecimento do corpo já não pode ser bonito nas pessoas idosas é 

agravada pela desvalorização da cultura ocidental, especialmente nas mulheres.” 

(CALASANTI; SLEVIN; KING; 2006 apud FIN, 2014, p. 18). 

 
42 Simone de Beauvoir. O Segundo Sexo (Locais do Kindle 1568-1571). Le Livros. Edição do Kindle. 



  

68 
 

Machado e Trindade (2019) se focam nas singularidades que envolvem o 

envelhecer para as mulheres com o título “Seriam as velhas ainda mulheres? Reflexões sobre 

gênero, (não) velhice e biopoder a partir de capas de Veja e TPM”. No estudo, os autores 

trabalham com o sentido de gênero em consonância com Judith Butler (2012). Essa noção é 

indicada como performativa, de acordo com padrões heteronormativos que conferem 

inteligibilidade cultural aos sujeito. (MACHADO; TRINDADE, 2019, p. 285). 

Já a velhice, nesse mesmo estudo, é compreendida: 

 

Como uma construção cultural e discursiva e que, em um cenário de constituição da 

juventude como valor, precisa ser vencida. O corpo, por conseguinte, é matéria que 

se converte em espaço de projeção simbólica, é espaço de intersecção entre 

identidades de gênero e de geração e que precisa ser moldado/transformado mediante 

imposições estéticas e coletivas. (MACHADO; TRINDADE, 2019, p. 285). 

 

Para fins de análise, o presente trabalho também é ancorado nos sentidos sobre 

velhice e gênero evidenciados por Machado e Trindade (2019). Torna-se relevante, ainda, citar 

o olhar de Foucault (1972) sobre o papel do corpo nas construções de sentidos em aspectos 

identitários dos sujeitos e sua associação com formas de controle e poder com a ascensão do 

capitalismo: 

 

Minha hipótese é que com o capitalismo não se deu a passagem de uma medicina 

coletiva para uma medicina privada,  mas justamente o contrário; que o capitalismo, 

desenvolvendo -se em fins do século XVIII e início do século XIX, oficializou um 

primeiro objeto que foi o corpo enquanto força de produção, força de trabalho. O 

controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera simplesmente pela consciência 

ou pela ideologia, mas começa no corpo,  com o corpo. Foi no biológico, no somático, 

no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma 

realidade biopolítica. A medicina é uma estratégia biopolítica. (FOUCAULT, 1972, 

p. 74). 

 

O corpo é produtor de sentidos em todos os momentos, quando estamos tristes, 

felizes, com raiva, tenso, doente, etc. É linguagem e sempre despertou interesse dos estudiosos 

da área das áreas de comunicação. Para entender os processos comunicativos dos indivíduos, 

Foucault (1972) traça uma contextualização das formas de se exercer poder, relacionando 

ciência e política. Segundo o autor, o corpo assume uma ascensão no final do século XVIII, 

quando as formas de produções capitalistas passaram a exigir mais potência sobre os corpos 

dos sujeitos. 

Nesse sentido, os corpos trabalhando em fábricas e indústrias ganharam mais 

relevância pela sua capacidade física, tornando-se propulsores das engrenagens capitalistas. 
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Assim, política e ciência trabalham para desenvolver as melhores condições físicas. O sujeito 

jovem e masculino é considerado com vantagens capitalistas. 

As figuras masculinas são vistas e valorizadas como força de trabalho e, em geral, 

não recebem cobranças estéticas sobre a apresentação de seus corpos. Já as mulheres surgem 

como mais vulneráveis com a chegada da velhice; muitas já não se sentem atraentes e são 

marginalizadas e cobradas pela indústria da aparência. Mota (2006) descreve que: 

 

Como liberdade de gênero, assinala-se positivamente – mulheres que podem circular,  

viver conforme sua vontade; mas como liberdade geracional, e sobretudo existencial,  

tem também o sentido do marginalismo: podem sair, porque já não importam tanto:  

já não são bonitas (velho = gasto, feio), não irão atrair os homens, nem os de sua idade, 

já não reproduzem, não há muito o que preservar (MOTTA, 2006, p. 233). 

 

Correa (2009) também corrobora com essa perspectiva. Em seu estudo 

“Cartografias do envelhecimento na contemporaneidade”, a autora reúne relatos advindos de 

oficinas com idosas acerca de suas percepções da velhice. Em sua maioria, os depoimentos são 

sobre perda da beleza física, da força muscular e de autoestima, conforme alguns exemplos a 

seguir: 

 

“O espelho está mentindo! Deixe eu me arrumar... Oh, Deus, podia ser mais nova... 

Que coisa terrível!” (sic). (p. 1) 

“Eu vejo uma mulher feia, velha e magra. Olha o estado a que você chegou...”. (p. 2) 

“O que vejo é uma mulher que, no passado, era bonita, e hoje é só barriga” (p. 3) 

“Você não pode ficar pensando que está velho. É só manter o cabelo arrumado que 

está bom”. (p. 4). 

“Você vai ficando feio, mas harmonioso”. (p. 5) 

“Eu olho para uma pessoa de 45 anos que parece ter 70”. (p. 6). 

(CORREA, 2009, p. 14-15). 

 

Percebe-se, nas declarações acima, uma angústia da mulher na velhice e que tem na 

aparência do seu corpo uma forma de depreciação de si. As maneiras como os sujeitos se auto 

percebem ultrapassam os aspectos biológicos ou os contextos históricos e sociais, como 

também são concebidas no nível das subjetividades dos sujeitos (SIBILIA, 2008, p. 16).  

Sibilia (2008) se baseia nos estudos de Foucault (1972) sobre os modos e as 

transformações do poder ao longo da história para falar sobre as subjetividades e as formas 

como elas são atravessadas por diferentes elementos, que se encontram entre as especificidades 

de cada sujeito e como são percebidos em uma sociedade: 

 

Foi nesse mesmo nível analítico – nem singular, nem universal; mas particular, 

histórico, cultural – que Michel Foucault estudou os mecanismos de 

“disciplinamento” nas sociedades industriais. Essa rede micropolítica que o filósofo 
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analisou envolve todo um conjunto de práticas e discursos, que agiu sobre os corpos 

humanos dos países ocidentais entre os séculos XVIII e XX, e que levou à 

configuração de certas formas de ser enquanto ajudava a evitar cuidadosamente o 

surgimento de outras modalidades. Foram engendrados, assim, certos tipos de 

subjetividades hegemônicas da era moderna, dotadas de determinadas habilidades e 

aptidões, mas também de certas incapacidades e carências. Segundo Foucault, nessa 

época foram construídos corpos “dóceis e úteis”, organismos capacitados para 

funcionar da  maneira mais eficaz dentro do projeto histórico do capitalismo 

industrial. [...] Mas esse panorama tem mudado bastante nos últimos tempos, e vários 

autores tentaram mapear o novo território, que ainda se encontra em pleno processo 

de reordenação. Um deles foi Gilles Deleuze, que recorreu à expressão “sociedades 

de controle” para designar o “novo monstro”, como ele próprio ironizou. Já faz quase 

duas décadas que esse filósofo francês descreveu um regime apoiado nas tecnologias 

eletrônicas e digitais: uma organização social ancorada no capitalismo mais 

desenvolvido da atualidade, que se caracteriza pela superprodução e pelo consumo 

exacerbado, no qual vigoram os serviços e os fluxos de finanças globais. Um sistema 

articulado pelo marketing e pela publicidade, mas também pela criatividade 

alegremente estimulada, “democratizada” e recompensada em termos monetários. 

(SIBILIA, 2008, p. 17). 

 

No tocante a essa sociedade de consumo, Deleuze evidencia o processo de mudança 

nas formas de controle dos sujeitos, chamando-a de “sociedade do controle”, que pode ser 

considerada um “novo monstro” – como descrito por Correa (2009) nos depoimentos das 

senhoras em relação a si mesmas. Os meios midiáticos e de consumo produzem uma imagem 

“ideal” que essas mulheres tendem a acreditar não se encaixarem. “Os ideais de beleza, assim, 

conforme enfatiza Mèlich (2005), não circulam por um reino inocente da fantasia, são propostos 

e promovidos pela economia consumista. A imagem, e aqui, especificamente, a imagem da 

mulher, é o melhor meio para criar novas necessidades” (MACHADO; TRINDADE, 2019, p. 

287).  

É possível observar, nos veículos midiáticos (como revistas, internet, comerciais 

publicitários), a mulher jovem como algo acessível a todos por meio de cremes, maquiagens, 

vestuários, cabelos e afins; tudo pode ser modificado se for consumido. Essas subjetividades 

criadas e vendidas na sociedade de consumo procuram atrelar juventude com sentimento de 

felicidade – e quem não a possui perde seu valor no olhar do outro. “A constatação da presença 

do ‘outro’ faz com que o corpo se reconstrua, se revestindo de características culturais, e 

adquirindo, portanto, uma noção de identidade de sujeito de um discurso.” (CASTILHO, 2005, 

p. 104). 

Sibilia – em entrevista de promoção do seu livro “Show do Eu” – descreve as 

subjetividades relacionadas e formadas no contexto da supervalorização da exposição dos 

sujeitos e das mudanças ocorridas entre os conceitos de privacidade e público: 
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Talvez uma certa fragilidade, que decorre desse tipo de eu construído na exposição e 

na visibilidade, e que portanto precisa desesperadamente do olhar alheio para 

confirmar a sua existência. Junto com todos os alívios e as possibilidades que se abrem 

nessa libertação, aparece a falta de sentido, a sensação de “vazio”. Um vácuo deixado 

por esse espaço interior, por aquela “interioridade psicológica” que definia o que era 

cada sujeito e constituía a sua essência, o eixo a partir do qual se construía a 

subjetividade de cada um, e que agora se está deslocando em direção aos sinais 

emitidos pela superfície visível do corpo, da pele e das telas. Hoje parece que só é o 

que se vê. As diferenças entre essência e aparência se embaçaram em meio a tanto 

espetáculo, encenação e miragens imagéticas: não é por acaso que constantemente nos 

é dito que devemos cuidar da nossa imagem, como se fosse uma marca que cada um 

de nós deve gerenciar da forma mais eficaz possível. É preciso aparecer para ser 

alguém43. 

 

É preciso ser visto para ser alguém e, para ganhar sentido como ser humano aceito 

no contexto atual, é necessário essa valorização no olhar do outro (SIBILIA, 2008). Buscamos 

essa aprovação desde a infância. Os sentidos de apagamento de si – como se já não fossem 

percebidos (BEAUVOIR, 1990) – são vividos principalmente na velhice e de forma mais 

profunda pelo público feminino, como também apontam Machado e Trindade (1990, p. 290): 

 

Homens e mulheres envelhecem de modos distintos ou, ao menos, o seu envelhecer é 

concebido de formas muito diversas. Conforme lembra Claudine Attias-Donfut 

(2004) é também a cultura da mídia que a fim de curar a velhice produz, ao mesmo 

tempo, uma invisibilidade e uma hipervisibilidade dos corpos de mulheres velhas, 

reafirmando, continuamente, dicotomias entre juventude e beleza e velhice e feiura e, 

nesse sentido, impondo padrões e exigindo (e essas seriam as palavras) consertos e 

reparos constantes. 

 

Na mídia, destaca-se a noção de que o homem pode ser bonito em qualquer idade e 

capaz de exercer poder de sedução com o amadurecimento. Já a mulher tende a ser associada a 

figuras maternais, como avó, sogra e aposentada. Com o envelhecimento, ela é considerada 

uma pessoa sem beleza, a não ser que invista em sua imagem e cuidado com sua forma física. 

A juventude prolongada é posta como uma responsabilidade do sujeito (DEBERT, 2004). 

  

 
43 Disponível em: http://g1.globo.com/platb/maquinadeescrever/2008/11/18/a-vida-como-um-espetaculo-sem-

fim/. Acesso em: 30 mar. 2020. 
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4 ACONTECIMENTO, CIBERACONTECIMENTO E CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

EM REDES DIGITAIS: MODOS DE COMPREENDER E DE ESTUDAR A 

#10yearschallenge 

 

4.1 Acontecimento 

 

Considerando que a noção de acontecimento se fundamenta nos estudos das 

análises de produções de sentidos em redes sociais, faz-se necessário, também, delinear e 

explorar algumas correntes teóricas que trabalham o tema. Sobre a relevância de esmiuçar os 

sentidos metodologicamente, França e Lopes (2017) citam Quéré (2005): 

 

O acontecimento, quando da sua irrupção no cotidiano, faz emergir sentidos, discursos 

e simbolizações na busca de compreendê-lo define-lo, apreendê-lo e narrá-lo. Quéré 

denomina esse poder de gerar sentidos do acontecimento como poder hermenêutico: 

“por um lado, ele pede para ser compreendido, e não apenas explicado, por causas; 

por outro, ele faz compreender as coisas – tem, portanto, um poder de revelação” 

(FRANÇA; LOPES, 2017 apud QUÉRÉ, 2005, p. 76). 

 

Para essa compreensão, utiliza-se as análises de Christa Berger e Frederico Tavares, 

que desenvolvem os estudos teóricos sobre o acontecimento na área do jornalismo. Revisando 

a bibliografia sobre o tema: “Os autores articulam estas tipologias a conceitos como 

notabilidade, previsibilidade, atualidade e repercussão, refletindo ainda sobre o processo de 

mediação no qual o acontecimento está inscrito” (BENETTI; FONSECA, 2010, p. 13). 

Berger e Tavares (2010) evidenciam a existência de dois tipos de acontecimentos. 

A primeira modalidade é estudada pela História, Filosofia e Ciências Humanas, observando e 

analisando aspectos que tangenciam e tencionam com o “[...] tempo, objetivo e/ou 

(inter)subjetivo. Corresponde à emergência e às afetações do acontecimento na realidade 

tangível e em suas reverberações cognitivas” (BERGER; TAVARES, 2010, p. 122). Já a 

segunda categoria é centrada no jornalismo ou no acontecimento midiático em que a sociedade 

contemporânea é ilustrada. Contudo, de acordo com Berger e Tavares (2010), não tem como 

separar esses dois conceitos ou as abordagens apontadas pelas áreas distintas. Uma 

possibilidade é identificar e reconhecer os pontos de interseção. 

Primeiramente, os autores perpassam o conceito de acontecimento jornalístico. 

Nele, os acontecimentos são observados pelo seu caráter “notável”, ou seja, sua notoriedade é 

base para a produção noticiosa. “Gerando – a ou, inclusive, sendo gerados por ela” (BERGER; 

TAVARES, 2010, p. 127). Citando Adriano Rodrigues, os estudiosos afirmam que: “A notícia 
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seria um meta-acontecimento discursivo, que se dedica a falar sobre outro acontecimento, este, 

um acontecimento notável, singular e concreto que (ir) rompe na tessitura da realidade. Assim, 

os acontecimentos seriam transformados em notícia pelo sistema jornalístico, sendo a notícia, 

a unidade discursiva desse sistema.” (BERGER; TAVARES, 2010, p. 128). Eles podem ser 

imprevisíveis, autogerados (lógicas de previsibilidade) ou heterogerados (BERGER; 

TAVARES, 2010, p. 131). 

Na relação entre mídia e acontecimento, Bourdieu (1989 apud BERGER; 

TAVARES, 2010) afirma que, para os jornalistas, o que suscita interesse para uma notícia é o 

excepcional ou extraordinário. Já para Augé (2001), o “acontecimento midiático” é considerado 

como um pleonasmo (BERGER; TAVARES, 2010). Pierre Nora (1974, p. 246) evidencia que 

“Para que haja acontecimento, é preciso que ele seja conhecido”. Já Rodrigues (1993) 

complementa que: “O que torna o discurso jornalístico fonte de acontecimentos notáveis é o 

fato de ele próprio ser dispositivo de notabilidade, verdadeiro deus ex machina, mundo da 

experiência autônomo das restantes experiências do mundo”. (RODRIGUES, 1993 apud 

BERGER; TAVARES, 2010, p. 139, grifos do autor). 

Berger e Tavares (2010) concluem que: 

 

Os acontecimentos “reconhecíveis” e suas “variações” (inesperados, programados e 

suscitados; previstos e imprevistos), aqueles que se dá a ver (e são vistos), tem em 

comum o fato de serem, nos dias atuais acontecimentos mediados. Acontecimentos 

do mundo, aqueles que acontecem e “nos acontecem”, são construídos e construídos 

pelas lógicas de produção e pela linguagem da indústria da informação jornalística. E 

daí podem ser pensados criticamente e/ ou organizados. (BERGER; TAVARES, 

2010, p. 139). 

 

Sendo assim, os autores ressaltam o poder das mídias em produzir e mediar os 

acontecimentos e gerarem experiências, que podem ser de diversas ordens, mas que têm em 

comum o fato de serem construídas na lógica dos meios de comunicação. Torna-se relevante, 

então, um olhar aguçado para essa ocorrência e suas formas de afetar os sujeitos. 

Sobre esse aspecto, França e Lopes (2017) ponderam: 

 

Ao olhar para essas diferentes movimentações de sentidos dos acontecimentos e ao 

eleger as materialidades a partir das quais eles podem ser analisados, o pesquisador 

buscará perceber os sentidos em circulação, suas variações, formatações e 

contradições, analisando o que eles revelam sobre o acontecimento em si e, a partir 

dele, o que apresentam da sociedade. Dessa maneira, é possível identificar o que foi 

evocado ou perturbado pelo acontecimento e quais seus desdobramentos, os 

horizontes que descortina e para onde ele aponta. (FRANÇA; LOPES, 2017, p. 77). 
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É com base nesses questionamentos e nas potencialidades de sentido e 

operacionalidade do conceito de acontecimento no meio midiático e, em específico, nas redes 

sociais que este trabalho explora os sentidos desenvolvidos a partir da hashtag 

#10yearschallenge. 

 

4.2 Ciberacontecimento 

 

Esta pesquisa segue a abordagem de Ronaldo Henn e suas inquietações sobre os 

processos de transformações que envolvem o jornalismo e as produções de notícias com o 

advento das redes sociais. Henn (2013) analisa o contexto comunicacional nos dias de hoje 

como um ambiente no qual as redes dão o tom da conversação. É no ambiente digital 

proporcionado pelas redes que os indivíduos buscam interação e, também, terem acesso à 

informação e ao entretenimento: “No contexto da cibercultura, os sites de redes sociais formam 

hoje espaços de vínculos sociais abundantes que possuem, como defende Recuero (2012), o 

tônus da conversação”. Sodré (2006) corrobora: 

 

De fato muda a natureza do espaço público, tradicionalmente animado pela política e 

pela imprensa escrita. Agora, formas tradicionais de representação da realidade e 

novíssimas (O virtual, o espaço simulativo ou telerreal) interagem, expandindo a 

dimensão tecnocultura, onde se constituem e se movimentam novos sujeitos sociais. 

Transmitida em tempo real, uma fórmula já antiga, como noticiário jornalístico, torna-

se estratégica nos termos globalistas do mercado financeiro: um pequeno boato pode 

repercutir como terremoto em regiões do planeta fisicamente distantes. (SODRÉ, 

2006, p. 19). 

 

Os espaços de interação on-line são o palco no qual os sujeitos se apresentam e 

onde assuntos privados se tornam públicos. O ambiente em rede, como pontua Sodré (2006), é 

responsável por emergir novos sujeitos e produzir uma nova cultura permeada pelos 

mecanismos tecnológicos de conectividade. Nele, as dimensões de privado e público se inter-

relacionam. Surgem, conforme questões pessoais, possíveis pautas jornalísticas que ocupam os 

noticiários em outros meios, como a televisão. Sendo assim, Henn (2013) defende que as redes 

sociais, dentro das novas possibilidades interativas dos sujeitos, são lugares profícuos para a 

eclosão de acontecimentos.   

No tocante às possibilidades desse meio e às produções e propagações de notícias, 

Henn (2015) analisa: 

 

As conectividades e compartilhamentos em dimensões ao mesmo tempo instantâneas 

e globais proporcionadas pelas redes da internet introduzem formas de organização 
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muito singulares, algumas já amplamente reiteradas, como horizontalidade, ausência 

de lideranças tradicionais, pulverização de demandas e conectividades convergentes. 

Há uma velocidade no processo e uma dinâmica potencialmente intensa de adesão que 

fazem toda a diferença em comparação às mobilizações desencadeadas pelos formatos 

de movimentos sociais típicos do Século XX. Há duas camadas que se interpõem 

nesse processo. Na primeira, o jornalismo perde a primazia da narrativa do mundo 

cotidiano na medida em que os acontecimentos desenrolam-se em plataformas que já 

têm naturezas narrativas e midiáticas. Na segunda, os sentidos ofertados pelo 

jornalismo são rapidamente confrontados com outras possibilidades de 

enquadramento com manifestações múltiplas de usuários das redes que abarcam 

fontes, usuários, especialistas, leigos, enfim, um universo complexo de atores que se 

interconectam (HEINRICH, 2011; RUSSEL, 2011). (HENN, 2015, p. 213)44. 

 

Henn (2015) voltou seu olhar para necessidade de se analisar as produções de 

sentidos nas redes e a transformações dessas em notícias em meios convergentes. “Nos 

interstícios dessas camadas, surgem novas formas daquilo que se chamava antigamente de 

jornalismo alternativo ou independente, em que outras modalidades de narrar são 

experimentadas (HENN, 2014b)”. (HENN, 2015, p. 214).  

Para ilustrar o cenário em as redes passam a ser palco das produções de sentidos e 

espalhamento de informações, Henn (2013) cita os eventos que ocorreram principalmente pela 

potência da internet e suas apropriações pelos sujeitos: movimentos de ocupação global, como 

o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos; Indignados, na Europa; e a Primavera Árabe. 

Segundo Castells (2012 apud HENN, 2013. p. 41), os eventos têm “Nas redes sociais seu lugar 

preferencial de constituição e articulação”.  

No Brasil, Henn (2013) destaca como exemplo de ação em rede que fluiu para 

outros meio de comunicação e saiu do virtual para o real, as mobilizações em junho de 2013. O 

movimento corroborou para demonstrar as complexidades em que as notícias são produzidas 

pelo meio virtual nos dias atuais e as urgências em entender tais dinâmicas nos processos 

comunicativos: 

 

As manifestações públicas que ocorreram no Brasil em junho de 2013 são exemplares 

na exposição convergente dos modos conflitivos de como se transformam em 

acontecimentos jornalísticos. A primeira delas diz respeito à própria natureza do 

movimento que, pelo seu ineditismo, coloca dificuldades para uma compreensão 

rápida da sua configuração e para os respectivos enquadramentos numa cobertura 

midiática. A segunda está na materialidade essencialmente pública e midiática, 

constituída a partir das redes digitais, com sua discursividade amplamente pluralista 

e tensa confrontando-se com as formas tradicionais de narrativa. (HENN, 2013, p. 

42). 

 
44 Essa ideia aproxima-se do conceito de spredeble media, proposto por Jenkins, Green e Ford (2013). Ele articular-

se em uma distinção entre distribuição, que está no topo dos processos de mídia, com a circulação, que possui 

caráter essencialmente híbrido e não linear. O conteúdo literalmente espalha-se numa série de transações entre 

agentes de diferentes quilates. É uma mídia que viaja entre plataformas midiáticas, com o tônus do 

compartilhamento (ZAGO, 2014 apud HENN, 2015, p. 213, grifos da autora). 
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Nesse contexto em que as produções de sentidos são produzidas pelos novos 

sujeitos e considerando o formato da própria rede e os mecanismos convergentes, é válido 

analisar os signos e as semioses produzidas. Um desafio não só para os jornalistas em seu fazer 

jornalístico, mas também para a área da comunicação como um todo. É nas redes e em sua 

dinâmica que ocorrem acontecimentos com potenciais de gerar impacto não apenas a nível 

local, mas global. Nessa tessitura, surge o conceito de ciberacontecimento proposto por Henn 

(2013): 

 

O ciberacontecimento delineia-se num contexto de crise do jornalismo 

contemporâneo, crise aqui entendida no seu caráter sistêmico, sem qualquer valoração 

à priori. Ensina Prigogine (1996) que, com o aumento da complexidade, os sistemas 

tendem a se tornar vulneráveis a flutuações intensas, sobretudo nas conectividades de 

suas fronteiras. Ideia similar desenha Iuri Lotman (1999) ao falar do caráter explosivo 

que a semiosfera45 assume quando operações mais tensas de permeabilidade nas suas 

fronteiras fazem irromper novos processos de semiose que reconfiguram a cultura. 

(HENN, 2013, p. 44). 

 

O ciberacontecimento, segundo Henn (2013), é “Uma expressão das tensões 

semiosfericas da cultura contemporânea no ambiente das redes digitais”. No acontecimento, “O 

íntimo tornado público e o público, privado. Um gigantesco campo problemático abre nessa 

profunda singularidade cultural”.  

Para analisar o acontecimento nos meios midiáticos, é necessário indagar o próprio 

sentido de acontecimento: “[...] mais do que um fato (o acontecimento é da ordem dos fatos), 

trata-se de um fenômeno de sentido que instaura descontinuidades e afeta aqueles que o 

experimentam” (FRANÇA; ALMEIDA, 2008, p. 2). Os autores ainda pontuam sobre as 

características desestabilizadoras e formadoras de novos arranjos, novos olhares para si e para 

seu meio: “O acontecimento é desorganizador; ele abala pontos de vista estabilizados e suscita 

novos arranjos” (Ibdem, p. 2).  

Segundo Henn (2015), na cultura atual, os acontecimentos em curso já trazem as 

marcas do ambiente digital, e é a partir desse ponto de vista que é cunhado o 

ciberacontecimento. Henn (2015) cita como base para o conceito autores como: Quéré (2005), 

Deleuze (1998), Foucault (1972), Cardoso (1995) e Morin (1985): 

 

Há um traço compartilhado entre perspectivas teóricas distintas que tratam do 

acontecimento e que passa por noções de singularidade. Em Deleuze (1998) o 

acontecimento é uma singularidade que se dá na ordem da superfície, mas que produz 

 
45 LOTMAN, Iuri. La Semiosfera. Madri: Cátedra, 1996. 
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movimentos que se encaminham para o que ele chama de estado das coisas. Para 

Foucault (1972) o acontecimento é a irrupção de uma singularidade aguda que deve 

ser entendida no lugar e no momento da sua produção (CARDOSO, 1995), aspecto 

que lhe confere uma dimensão de atualidade plena: o começo de um processo de 

sentido. No projeto sistêmico de Edgar Morin (1986), o acontecimento estaria no 

plano mais forte da ideia de nascimento, compreendido como ruptura e catástrofe, em 

torno do qual se desencadeiam processos auto-organizacionais. Já na proposta 

hermenêutica de Louis Quéré (2005), o acontecimento também é singularidade e 

ruptura e, a partir dele, os sentidos são constituídos, mas desde que capturados no 

campo da experiência. (HENN, 2015, p. 211). 
 

Henn (2015) encontrou como ponto comum, entre os autores citados, a ideia de 

singularidade e ruptura como instância inerente ao acontecimento. Ele é visto como um 

elemento desencadeador de sentidos, rompendo com um estado de coisa e provocando outros 

movimentos de sentidos.  

França e Almeida (2008) também fazem uma reflexão sobre as pontuações de Queré 

(2005):  

 

O acontecimento, dessa forma, configura-se como fenômeno revelador: ele emerge 

como um fenômeno que cria condições renovadas de interpretação da realidade 

circundante e do campo problemático no qual ele toma forma. Ao acionar novos 

quadros de sentido, o acontecimento ilumina diferentemente uma situação e alarga o 

horizonte dos possíveis. É neste sentido que se pode dizer que ele é dotado de um 

poder hermenêutico. (FRANÇA; ALMEIDA, 2008, p. 5). 

 

Nessa perspectiva em que o acontecimento é, ao mesmo tempo, um fenômeno 

revelador e produtor de novos olhares para uma realidade vivenciada, o conceito é entendido 

aqui como portador de singularidades que rompem, de certo modo, a realidade apresentada 

(FRANÇA; ALMEIDA, 2008; MORIN, 1986; FOUCALT, 1972; CARDOSO, 1995; 

DELEUZE, 1998; QUÉRÉ, 2005). Com base nesse arcabouço teórico que o 

ciberacontecimento é constituído por Henn (2013). 

 

4.2.1 Ciberacontecimento produtor de semioses em rede 

 

Os estudos sobre os acontecimentos em rede como produtores de semioses ganhou 

protagonismo com Ronaldo Henn – a princípio no grupo de pesquisa Tecer: Jornalismo e 

Acontecimento, financiado pela Capes46, junto a outros pesquisadores das instituições dos 

programas de pós-graduação em comunicação das instituições: Unisinos, UFMG, UFRGS e 

 
46 Disponível em: https://fdocumentos.tips/download/tecer-jornalismo-e-acontecimento-profa-dra-christa-1-1-

titulo-tecer. Acesso em: 18 abr. 2020.  
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UFSC. Suas pesquisas prosseguiram e foram desdobradas em “Transformações do 

acontecimento na Web Jornalismo” e “Produção do acontecimento nas redes sociais: a 

emergência do ciberacontecimento”, contemplando os anos entre 2010 e 2014.  

Henn (2013) pontua que as observações preliminares sobre o acontecimento e suas 

reverberações no jornalismo e seu espelhamento pelas redes sociais se devem a dois fatos 

ocorridos no ano de 2009. O primeiro evento se refere aos protestos nas redes depois das 

eleições presidenciais no Irã, quando houve suspeita de fraudes. A cor verde, que representava 

o partido do candidato derrotado Mir Hussein Mussavi, começou a se espalhar pela rede 

(HENN, 2013). O dinamismo desse protesto aguçou a atenção do autor, pois percebeu que os 

movimentos na rede foram responsáveis pelas manifestações nas ruas da cidade de Teerã:  

 

Algumas constatações, porém, imediatamente estabeleceram-se: as imagens 

divulgadas pela imprensa ocidental foram obtidas através dos compartilhamentos 

facilitados por aplicativos do Twitter e Facebook nos dispositivos móveis, diretamente 

dos locais de protestos. Soube-se, na sequência, que as próprias manifestações haviam 

sido tramadas nas redes digitais, dinâmica que, na minha percepção, afetava os modos 

constitutivos de um acontecimento. (HENN, 2013, p. 31, grifos nossos). 

 

As tessituras e diversas camadas estruturais da comunicação produzidas durante as 

mobilizações desestabilizaram um governo que mantinha um rígido controle dos sistemas de 

comunicação. Toda a ação nas ruas, como o uso de “bombas de efeitos morais” e demais 

repressões, foi filmada por dispositivos móveis e compartilhada alcançando escala mundial 

(HENN, 2013, p. 31). 

Outro fato citado por Henn (2013) é do universo do entretenimento: uma cantora 

com o visual simples, traços singulares e humildes deixou os jurados de um reality show 

impressionados pela potência e afinação da sua voz em uma canção considerada difícil do ponto 

de vista crítico. A música I dreamed a dream do musical Les Miserables causou impacto na 

voz de Susan Boyle47. O vídeo da participação da escocesa – que ganhou como signo a história 

do patinho feio – conquistou a classificação na etapa do Britain´s Got Talent48, recebeu diversos 

compartilhamentos no YouTube e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, levando a 

cantora, em poucos meses, ao título de celebridade.  

Seguindo as inquietações desenvolvidas por meio dos dois eventos, Henn (2013) 

buscou realizar pesquisas direcionadas para os acontecimentos que ocorriam nas redes e se 

 
47 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk&ab_channel=DavyLeyland. Acesso em: 

20 maio 2020. 
48 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCUtZaxDF3hD5VK4xRYFBePQ. Acesso em: 20 maio 

2020. 
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transformaram em notícias nos principais portais de notícias. Alguns casos chamaram atenção, 

como o do suicídio da canadense Amanda Todd49 e da lista de desejos de uma mulher britânica 

diagnosticada com câncer terminal50, ambos em 2012.  

Para fins metodológicos de pesquisa desses acontecimentos em rede, Henn (2015) 

propôs uma categorização com seis tipologias. O autor teve como orientação teórica a semiótica 

perciana, em específico, o conceito de signo e semioses51 aplicado nas produções de sentidos 

do ciberacontecimento. 

 

4.2.2 Tipologias de ciberacontecimento 

 

Entende-se que os processos jornalísticos são materializações de semioses, cujos 

fluxos, na sua fase industrial, pautavam-se por certa linearidade na transformação do 

objeto semiótico (acontecimento) em signo (narrativa jornalística), com produção de 

interpretantes (repercussão, afetação, agendamento). Essa lógica vem sendo 

reiteradamente abalada pelos processos de comunicação online e ganha texturas 

instigantes com a consolidação das redes sociais na internet. (HENN, 2015, p. 2011-

2012). 

 

Para fins analíticos, Henn (2015) indicou as seguintes categorias: mobilizações 

globais, protestos virtuais, exercícios de cidadania, afirmações culturais, entretenimentos e 

subjetividades. Destaca-se, contudo, que as pesquisas que originaram essa classificação 

continuam em desenvolvimento. O estudioso relata que são divisões provisórias, mas que 

podem ser mais aprofundadas e há possibilidade de serem criadas mais categorias analíticas, 

uma vez que o objeto é dinâmico e potente. 

As mobilizações globais foram o ponto de partida, pois, segundo Henn (2015), 

foram os primeiros a despertar a atenção para a urgência de pesquisas: 

 

Ocuppay Walt Street, Indignados e as Jornadas de Junho, no Brasil, dotam o conceito 

de uma faceta política contundente irrigando aquilo que se entende como uma crise 

sistêmica tanto no jornalismo como na democracia representativa (CASTELLS, 2012; 

HENN, 2014b; OLIVEIRA e HENN, 2014a, OLIVEIRA e HENN, 2014b; e 

OLIVEIRA). (HENN, 2015, p. 212-213).  

 
49 Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/10/suicidio-abre-debate-sobre-cyberbullying-no-

canada.html. Acesso em: 20 mar. 2020.  
50 Disponível em: https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/09/mulher-com-cancer-terminal-realiza-

ultimos-desejos-com-ajuda-do-

facebook.html#:~:text=Mulher%20com%20c%C3%A2ncer%20terminal%20realiza%20%C3%BAltimos%20des

ejos%20com%20ajuda%20do%20Facebook,-

por%20Thiago%20Barros&text=O%20Facebook%20foi%20a%20ferramenta,para%20realizar%20seus%20%C3

%BAltimos%20desejos. Acesso em: 20 mar. 2020. 
51 A semiose compreende a própria ação do signo na relação tríadica entre signo, objeto e interpretante. O signo, 

ao mesmo tempo em que representa um objeto, gera a própria interpretação dele em outro signo, o interpretante, 

num processo potencialmente infinito (PEIRCE, 2002). 
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Segundo Henn (2015), quando ocorre uma interação de atores diferentes entre 

pessoas públicas, anônimas e instituições do âmbito público e privado, várias vozes de atores 

diferentes ganham a mídia eletrônica e com potência de agendamento das outras mídias. 

Nos protestos virtuais, a linha é tênue com as mobilizações globais, o que diferencia 

é que as manifestações ficam somente no âmbito das redes e não vão para as ruas. Como 

exemplo, Henn (2015) cita que eles: “Tendem a gerar narrativas aparentemente mais focadas, 

mas com probabilidade de incorporarem ruídos, como foram detectados no caso do 

#EuNãoMereçoSerEstuprada”52.  

Na categoria intitulada exercícios de cidadania (HENN, 2015), os indivíduos 

utilizam causas como educação, meio ambiente, saúde, defesas de direitos individuais e 

coletivos e aplicam as ferramentas da rede para divulgarem, afetarem e mobilizarem outros 

sujeitos e instituições. É o caso citado por Henn (2015) no qual uma jovem estudante criou uma 

página no Facebook para relatar as más condições estruturais de sua escola. Ela mobilizou 

diversas redes, alcançado visibilidade no jornal Estado de São Paulo, com o título: “Aluna vira 

alvo ao expor escola em redes sociais53”. 

Nas afirmações culturais, estão concentrados os casos em que os indivíduos buscam 

visibilidade pública para segmentos pouco privilegiados pelos discursos midiáticos: “A ideia 

de afirmação parece mais apropriada porque ela implica visibilidade pública de segmentos que 

são midiaticamente invisíveis ou enquadrados a partir de estereótipos que se remetem a 

preconceitos sociais profundos” (HENN, 2015, p. 218).  

Um exemplo citado por Henn (2015) são as mobilizações em rede após as 

repercussões de encontros marcados pelo Facebook por jovens da periferia de São Paulo em 

um shopping no ano de 2013. O ato ficou conhecido como “rolezinho” e, devido à divulgação 

nas redes sociais e demais meios noticiosos54, gerou mais adesão e colocou em pauta a 

visibilidade da periferia em contraste com os demais clientes de classe alta do shopping. “Na 

 
52 No dia 27 de março de 2014, os portais de notícias do Brasil traziam em destaque o resultado de uma pesquisa 

realizada pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada). Ela apontava que a maioria da população 

brasileira (65%) concordava com a frase “mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser 

atacadas”. Uma semana depois, o instituto revelou que errou na divulgação dos dados e que esse índice, na verdade, 

ficava na casa dos 23%. Porém, enquanto prevalecia a primeira informação, o assunto fervilhou pelas redes sociais, 

provocando perplexidade e indignação. A mais proeminente partiu da jornalista Nana Queirós, de Brasília, que 

criou a hashtag #EuNãoMereçoSerEstuprada e um protesto virtual no Facebook que contou com a adesão de mais 

de 50 mil mulheres. Em torno do dia 10 de abril de 2014, os posts vinculados à campanha perderam espaço e os 

de sentidos enviesados tomaram conta do eixo narrativo. Disponível em: https://www.facebook.com/pages/Eu-

n%C3%A3o--mere%C3%A7o-ser-estuprada/262686010579662?fref=ts. Acesso em: 19 mar. 2020. 
53 Disponível em: https://www.estadao.com.br/noticias/geral,aluna-vira-alvo-ao-expor-escola-em-rede-social-

imp-,922454. Acesso em: 19 mar. 2020. 
54 Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/01/conheca-historia-dos-rolezinhos-em-sao-

paulo.html. Acesso em: 19 mar. 2020. 
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rede social, de um lado, clientes tradicionais queixavam-se de arrastões de outro, participantes 

do encontro reclamavam de discriminação. Os incidentes chegam aos portais de notícias já 

vinculados a uma designação específica: rolezinho55” (HENN, 2015, p. 217). 

Na categoria denominada entretenimentos, Henn (2015) pontua que colocou o 

nome no plural pela variedade de possibilidades que a compõem. Como exemplos, o autor 

aborda músicos que atingem o sucesso por meio das redes digitais ou subcelebridades que 

utilizam as mídias digitais para gerar visibilidade – já na lógica do ciberacontecimento. Nessa 

perspectiva, Henn (2015) ainda destaca a potência do Instagram nessa categoria: “O Instagram 

é hoje a ferramenta chave para essa processualidade, de textura fútil, mas com densidade 

cultural muito instigante”. (HENN, 2015, p. 218, grifo nosso).  

Um exemplo citado é a frase que viralizou nos meios de comunicação surgida 

durante a gravação de uma peça publicitária para venda imobiliária na cidade de João Pessoa, 

capital da Paraíba. No final do comercial, o jornalista protagonista do comercial e muito 

conhecido diz: “Menos Luiza que está no Canadá56”. A frase alcançou o top trending no Twitter, 

e a repercussão fez com que o jornal Hoje da Rede Globo do estado fizesse entrevista com 

Luiza que veio do Canadá para ser recebida pelo âncora do telejornal (HENN, 2015, p. 219). 

Por fim, Henn (2015) revela que a categoria subjetividades é uma das que mais 

aguça os sentidos para o desenvolvimento de pesquisas. Aqui, a primeiridade perciana ganha 

destaque, e o acontecimento é visto em suas singularidades intrínsecas, nas quais os sentimentos 

podem gerar pautas. Como alegrias, tristezas, frustrações, raiva, indignações, entre outros, 

diversos signos remetem as subjetividades dos sujeitos:  

 

Os modos de subjetivação contemporâneos, tecidos na textura das redes digitais, são 

todos, potencialmente, acontecimentos públicos, e isso dinamiza a cultura, 

transformando-a: o jornalismo vê-se, às voltas, com narratividades que tocam 

delicadamente no campo do sensível, do universo qualitativo da proposta 

fenomenológica de Peirce (2002). O périplo de Amanda Tood (garota canadense 

vítima de cyberbullying, que fez um desabafo através do Youtube, suicidando-se um 

mês depois, HENN, 2013), os Selfies da idosa com câncer terminal57 ou os Selfies 

bem humorados de quem celebra a vida são casos que convocam todo um campo 

delicado de abordagens. E nessa seara, o exercício da alteridade impõe-se como 

necessidade ética imprescindível. (HENN, 2015, p. 219). 

 
55 Diminutivo de rolê ou role que, em linguagem formal brasileira, significa dar uma volta ou passeio (HENN, 

2015, p. 217).  
56 Disponível em: https://trianons.com.br/5-propagandas-que-viraram-

meme/#:~:text=MENOS%20A%20LU%C3%8DZA%2C%20QUE%20EST%C3%81%20NO%20CANAD%C3

%81&text=Segundo%20o%20pr%C3%B3prio%20Geraldo%2C%20os,aus%C3%AAncia%20da%2C%20ent%

C3%A3o%2C%20adolescente. Acesso em: 19 mar. 2020. 
57 Disponível em: http://entretenimento.r7.com/hoje-em-dia/fotos/ vovó-descolada-conheca-betty simpson-a-

velhinha-que-bomba--nas-redes-com-as-selfes-20140417.html. Acesso em: 24 abr. 2020.    
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Dentro das classificações sugeridas por Henn (2015), a presente pesquisa tem sua 

principal identificação com a subjetividades; embora também apresente diálogo com as demais 

categorias, como afirmação cultural, protestos virtuais, exercícios de cidadania e 

entretenimentos.  Acredita-se que a categoria subjetividades é preponderante por ter sido 

identificada nos posts analisados e inicialmente coletados. As publicações contêm elementos 

relacionados a características identitárias e que remetem a subjetividades dos sujeitos. De tal 

forma que tal categoria contribui para a contextualização e elucidação de elementos importantes 

em nossa sociedade e que têm os processos comunicativos como tradução da realidade vivida. 

 

4.3 Construção de sentidos em redes sociais digitais: o ciberacontecimento como 

norteador de investigação 

 

Agora você se encontra lançado no espaço sideral. Uma música suave, flutuante, 

cósmica, acompanha a gravitação tranquila, o lento movimento giratório que o leva 

em direção ao planeta brilhante, bem abaixo, que é o seu destino. Você parece ter se 

tornado o feto que retorna a Terra no final de 2001, Uma Odisseia no Espaço de 

Stanley Kubrick. (LEVY, 1999, s/p). 

 

A metáfora utilizada por Pierre Lévy antes da entrada no século XXI, em que aponta 

um mundo totalmente diferente após a intensificação e ampliação da internet, demonstra um 

olhar assertivo para o contexto nos dias atuais. Estamos, a exemplo da obra “Uma odisseia no 

espaço”, em um mundo com profundas mudanças atribuídas, em grande medida, às constantes 

inovações tecnológicas de comunicação permitidas, principalmente, depois do 

desenvolvimento da web 2.0 (LEVY, 1999).  

Os processos comunicacionais passam por uma metamorfose, e os objetos de 

estudos que emergem daí são extremamente relevantes para o campo da comunicação. Utilizar 

ferramentas metodológicas que deem conta desses processos agregam bases para trabalhos 

futuros que tenham como campo de estudos a comunicação e a mediação pelos computadores. 

Para fins metodológicos, o presente  trabalho adota como princípio a construção de 

sentidos em redes digitais – com base em: Henn (2010; 2011; 2015); Henn, Hoehr e Berwanger 

(2012); Baccin (2013); Bittencourt, Gonzatti, Henn e Viero (2014); Gonzatti, Esmitiz e Scopel 

(2015);  Henn, Pilz e Machado (2018); Henn e Gonzatti (2018); Machado e Gonzatti (2020) –  

para perceber as semioses advindas do acontecimento em torno da hashtag #10yearschallenge 

no Facebook e Instagram. 
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 A análise de construção de sentidos, segundo Henn (2018), pressupõe um olhar das 

microconexões que compõem as diferentes redes digitais. O método proposto envolve três 

etapas: em um primeiro momento, o mapeamento e a identificação; em seguida, o mapeamento 

dos sentidos encontrados (constelação de sentidos); e, por fim, as inferências sobre os dados 

encontrados (HENN, 2018, p. 86). Salienta-se que tais inferências se referem aos signos mais 

representativos de cada agrupamento (MACHADO, 2020, p. 213), conforme referências 

teóricas pertinentes para compreendê-las.  

A análise de construção de sentidos evidenciada por Henn (2011) tem como base a 

teoria semiótica de Peirce (2012), em específico a ideia de semiose. Voltando o olhar para o 

objeto da presente pesquisa – ou seja, as produções de sentidos produzidas na interação entre 

os usuários do Facebook e Instagram junto a #10yearschallenge –, em um primeiro momento, 

buscou-se identificar tais semioses que teciam os sentidos dessas interações, as singularidades 

que atravessavam essa dinâmica, as conexões com veículos midiáticos e as repercussões.  

O encandeamento de ideias identificadas apontou para a relevância de se tencionar 

questões como: os aspectos identitários dos sujeitos performados em redes sociais, os 

atravessamentos da cultura do espetáculo em consonância com Debord (1967) e de Sibilia 

(2008). Tendo como princípio o método cartográfico de mapeamento de sentidos semióticos 

(HENN, 2011), foi possível perceber que as constelações de sentidos dialogavam com a 

proposta Quéré (2011 apud FRANÇA; LOPES, 2017), na qual os acontecimentos são 

ocorrências no nosso mundo material que promovem afetação dos sentidos antes ou depois dos 

processos de simbolização da linguagem.  

A #10yearschallenge nas redes sociais promoveu diversas afetações nos sujeitos de 

formas singulares, que permitiram as investigações de sentidos de forma enriquecedora e 

evidenciaram como essas performances dialogam com o nosso contexto social e cultural atual. 

A investigação de sentidos nas constelações buscou o olhar de Quéré (2011) analisado por 

França e Lopes (2017, p. 75): “É nessa perspectiva, então, que o acontecimento não se resume 

a um objeto a ser explicado ou uma construção linguageira que conforma a realidade, mas é 

tomado como algo que mostra o que somos enquanto sociedade”. 

No tocante às singularidades do sentido de acontecimento em rede em comparação 

ao que se verifica nos meios de comunicação tradicionais, Henn (2011) aborda que:  

 

No atual modelo temos um objeto que se transforma em lugar lógico e virtual de sua 

constituição. O acontecimento já é essencialmente sígnico e a semiose vai se dar, em 

grande medida, na própria materialidade do meio em um processo de intensificação 

coletiva da produção do signo/acontecimento. (HENN,  2011, p. 90-91). 
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Como o objeto desta pesquisa é constituído e inserido nas tessituras das redes 

sociais, buscou-se identificar as singularidades e subjetividades dos sujeitos, suscitando olhares 

mais amplos para além das ações individuais. Ainda foi possível analisar o objeto sob a 

perspectiva de Henn (2011) de transformação do signo/acontecimento, com foco na dinâmica 

das redes e no processo de construção do acontecer. Obteve-se, assim, formas de rastrear seus 

sentidos e suas reverberações no meio on-line. 

O objeto inserido em ambiente digital e produzido nas redes sociais é analisado 

segundo a lógica de conversação on-line. De acordo com Henn (2013, citando Recuero, 2012), 

as redes sociais são responsáveis por vínculos sociais abundantes, em que os usuários buscam, 

em suas interações, performarem a si a fim de criar vínculos e gerar sentidos diversos: 

 

“As características dos sites de rede social, nesse contexto, acabam gerando uma nova 

‘forma’ conversacional, mais pública, mais coletiva, que chamaremos de conversação 

em rede” (RECUERO, 2012, p. 17). “[...]  Constituídas dentro das redes sociais online, 

são capazes de ‘navegar’ pelas conexões dessas redes, espalhando-se por outros 

grupos sociais e por outros espaços”. (RECUERO, 2012, p. 123 apud HENN, 2013, 

p. 40). 

 

Nesse ambiente, a análise do acontecimento pode ser feita em relação às produções 

coletivas de forma pública, mas que, ao mesmo tempo, apontam para elementos individuais. O 

enlace entre público e privado nas interações da #10yearschallenge proporcionou um olhar para 

questões como a relevância do capital social em rede, as significações sobre pertencimento e 

identidades como geradoras de laços afetivos, os valores sociais e culturais performados. 

Em cada constelação de sentidos, pôde ser verificado o desencadeamento de 

processos semióticos que dialogam com uma rede conceitual específica, tais como as 

implicações do gênero e sua relação com o processo de envelhecimento. Nesse parâmetro, 

foram utilizadas as ideias de Butler (2003; 2000); Machado (2013); Machado e Gonçalves 

(2018); e Machado e Trindade (2019).  

Em outro agrupamento de sentidos, foram mobilizados estudos que evidenciam as 

produções de sentidos dos corpos em rede e seu tensionamento com a identidade de gênero. 

Nesses aspectos, destacaram-se trabalhos de Henn e Machado (2015; 2016); Henn, Machado e 

Gonzatti (2018); Henn e Dias (2019);e  Gonzatti e Machado (2018; 2020). Tais estudos são 

relevantes para este trabalho, pois contextualizaram sobre as produções de sentidos em rede em 

que os corpos são protagonistas e suas subjetividades identitárias avaliadas.  
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Essa base teórica ajudou a olhar para o objeto de forma mais enriquecedora, com a 

análise de todos os aspectos sígnicos. Além dos estudos que tratam de ciberacontecimento, 

corpo, gênero, raça, cultura e identidades, foram consultadas pesquisas que giram em torno de 

conceitos como: celebridade (FRANÇA et al., 2014); sociedade e consumo (BAUMAN, 1998); 

sociedade do espetáculo (DEBORD, 1967); visibilidade e performance do eu em rede 

(SIBILIA, 2008). 

O presente trabalho ainda buscou análises focadas tanto no contexto macro das 

redes (LOTMAN; UNSPENSKII, 1981;  RECUERO, 2012), como nos aspectos micros em 

suas interligações de sentidos (HENN, 2011; 2013; 2015). Em ambos, os movimentos foram 

desenvolvidos a fim de entender os sentidos que dialogam com nosso contexto social e cultural, 

tendo como base os processos comunicativos em rede e as performatividade dos sujeitos nesses 

processos. 

 

Em vez de ser o contexto no qual o acontecimento se produziu a esclarecê-lo, 

passa a ser o acontecimento a esclarecer seu contexto, a modificar a inteligência de 

acontecimentos ou de experiências anteriores, a revelar uma situação com os seus 

horizontes, a descobrir “uma paisagem inesperada de ações e de paixões” (Arendt), a 

fazer surgir possibilidades e eventualidades insuspeitas, a projetar a sua luz sobre o 

que o terá precedido e sobre o que lhe poderá seguir (QUERÉ apud FRANÇA; 

LOPES, 2017, p. 75). 
 

O conceito de acontecimento e sua aplicação investigativa podem suscitar outras 

possibilidades além das anteriormente citadas. Por exemplo, a capacidade de afetar e causar 

rupturas em um dado contexto, as experiências em seus processos constitutivos e as inferências 

em uma dada realidade social e cultural (FRANÇA; LOPES, 2017). Essas perspectivas 

representam uma importante contribuição metodológica em estudos como o proposto aqui sobre 

as produções de sentidos em redes sociais. 

 

4.4 A #10yearschallenge no Facebook e Instagram como ciberacontecimento  

 

A popularização nas redes sociais da #10yearschallenge no Facebook e, 

posteriormente, em outras plataformas como o Instagram teve seu auge em janeiro de 2019. A 

sua origem advém de outras propostas interativas como a hashtag “How Hard Did Agin Hit 

You Challenge58”  que significa “Com que força a idade te atingiu?”. A ideia era postar uma 

 
58 “A partir de um post do meteorologista Damon Lane, da KOCO-TV, emissora afiliada à ABC (American 

Broadcasting Company). Com o nome original de “How Hard Did Aging Hit You Challenge”, a proposta de Lane 

era que os usuários comparassem a primeira com a atual foto de perfil na rede social. Inspirados pela ideia do 
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imagem quando o usuário entrou no Facebook e uma do presente. A #10yearschallenge também 

pode ter sido inspirada na #TBT, em que os internautas postam, às quintas-feiras, fotos de 

recordações antigas.  

Em ambas inspirações, observa-se que a motivação para participação dos usuários 

está relacionada ao tempo, a ação dele em seus corpos e a forma como os indivíduos são 

afetados por essa experiência. Ou seja, significados para as questões ligadas ao tempo e sua 

relação com o cotidiano.  

A #10yearschallenge teve maior popularidade59 com a adesão de celebridades 

como Violet Daves, Madonna, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Fabio Porchat, Isis Valverde 

e diversos outros que adotaram uma forma singular de participar na hashtag. Por exemplo, no 

Instagram, a cantora Mariah Carey postou duas fotos iguais com seu cachorro para dizer que 

não houve mudanças nesses dez anos. Já a cantora Anitta, questionada por não participar da 

proposta interativa, resolveu seguir a ação do ator Leonardo DiCaprio e postou imagens das 

geleiras e os efeitos do aquecimento global, fazendo da ação uma resposta às críticas sobre as 

mudanças em sua imagem por meio das plásticas realizadas. 

A hashtag se reverberou nos sites noticiosos por tangenciar sobre a privacidade dos 

dados dos usuários. Tal aspecto surgiu após o post no Twitter da especialista em tecnologia 

Kate O’Neill, que relatou não confiar em publicar imagens próprias de uma forma cronológica. 

Segundo ela, tais recursos poderiam ser usados pelo Facebook para alimentar seu banco de 

dados e treinar algoritmos para reconhecimento facial.  

Em reportagem no site Cutbrasilia60 para evidenciar as inquietações acerca da 

#10yearschallenge e a relação da privacidade e do uso pelos sites de redes sociais para fins 

extensos, o sociólogo Sergio Amadeu, conselheiro do Comitê Gestor da Internet (CGI), pontuou 

que – além das possibilidades de aplicação das imagens coletadas por iniciativas como a 

proposta da hashtag em questão como forma de treinar algoritmos para reconhecimento facial 

– tais imagens também podem alimentar bancos de dados e serem utilizadas como forma de 

segmentar publicidades para públicos-alvo específicos. Tornariam-se, assim, capazes de 

otimizar os consumos dos produtos, no caso, relacionados à cada faixa etária. Elas também 

 
meteorologista, pessoas começaram a postar nos comentários fotos de dez anos atrás (2009) ao lado de fotos do 

presente (2019), dando origem ao desafio” . Disponível em: 

https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/01/o-que-e-10-year-challenge-entenda-o-desafio-

20092019-do-instagram.ghtml. Acesso em: 30 mar. 2020.  
59 Disponível em: https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/01/o-que-e-10-year-challenge-entenda-o-desafio-

20092019-do-instagram.ghtml. Acesso em: 30 mar. 2020.  
60 Disponível em: http://www.cutbrasilia.org.br/site/2019/01/21/o-que-o-10yearschallenge-tem-a-ver-com-a-sua-

privacidade/. Acesso em: 30 mar. 2020.  
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permitiriam entender perfis e padrões comportamentais – pensamento também compartilhado 

por Gustavo Gus, organizador do evento anual de atividades sobre segurança, criptografia, 

privacidade e liberdade na rede. 

As diversas repercussões dessa hashtag nas redes sociais e em veículos noticiosos 

transformaram a ação interativa em um ciberacontecimento gerador de semioses diversas que 

perpassou processos de sentidos sobre envelhecimento, juventude, mercado de consumo, ideais 

dos corpos, sexualidade e identidade de gênero, visibilidade étnica e racial, desigualdades 

sociais, ativismo ambiental e político, entre outros elementos. São desdobramentos que os 

estudos sobre o acontecimento em rede desenvolvidos por Henn (2012) apontam como 

características dessa sociedade em que os indivíduos encontram inseridos nos ambientes em 

rede e constroem novas dinâmicas em torno dos acontecimentos: 

 

Os ambientes semióticos constituídos pela cultura popular massiva, normalmente 

marcados pela redundância, também produzem ondas evenemenciais ou por processos 

que são da própria natureza da cultura e do acontecimento em si, ou por estratégias 

mercadológicas que buscam visibilidade e inserção dos produtos culturais. Diante 

disso, pode-se dizer que, dentre as várias possibilidades de acontecimento jornalístico, 

pelo menos duas situações entrecruzam-se. Uma que diz respeito ao pulular das 

dinâmicas sociais e outra na efervescência dos processos culturais contemporâneos. 

Essas duas dinâmicas de acontecimento passam agora por transformações profundas 

em termos de constituição por conta da proliferação intensa da comunicação em rede 

e da consolidação das redes sociais na internet. (HENN, 2012, p. 101) . 

 

Nesse sentido, acrescenta-se que os estudos que têm como metodologia análises das 

redes sociais com auxílio do conceito de ciberacontecimento são profícuos para abordar as 

singularidades de sentidos oriundas de interações como a #10yearschallenge. Em uma 

perspectiva que se foca no acontecimento como modo de manifestação contemporânea em rede 

que envolve o aumento do capital social e a forma de expressar ou dar visibilidade identitárias: 

“O vínculo com acontecimentos também é uma forma de perfomatizações contemporâneas, que 

envolvem capitais sociais (RECUERO; ZAGO, 2011) e construções de identidades” (HENN; 

PILZ; MACHADO, 2018, p. 6). 

De acordo com as reflexões teóricas de Henn (2010; 2012; 2013; 2015) sobre o 

ciberacontecimento e as possibilidades de investigação dos sentidos em redes sociais, são 

estabelecidas reflexões em torno do tema e sua contribuição para a organização dos estudos 

desse objeto e os processos metodológicos adotados. A proposta metodológica de Henn (2015) 

aplicada nesta pesquisa na seguinte ponderação: 
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Entende-se que os processos jornalísticos são materializações de semioses, cujos 

fluxos, na sua fase industrial, pautavam-se por certa linearidade na transformação do 

objeto semiótico (acontecimento) em signo (narrativa jornalística), com produção de 

interpretantes (repercussão, afetação, agendamento). Essa lógica vem sendo 

reiteradamente abalada pelos processos de comunicação online e ganha texturas 

instigantes com a consolidação das redes sociais na internet. (HENN, 2015, p. 212). 

 

Conforme os acontecimentos ganham uma nova forma de se processar nas redes 

sociais e com base no conceito de semiose de Peirce, Henn (2015, p. 212) propõe o seguinte 

caminho metodológico para análise em redes sociais: “[...] observação, mapeamento e coleta 

de dados com o objetivo de analisar a articulação de sentidos dos ciberacontecimentos”.  

Nesse sentido, com fundamentação em Henn (2015), foi empregada a investigação 

das produções de sentidos produzidas pela #10yearschallenge no Facebook e no Instagram em 

janeiro de 2019. O primeiro movimento foi no sentido de exploração e mergulho nas 

informações coletadas a fim de encontrar semelhanças analíticas e categorização das postagens 

(mapeamento de sentidos). Em um segundo momento, foram identificadas as constelações de 

sentidos dos dados coletados. A terceira etapa desenvolveu a inferência de sentidos nas 

constelações segundo as referências teóricas cabíveis para compreendê-las. Trata-se de um 

caminho metodológico seguido por Machado e Gonzatti (2020) e que fornece parâmetros de 

investigação do objeto do presente trabalho. 

Com a delineação dos processos metodológicos adotados, cabe, agora, citar os 

primeiros passos desta pesquisa. O estudo se foca em anônimos e famosos pela observação da 

dinâmica do ciberacontecimento em que as celebridades ganham destaque ao promoverem 

acionamentos e mobilização de mais pessoas. Para ter acesso aos posts dos anônimos no 

Facebook, foi criada uma conta especificamente para a pesquisa. Por questões de privacidade, 

a plataforma não permite a coleta de dados de forma eficaz; assim, foram coletados de maneira 

manual 425 imagens nos posts compartilhados em perfis públicos.  

Já para coletar os posts das celebridades, foi usado o buscador do Google61 por meio 

das seguintes palavras-chave: “Participação dos famosos na hashtag ten years challenge”; 

 
61 Disponíveis em: https://gshow.globo.com/Famosos/noticia/confira-fotos-de-10-anos-atras-de-alguns-

famosos.ghtml; https://www.ofuxico.com.br/noticias-sobre-famosos/veja-o-desafio-dos-dez-anos-dos-

famosos/2019/01/27-340662.html; https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2019/01/rejeitado-por-anitta-desafio-

de-antes-e-depois-vira-febre-entre-famosos-veja-fotos.shtml; https://www.revistalofficiel.com.br/pop-

culture/celebridades-aderem-ao-desafio-dos-10-anos-veja-o-antes-e-depois; 

http://blogs.diariodonordeste.com.br/e-viral/uncategorized/famosos-participam-de-desafio/68; 

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/01/18/10-year-challenge-famosos-entram-na-onda-do-desafio-e-

publicam-imagens-do-passado.ghtml; https://www.redetv.uol.com.br/tvfama/blog/celebridades/fernanda-

vasconcellos-escolhe-foto-em-que-errou-na-maquiagem-para-o-desafio; 

https://www.redetv.uol.com.br/tvfama/blog/celebridades/fernanda-vasconcellos-escolhe-foto-em-que-errou-na-

maquiagem-para-o-desafio; https://tvefamosos.uol.com.br/album/2019/01/16/de-zoeira-a-momentos-fofos-as-
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“Hashtag ten years challenge e as celebridades”; e “Participação dos famosos no desafio dos 

dez anos”. Nessa busca, foram utilizadas as imagens das celebridades divulgadas nos dez 

primeiros sites noticiosos encontrados, sendo que as fotos advinham dos perfis dessas pessoas 

no Instagram. Foram coletados 105 posts.  

Após a coleta de dados de anônimos e celebridades, foram montados dois bancos 

de dados com anônimos e celebridades. Por meio do mapeamento de sentidos nas postagens da 

#10yearschallenge, chegou-se a três constelações de sentidos: “Não envelheci, continuo 

jovem”; “Eu me manifesto”; e “Eu me transformei”.  

Com esses agrupamentos de sentidos, o próximo capítulo traz as análises 

propriamente ditas, com a exposição de cada constelação oito imagens e suas semioses 

produzidas à luz de conceitos que tangenciam sobre sua temática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
melhores.htm?mode=list&foto=1; https://extra.globo.com/famosos/famosos-entram-na-brincadeira-do-desafio-

dos-10-anos-lembram-como-estavam-em-2009-23379602.html; https://g1.globo.com/pop-

arte/noticia/2019/01/18/10-year-challenge-famosos-entram-na-onda-do-desafio-e-publicam-imagens-do-

passado.ghtml; http://varelanoticias.com.br/famosos-participam-do-desafio-dos-10-anos-e-postam-fotos-do-

antes-e-depois/; https://mdemulher.abril.com.br/estilo-de-vida/10yearschallenge-desafio-viraliza-e-famosos-

mostram-suas-fotos-antigas/; https://www.portalt5.com.br/noticias/diversao/gente-famosa/2019/1/178858-veja-

o-antes-e-depois-dos-famosos-no-desafio-de-10-anos-do-10yearchallenge; https://gente.ig.com.br/fofocas-

famosos/2019-01-19/10-year-challenge-famosos.html. Acesso em: 28 jan. 2020. 
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5 ANÁLISE 

 

A análise de construção de sentidos em redes digitais pressupõe 

um olhar das micronexões que compõem diferentes redes 

digitais. A partir de três movimentos – o de mapeamento e 

identificação, o de agrupamento de constelações de sentidos e o 

de inferências – as semioses inauguradas por processos em rede 

são dissecadas, buscando a identificação das camadas semióticas 

que integram determinado objeto. A metodologia permite 

compreender fenômenos em múltiplas complexidades. (HENN; 

GONZATTI, 2018, p. 86). 

 

Seguindo o método de construção de sentidos em redes digitais, como evidenciam 

Henn e Gonzatti (2008), este capítulo é dedicado às avaliações dos posts de anônimos e 

celebridades nas três constelações de sentidos estabelecidas para a presente pesquisa: “Não 

envelheci, estou jovem”, “Eu me manifesto”; “Envelheci e estou bem”. A análise abrange 

publicações no Facebook para os anônimos e no Instagram para as celebridades, sendo que os 

perfis dos artistas foram selecionados por meio dos sites noticiosos sobre a participação deles 

na #10yearschallenge. 

Sobre esse ambiente profícuo para pesquisar as produções de sentidos, as redes 

sociais são um lugar no qual “As postagens de fotos pessoais, com a família, com namorados 

ou com os cachorrinhos, ao circularem em espaço público podem, potencialmente, ascender a 

outra estatura: a de acontecimentos jornalísticos” (HENN, 2015, p. 222). A análise procura 

esmiuçar as semioses produzidas pelas postagens dos usuários em rede social na interação com 

a #10yeraschallenge e investigar as tensões relacionadas aos aspectos identitários que os 

indivíduos transmitem em suas interações on-line. Observa-se, no contexto atual, que as ações 

dos indivíduos na internet geram fenômenos que se transformam em possíveis pautas em outras 

mídias (HENN, 2015). É no movimento dos ciberacontecimentos que se localiza o desafio dos 

dez anos surgido no final de 2018 e popularizado em janeiro de 2019, principalmente com a 

adesão de personalidades públicas.  

 

O ciberacontecimento, ao mesmo tempo em que introduz formas distintas de 

constituição, também inscreve-se em novas arquiteturas narrativas potencializadas 

pelas redes digitais. Independente das categorias aqui desenhadas, o que está em jogo 

são os modos como o jornalismo é instigado a lidar com eles, a torná-los visíveis. Há 

uma pluralidade de vozes em cena e o que, pressupostamente, favorece a possibilidade 

do encontro, no sentido de narrativa proposto por Fernando Resende (2009). O narrar 

o outro advindo do ciberacontecimento, não é apenas incorporá-lo em certa medida, 

mas igualmente uma aceitação pública da incompletude do processo semiótico: o 

acontecimento nunca se deixa ver por completo, mas, quanto menos enviesadas e 

plurais forem as abordagem, mais complexas serão as semioses. O 

ciberacontecimento pode ser um potente deflagrador da semiodiversidade. (HENN, 

2015, p. 223). 
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O ciberacontecimento apresenta uma potência muito grande para observar as 

narrativas de si dos sujeitos, as escolhas para se tornarem visíveis ao olhar do outro, os 

elementos sígnicos envolvidos nos processos de produção de sentidos, em que as questões 

privadas se tornam públicas e as subjetividades são produzidas. “Trabalha-se com o pressuposto 

que os fluxos de semiose dos ambientes formados pelas redes digitais, desencadeiam disputas 

de sentidos, constituições de territórios semióticos e fronteiras em que o que está em jogo é a 

sobrevivência da semiodiversidade.” (HENN; GONZATTI, 2018, p. 86).  

 

5.1 Não envelheci, continuo jovem 

 

Neste tópico, são apresentados posts de usuários anônimos e famosos que 

perpassaram valorização da juventude. As publicações ressaltam a relação do corpo estruturado 

como relacionado ao ser jovem e a utilização de outros signos ligando a juventude e a beleza 

de acordo com os aspectos culturais contemporâneos. 

 

Figura 4 – Juventude e reprivatização da idade 

 
Fonte: Instagram (2019). 

 

A participação da cantora Madonna foi umas das responsáveis por tornar o desafio 

dos dez anos popular em várias partes do Planeta no ano de 2019. Tal aspecto se deve à 

popularidade da artista, que conquistou fãs em todo o mundo desde o início da sua carreira, na 

década de 1980. Ao longo de sua trajetória artística, a cantora despertou interesse de vários 

estudiosos pela sua capacidade de mobilizar diversos grupos por meio de suas performances. 

Alguns textos se destacam, como Kellner (2006), Monteiro (2013), Barreto (2005), Matta 
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(2009), entre outros, apresentam interesse pela temática da potência das celebridades na 

sociedade atual como desencadeadoras de sentidos amplos. França (2014) explica que: 

 

A ideia de fama, e de famosos ( do latim fama – o que se diz de alguém; voz pública), 

se relaciona com extensão e repercussão de um acontecimento, objeto ou pessoa. [...] 

já Madonna e Michael Jackson foram celebridades incostestes, ídolos que despertaram 

paixão e suscitam seguidores, tendo alcançado fama mundial. (FRANÇA, 2014, p. 17; 

19). 

 

França (2014) resgata os sentidos de fama, celebridade e ídolos. A palavra 

celebridade é de forma mais ampla, para designar figuras públicas como o Papa ou para as 

celebridades instantâneas surgidas na rede. O que torna relevante apresentar os termos 

“conhecido, reconhecido, cultuado” é o meio ao qual o sujeito celebridade está inserido, ou 

seja, as mídias que o propagam e permitem sua performance.  

Nesse sentido, a cantora Madonna é um exemplo de celebridade que permanece, ao 

longo dos anos, e que se movimenta em diversos meios comunicativos. A sua participação na 

#10yearschallenge provocou um acontecimento excepcional, que quebrou o estado de 

normalidade de uma rede e produziu um acontecimento que gerou semioses extensas. A 

participação de famosos como a artista transformou o movimento nas redes em um 

ciberacontecimento com potência de analisar sentidos tanto das celebridades como dos usuários 

anônimos e suas interrelações. 

Na participação da cantora, observa-se um movimento contrário adotado ao longo 

de sua trajetória artística. A maioria de suas performances eram baseadas em mudanças visuais 

em sua aparência. No post, Madonna decidiu destacar o sentido de congelamento do tempo e 

de sua juventude. Não se observa signos de mudanças no tempo. Contudo, elementos de um 

tempo preservado são exaltados como estilo do cabelo, maquiagem semelhante e vestuário com 

a mesma cor. A única diferença é o sorriso dado no passado e uma posição mais fechada no 

presente. O sentido que perpassa é que apenas mudou de pose em um ensaio fotográfico.  

A artista representa o que Debert (2004) pontua sobre a utilização dos meios 

científicos e tecnológicos para manutenção da juventude: 

 

As pessoas saudáveis e bem-sucedidas que aderiram aos estilos de vida e à 

parafernália de técnicas de manutenção corporal veiculados pela mídia [...] Os 

problemas ligados à velhice passam a ser tratados como um problema de quem não é 

ativo e não está envolvido em programas de rejuvenescimento e, por isso, se atinge a 

velhice no isolamento e na doença, é culpa exclusivamente dele. (DEBERT, 2004, p. 

229). 
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A postura da cantora pode reverberar como um discurso desenvolvido pela própria 

indústria do entretenimento e da mídia em que a juventude é apontada como ideal e deve ser 

alcançada por meio dos esforços de cada sujeito. 

 

Madonna já foi morena, loira, ruiva, feminina, masculina, suave, forte, sexy, 

extravagante, discreta, esotérica, cabalística. Ao longo de mais de 20 anos de carreira 

artística, é difícil representar, em apenas uma única imagem, aquilo que ela é. O tempo 

passa, mas Madonna se reinventa. Hoje, aos 50 anos, é considerada um símbolo de 

uma beleza rara para pessoas de sua idade. Ela é dona de um corpo, um rosto e um 

estilo de vida emblemáticos para o modelo de beleza idealizado, a partir de valores 

globais. (PEREIRA; PENALVA, 2014, p. 177). 

 

Hoje, Madonna tem 62 anos e já se manifestou sobre o peso da idade e as cobranças 

da indústria da música. Pode-se inserir a participação da cantora no desafio dos dez anos em 

2019 como eu continuo jovem e potente enquanto artista.  

No próximo post, também se identifica a busca por demonstrar a juventude 

congelada e a responsabilidade dos sujeitos por seus corpos e pela sua preservação como jovem: 
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Figura 5 – Juventude comprada 

 

 

Na sociedade atual, os signos relacionados à juventude e à cultura de consumo 

encontram-se interligados. As imagens de si dos sujeitos são postas de formas instantâneas e 

voláteis: “Como tudo o mais, a imagem de si mesmo se parte numa coleção de instantâneos, e 

cada pessoa deve evocar, transportar e exprimir seu próprio significado” (BAUMAN, 1998, p. 

36). Nesse contexto, podemos incluir a imagem acima na lógica do consumo, de um corpo que 

pode ser adquirido dependendo do investimento nele. Debert (2004) afirma que a velhice, em 

seu sentido estético, é vista do ponto de vista de sua reprivatização. Em outras palavras, a 

juventude como um produto ou estilo de vida adquirido está nas mãos dos indivíduos. 
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Dessa forma, podemos analisar essa imagem conforme as perspectivas de Debert 

(2004) e Bauman (1998). A usuária também é uma profissional da área da estética feminina, 

que se autopromove por meio de uma imagem que aponta para uma juventude conservada ou 

prolongada. Na primeira foto, a profissional da beleza posta uma foto de dez anos antes em que 

mostra o rosto de perfil direito, com uma luz amarelada, que remete a retratos antigos ou 

envelhecidos – tais aspectos podem ser acionados por aplicativos em celulares e smartphones. 

Já na representação de 2019, dez anos depois, a mulher faz um post com o perfil do rosto do 

lado esquerdo. A imagem apresenta uma luz mais clara e condizente com uma foto do presente. 

Além disso, ao compartilhar uma imagem com o perfil do rosto de um lado e depois de outro, 

a usuária transmite a impressão de continuidade, como se ela apenas tivesse se virado de costas. 

Tais aspectos são associados a valores e autoavaliações dos indivíduos expostos em 

rede, gerando semioses que tencionam sobre padrão de beleza, identidade, corpo, entre outros 

sentidos que se inserem naquilo que Henn (2015) destaca na categoria subjetividades do 

ciberacontecimento.  

 

Os modos de subjetivação contemporâneos, tecidos na textura das redes digitais, são 

todos, potencialmente, acontecimentos públicos, e isso dinamiza a cultura, 

transformando-a: o jornalismo vê-se, às voltas, com narratividades que tocam 

delicadamente no campo do sensível, do universo qualitativo da proposta 

fenomenológica de Peirce (2002). (HENN, 2015, p. 219). 

 

No título do post, a autora pontua: “O rosto que vc tem aos 20 depende da natureza, 

o rosto que vc tem aos 30, 40, 50, 60.... depende de vc”. Ou seja, dentro do campo das 

subjetividades, perpassa o sentido de valorização do corpo em relação ao se empenhar, trabalhar 

e “investir” nesse rosto. A ação natural é posta em contraste com o construído pela medicina 

ou indústria estética. Corroborando para essa perspectiva Debert (1999 apud MACHADO, 

2013, p. 144) diz que: “A velhice que cabe ao sujeito, portanto, a velhice da não velhice, mas 

da juventude tardia, eterna e plena mostrou-se hegemônica”. O natural é colocado como 

construído depois dos 30 anos em um dos comentários em que a profissional, ao responder a 

uma dúvida de um dos internautas interessados na técnica de harmonização facial, relaciona a 

técnica como algo natural. 

Com os mesmos princípios subjetivos da imagem jovem ligada ao consumo e às 

intervenções no corpo, a apresentadora Ana Maria Braga se destaca na participação na hashtag 

#10yearschallenge no Instagram. Contudo, a diferença consiste no tipo de consumo estético. 

Na primeira postagem, vende-se um ideal de rosto jovem ligado a produtos naturais. Ana Maria 

Braga, embora não utilize seu post para venda de um determinado cosmético, expõe os usos de 
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uma substância bastante conhecida no meio artístico, o botox, cujo efeito disfarça os sinais do 

tempo. Porém, podem ser observadas as mudanças de forma artificial e evidente. 

 

Figura 6 – Juventude e consumo 

 
 

A apresentadora Ana Maria Braga tem 70 anos e começou na televisão em 

programas destinados ao público feminino em 1992, quando tinha 47 anos. Desde então, busca 

preservar o rosto sem rugas evidentes. É o que se destaca na postagem da apresentadora na 

#10yearschallenge no Instagram. Podemos associar a relação da artista com os discursos 

midiáticos e da cultura dominante sobre a necessidade de a mulher permanecer jovem. 

“Partindo da noção de biopolítica como uma das fontes para o estudo do corpo, Joan Carles 

Mèlich (2005) diz que o corpo é uma entidade que intervém decisivamente na relação entre o 

ser humano e o sistema social” (MACHADO; TRINDADE, 2019, p. 286). 

Considerando o gênero de forma performática (BUTLER apud MACHADO; 

TRINDADE, 2019), as mulheres tendem a se enxergarem segundo viesses sociais e culturais 

heteronormativos que as postulam como válidas como seres jovens e aptos à reprodução 

humana. Sofrendo consequências como rejeição no mercado de trabalho e relacionamentos 

afetivos, figuras públicas como Ana Maria Braga reverberam esse discurso se adequando aos 

padrões vigentes da supervalorização da juventude.  

Nesse cenário, a velhice é vista como algo a ser tratado como uma doença, e a 

juventude torna os indivíduos visíveis e inseridos na sociedade como sujeitos. A imagem de 

Ana Maria Braga reverbera sua ação ao participar da #10yearschallenge como se dissesse 
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continuo sendo uma mulher e represento a imagem da mulher nos dias atuais. Machado e 

Trindade (2019), ao analisarem as capas da revista TPM, falam sobre esse lugar das 

celebridades em relação à formação de opiniões e valores para um público extenso: 

 

Essas capas, entre outras disponíveis, sugerem como o corpo da mulher precisa ser 

gerido, como ele deve se portar e como deve, por conseguinte, diluir-se dentro das 

normas. Nelas são exibidas atrizes, modelos, cantoras - ídolos que, segundo Mèlich 

(2005), devem ter corpos que possam ser idolatrados, adorados e imitados. 

(MACHADO; TRINDADE, 2019, p. 286). 

 

 

Figura 7 – Juventude e consumo 

 
 

A apresentadora Eliana Michaelichen Bezerra, de 47 anos, trabalha em frente às 

câmeras desde 1991, quando iniciou a carreira na televisão, sendo convidada por Augusto 

Liberato “Gugu” para ser parte de uma banda de jovens cantoras e se tornar visível ao olhar do 

dono do SBT. A partir desse momento, Eliana virou referência para o público infantil e, ao 

longo da sua carreira, tornou-se conhecida para toda a família com programas destinado a esse 

público nas tardes de domingo. 

O post da apresentadora Ana Maria Braga se interliga ou dialoga com a publicação 

da apresentadora Eliana, uma vez que a artista também de forma expressiva e evidente 

demonstra os “benefícios” da toxina botulínica para esconder os sinais do tempo. “Conforme 

ressaltam diferentes pesquisas (SIBILIA, 2004; LEAL, 2006; GOLDENBERG, 2006; 

CASTELLANO, 2012; KOLINSKI; MACHADO, 2017), constituído em imagens da mídia, o 
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corpo estabelece formas peculiares de produção de sentido e de recepção.” (MACHADO; 

TRINDADE, 2019, p. 287).  

Nas imagens de Eliana e Ana Maria Braga, verificam-se a reverberação dos 

discursos relacionando mulher e juventude enquanto valor para se manter visível nos veículos 

midiáticos e de consumo. Observa-se a associação dessa imagem a uma recepção de idolatria 

nos seguidores de Eliana no Instagram que a compõe como uma rainha pela sua aparência e 

performance na rede. 

Tendo como perspectiva o conceito de celebridade como um indivíduo que realiza 

a gestão da própria imagem com o intuito de demonstrar liderança, segurança e de sucesso, as 

personalidades públicas detêm esse lugar em que outros seres querem se enquadrar para que 

perpassem, também, a imagem de sucesso e status de bem-sucedido (LANA, 2020). Nos posts 

de Ana Maria Braga e Eliana, observa-se essa tentativa de demonstrarem que estão bem, 

encaixam-se no padrão da juventude e são, assim, autorizadas a ocuparem uma posição de 

influência perante seu público. 

 

Há, nas narrativas das celebridades, o imperativo de apresentar ao mundo uma 

identidade vencedora, em constante aprimoramento, e um perfil de liderança, ainda 

que a área original de atuação da celebridade dispense esses traços. As celebridades 

levam muito a sério a imagem que constroem, pois ela é um capital, negociado para a 

existência própria – celebridades são exemplos dos indivíduos-empresas do 

neoliberalismo. (LANA, 2020, p. 13). 

 

O próximo post de uma internauta anônima apresenta como semelhança a tentativa 

de congelar o tempo como virtude, uma juventude preservada e que tem, nas duas imagens do 

antes e depois de dez anos, a referência a uma beleza ancorada na representação da realeza, tal 

como um dos seguidores da apresentadora Eliana utiliza para elogiar sobre sua juventude e 

beleza. 
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Figura 8 – Juventude e consumo 

 

 

No post acima, a usuária compartilha uma foto quando estava com 19 anos e outra 

aos 29 anos. Não se observa mudanças em seus traços físicos que possam relacionar a passagem 

do tempo; contudo, são notados traços que a ligam ao passado. O cabelo apresenta o mesmo 

estilo, que perpassa sofisticação, requinte e que lembra o estilo de princesas e rainhas 

cristalizado no imaginário comum. “Há cerca de pouco mais de duas décadas, observa-se de 

forma intensa a imposição de um modelo que padroniza as relações comportamentais e os 

corpos da população de acordo com uma estética imposta por um padrão de beleza ditado pela 

indústria da moda” (MONTELEONE; WITTER; GAMA, 2015, p. 926). 

Destaca-se no post os comentários que dialogam com a proposta da usuária. Todos, 

de modo geral, comentam que os anos não passaram ou que ela está melhor aos 29 anos. Um 

deles utiliza o personagem infantil Peter Pan, que tem como atributo nunca envelhecer, para 

dizer que a moça está inserida dentro da “síndrome Peter Pan”. Tal olhar pontuado de forma 

descontraída por um dos internautas é uma ideia desenvolvido nas pesquisas do gerontologista 

mexicano Fernando Torres Gil (MACHADO, 2013, p. 125). Embora os estudos do médico 

sobre a geração Peter Pan mostrem que os membros dela se evidenciam a partir dos 40 anos, 

observa-se a preocupação de se manter jovem principalmente entre o público feminino. No post 

e analisando os comentários que relacionam a imagem como congelada no tempo, ligando 

beleza à juventude, percebe-se uma semiose de valores como juventude, que buscam irromper 

com o processo de envelhecimento. Estes são considerados virtudes e são elogiáveis. 
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O próximo post evidencia a busca pelo status admirável diante do seu público em 

rede social. Observa-se que os ideais de um corpo magro como consumo é desenvolvido. 

 

Figura 9 – Juventude e o corpo magro 

 
 

O corpo é visto como portado de sentidos e carregado de subjetividades. Ele 

desperta interesse de análises e estudos de áreas como psicologia, filosofia, arte e outras do 

campo de estudos sociais. Dentro do campo da comunicação, é valoroso identificar as 

produções de sentidos e propostas comunicativas que o perpassam. Em um olhar mais amplo, 

o corpo significa comunicação e linguagem. Nessa perspectiva, como pontua Le Breton (2006): 

 

Corporeidade, o homem faz do mundo a extensão de sua experiência, transformá-lo 

em tramas familiares e coerentes, disponíveis à ação e permeáveis à compreensão. 

Emissor ou receptor, o corpo produz sentidos continuamente e assim insere o homem, 

de forma ativa, no interior de dado espaço social e cultural. (LE BRETON, 2006, p. 

8). 

 

O corpo se insere na cultura do consumo (BAUMAN, 1998) e na sociedade do 

espetáculo ou do eu espetacularizado (SIBILIA, 2008). O culto ao corpo é colocado como algo 

comum na vida dos indivíduos:  “[...] é quase uma técnica de sobrevivência da sociedade atual, 

uma vez que pretende garantir as melhores soluções para as situações presentes na vida 

cotidiana” (DANTAS, 2011, p. 906). 

O post da usuária da Figura 9 se adequa a esse contexto; nele, o corpo magro é 

evidenciado como um valor e digno de mérito, conquista e sucesso. Tal visão é um lugar-

comum nos discursos dos meios midiáticos. Ao estudarem as produções de sentidos dos corpos 
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em relação ao movimento do tempo nas revistas Sou mais Eu, Junior e Men´s Health Portugal, 

Machado e Gonçalves (2018) concluem que um dos destaques da primeira publicação, por 

exemplo, é a venda da magreza como um ideal a ser conquistado, como um valor de consumo 

que está relacionado ao não envelhecer, como uma forma de manter a juventude. Nesse sentido, 

magreza é sinônimo de juventude: “Apagar os sinais do tempo e ostentar corpos cada vez mais 

magros e mais jovens são condições para os projetos de felicidade e sucesso proposto pelas 

narrativas e pelos discursos então acompanhados” (MACHADO; GONÇALVES, 2018, p. 

204). 

No post, a internauta participa do desafio proposto, mas, ao invés de compartilhar 

uma foto com dez anos de diferença, coloca como espaço de tempo somente quatro meses do 

mesmo ano (entre agosto e dezembro de 2018). Com esse intervalo menor, a ideia é o sentido 

é o êxito atingido por meio do emagrecimento e a conquista de um corpo que se enquadra aos 

padrões sociais e culturais como idealizados.  

A juventude aqui é acionada por meio do estabelecimento de um corpo magro. 

Tenciona, também, o sentido de sucesso profissional, juventude e corpo, uma vez que a usuária 

compartilha duas imagens usando o vestuário da sua empresa. Mobilizando sentidos de 

realização profissional e pessoal como algo inter-relacionados. Nos comentários na sua rede de 

relações, aparecem elogios como “Fucking awesome job” (P* excelente trabalho) ou “gostaria 

de ser como você”, “bom trabalho”. Ou seja, nessas falas, verifica-se a atitude da internauta 

como algo relacionado ao esforço individual ou trabalho, como algo a ser valorizado, 

gratificado. 

A imagem, então, é ligada à disciplina, ao sucesso profissional, ao êxito individual, 

à beleza e à juventude. São elementos que estão presentes nos discursos midiáticos e da 

indústria das celebridades (FRANÇA et al., 2014): 

 

A celebridade enquanto mercadoria está bem referenciada desde o século XIX. 

Todavia, considero que sua dimensão econômica permite afirmar que a sua dimensão 

econômica permite afirmar que a celebridade constitui hoje uma indústria cultural, 

com autonomia ideológica e instrumental, mas em grande medida ligada à mídia e às 

atividades produtivas de entretenimento da sociedade do espetáculo. (FRANÇA et al., 

2014, p. 89). 

 

O post da usuária buscando se encaixar na sociedade do culto ao corpo e à boa 

forma como um valor de consumo pode representar um visão de mundo inserida dentro do 

discurso da mídia e da celebridade. Isso também é notado no próximo exemplo do ator André 

Marques: 
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Figura 10 – Juventude e o corpo magro 

 
 

No post, o ator, que é lembrado pelo seu personagem mais conhecido – o “Mocotó” 

da novela dirigida ao público adolescente/jovem da rede globo Malhação em 1995 –, demonstra 

que o tempo passou, mas ele continua jovem, ligado a esse público que o fez ter sucesso. O 

artista passou por uma cirurgia bariátrica após anos de tentativas de emagrecer e relatos de sua 

inquietude sobre seu peso em suas mídias sociais. Na postagem, ele tenciona elementos como 

juventude, consumo, estilo, moda, sucesso profissional ligados ao corpo magro. Na imagem à 

esquerda, o ator expõe o resultado da cirurgia e, à direita, o corpo de dez anos antes quando se 

considerava acima do peso.   

Segundo Barthes (1982, p. 645), a imagem que o outro faz do meu corpo se torna 

também a imagem que eu tenho, perpassando, assim, a relevância do olhar alheio ao do sujeito 

como elemento significativo na construção do eu e deste espetacularizado. A mídia ocupa, em 

grande medida, o “outro” que Barthes (1982) evidencia. Ela se engendra nos discursos e 

narrativas sobre padrões de estética e beleza. Fin (2014) pontua que os padrões de beleza e 

estética são elaborados e reelaborados nos meios sociais e culturais (BEAUVOIR, 1990; 

BLESSMANN, 2004; DIAS, 2008).   

Nessa perspectiva, a imagem do corpo perfeito é tida como um corpo magro e 

jovem, que deve ser conquistado com dietas e cirurgias radicais (FONTES, 2006, p. 128). Tais 

aspectos são desenvolvidos como valorativos na sociedade atual, a qual denota que sujeitos 

com corpos esculpidos e em forma são signos de felicidade e sucesso: 
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Assim, homens e mulheres buscam, cada vez mais, esculpir cirurgicamente o corpo, 

de modo a ostentar a aparência que seja a expressão do autocuidado e do investimento 

que fazem em si mesmos. Segundo Couto (2004), vivemos um tempo em que só é 

feio/a quem quer e em que a promoção da beleza está por toda parte, associada à ideia 

de maleabilidade das formas físicas e ao entendimento de que é possível comprar a 

forma corporal desejada. Através das cirurgias plásticas, é possível remodelar a si 

mesmo, "aprimorando" aspectos que posicionavam o sujeito em um lugar 

marginalizado ou marcado como não desejável dentro dos grupos sociais. Ao 

remodelar o corpo, remodela-se, também, as marcas sociais de masculinidade e 

feminilidade e, com isso, aspectos da própria subjetividade. (PEREIRA; RIBEIRO 

2012, p. 35). 

 

No post do ator e DJ, identifica-se que ele não apenas representa um atributo da 

sociedade do consumo, mas também se torna um espelho de identificação junto ao seu público. 

Uma seguidora expõe que, além de ser fã do artista, também realizou a mesma intervenção 

cirúrgica para adquirir um corpo magro. Pelos comentários, nota-se que os signos magreza e 

beleza são pontuados como semelhantes.  

Pereira e Ribeiro (2012) afirmam que os sujeitos buscam, por meio de intervenções 

cirúrgicas, o corpo perfeito e, com isso, obterem sentidos de masculinidade/feminilidade, 

feiura/beleza. O corpo se torna porta-voz de nossas subjetividades, como exposto no post citado. 

Por mais que o ator tenha o título de celebridade e, portanto, possua capital simbólico de 

destaque na sociedade atual, ele demonstra que necessitava possuir o corpo adequado para se 

encaixar em seu meio artístico, gerir seu capital simbólico e permanecer como sujeito visível 

em seu grupo social  (PEREIRA; RIBEIRO. 2012). 

Duarte (2012) acrescenta que os sujeitos, ao se sentirem rejeitados devido às suas 

formas físicas, buscam a aceitação do seu meio social: “A rejeição de determinadas formas 

corporais faz com que muitos desejem assemelhar-se aos modelos que estampam capas de 

revistas. Pois é por meio delas que muitos são informados sobre os valores sociais, já que elas 

fazem circular representações que inibem, controlam e educam o gênero masculino” 

(DUARTE, 2012, p. 243). O próximo post perpassa essa busca de adequação social: 
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Figura 11 – Juventude e o corpo ideal 

 
 

O post acima também se insere na interferência do olhar do outro. Refere-se a eu 

forjado para o aceite social, ou seja, os grupos mantêm a influência sobre os sujeitos, embora 

de forma subjetiva e indireta. 

 

Um estudo, inquérito epidemiológico, em 1.183 alunos, faixa etária de 6 a 18 anos, 

em escolas públicas e particulares de Belo Horizonte, Minas Gerais, mostrou que a 

maioria dos alunos (62,6%) estava insatisfeita com seu corpo. Do total, 33,7% 

gostariam de ser mais magros, 28,9% gostariam de ser mais gordos e 37,4% sentiam 

se bem com o corpo. [...] hoje, vive-se um momento do culto exagerado ao corpo e à 

estética: as cirurgias plásticas triplicaram no país, observa-se um aumento dos 

freqüentadores de academias físicas e nunca venderam tanto cosméticos e produtos 

para emagrecer, apesar da crise econômica. É imperativo ser bonito, musculoso, 

magro e saudável como resultado do grande consumo da imagem. (RIBEIRO; 

OLIVEIRA, 2011, p. 64). 

 

Os homens também estão cada vez mais preocupados com sua aparência. 

Intensifica-se, então, uma cultura de culto ao corpo, na qual o corpo musculoso é almejado 

como algo que se relaciona com o estado emocional dos sujeitos. São traços subjetivos como 

felicidade e sentido de beleza em uma sociedade, em que a imagem é de portadora dos 

princípios de significados dos sujeitos. Nesse sentido, Machado e Gonçalves (2018) refletem: 

“Mais do que expostos para contemplação, os corpos exemplares são tomados como inspiração 

para adaptação de si mesmo, de modo que se possa ser observado de maneira semelhante e 

possa ser celebrado por seu corpo belo, torneado, jovem e magro”.  

Os sujeitos tendem a sentirem que possuem um corpo defeituoso que não pertencem 

ao padrão vendido pela indústria do entretenimento. O corpo perfeito é posto como fonte de 
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felicidade e sucesso, e o corpo perecível é ligado a angústia e inquietações, incitando ações que 

buscam adequações por meio de atividades árduas, muita disciplina, sacrifícios, dietas. Sendo 

muitas vezes pesadas e dolorosas (MACHADO; GONÇALVES, 2018, p. 196). 

O post do rapaz da Figura 11 aponta para essas rotinas e atividades intensas para a 

conquista do corpo com músculos. Observa-se, pelo título da postagem, que essa passagem de 

tempo e a realização conquistada foram algo sonhado e que remetem a felicidade, bem-estar e 

orgulho em seu meio social. 

Na legenda da imagem, o sujeito novamente intensifica o sentido da vitória: “Eu 

definitivamente ganhei”, ou seja, para o indivíduo a hashtag está relacionada às conquistas que 

o tempo pode trazer. Além da divulgação de um corpo belo e socialmente cultuado, há a 

exaltação de um eu vitorioso e realizado. O sucesso é o signo que rege os sentidos do post, 

dialogando de forma constante com a imagem perfeita do corpo. Schubert (2007 apud DALLO; 

PALUDO, 2011) aborda sobre o consumo dos corpos e a subjetividades envolvidas nesse 

processo:  

 

Na sociedade contemporânea a dimensão corporal assegura a “verdade” sobre os 

sujeitos e o sucesso ou fracasso do indivíduo é simbolicamente relacionado ao 

“formato” e aparência que o corpo exibe. O corpo, neste período histórico, opera como 

um informador da individualidade.(SCHUBERT, 2007 apud DALLO; PALUDO, 

2011, p. 12283). 

 

O culto ao corpo e a sua ligação com o sucesso e status podem ser verificados no 

post do ator Arthur Aguiar. O artista que começou sua trajetória em um seriado adolescente 

“Rebelde”, que teve um público de identificação que o segue até os dias atuais, postou uma 

imagem do início de sua carreira com um corpo mais magro e sem músculos, compartilha com 

seus seguidores do Instagram uma imagem do seu presente, em 2018, em que apresenta 

músculos na região abdominal. 
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Figura 12 – Culto ao corpo e à juventude 

 

 

A imagem do ator nesta participação na #10yearschallenge faz uma ligação entre o 

corpo musculoso e definido como uma conquista pessoal relacionada também a profissional. 

Denota em seu post que a mudança ocorrida trouxe felicidades e sentimento de certo poder com 

sua imagem de ante do seu público. “Frente a tamanho desafio de modificar e retardar os 

processos orgânicos, aqueles que são bem-sucedidos na missão têm como recompensa o 

privilégio de ostentar o corpo como sinônimo de felicidade nos mais diversos âmbitos da vida: 

sucesso profissional, prazer sexual, amor, beleza, bem-estar” (MACHADO; GONÇALVES, 

2018, p. 197). 

Nos comentários na rede do ator, verifica-se o encantamento dos seus seguidores 

com declarações de amor e que exalta a beleza conquistada pelo ator em relação a estrutura 

corporal. Nesse sentido, podemos verificar que a produção de sentidos despertada no post do 

ator se relaciona com os princípios analisados por Costa (2005), como evidencia os 

apontamentos de Machado (2013) sobre o modelo social que vigora na atualidade relacionado 

à corporeidade: 

 

Define esse modelo social que vigora contemporaneamente como sendo somática, 

uma vez que nele o corpo teria transformado - se em um referente privilegiado no que 

tange a construção das identidades pessoais, ao mesmo tempo em que se configuraria 

como objeto de culto e de idolatria coletiva. (MACHADO, 2013, p. 105). 

 

As narrativas de si na rede tendo o corpo enquanto produtora de significações não 

é elaborada de forma individual, mas em relação ao olhar do outro, ou seja, seus seguidores, 

tendo em vista que terão feedbacks de seus admiradores e não admiradores e de demais veículos 
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midiáticos. Sendo assim, as construções dos sujeitos e de uma celebridade são feitas na relação 

com um outro, estas subjetividades construídas, identidades construídas em coletivas afeta e é 

afetado pelo seu meio. 

 E é nestas subjetividades que o corpo e as identidades construídas e narradas em 

rede que o próximo post também se destaca, mas com o diferencial de não ostentar o corpo 

produzido ou modificado por rotinas de atividades físicas, mas que busca adequação, valor, 

afetos, aceitações, por meio de mudanças na própria cor por meio de aplicativos disponíveis em 

aparelhos de comunicação móveis. 

 

Figura 13 – Juventude, beleza e branquitude 

 

 
 

As mulheres em nossa sociedade ainda enfrentam diversas barreiras como no 

mercado de trabalho, na política, no meio acadêmico e em suas relações afetivas. Partindo do 
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conceito de gênero em Butler, que evidencia como algo performativo e que é construído de 

acordo com os padrões heteronormativas. As mulheres são vistas com base em uma sociedade 

na qual o homem ainda possui mais privilégios e mais poder dentro das instituições que regulam 

a organização de uma sociedade, como pontua Foucault (1972). 

Assim sendo, para além das tensões implicadas no ser mulher na sociedade, 

apresenta, também, a cor dos corpos como algo desagregador e portador de estigmas sociais 

como afirma Goffman (2004):  

 

A característica central da situação de vida, do indivíduo estigmatizado pode, agora, 

ser explicada. É uma questão do que é com freqüência, embora vagamente, chamado 

de "aceitação". Aqueles que têm relações com ele não conseguem lhe dar o respeito e 

a consideração que os aspectos não contaminados de sua identidade social os haviam 

levado a prever e que ele havia previsto receber; ele faz eco a essa negativa 

descobrindo que alguns de seus atributos a garantem. (GOFFMAN, 2004, p. 11). 

 

É dentro deste conceito de estigma e a partir do status da mulher na sociedade que 

o post da usuária da Figura 13 pode ser inserido. A usuária na imagem de dez anos antes está 

com o tom da pele mais escura e na foto de dez anos depois apresentam tom mais claro. 

Observa-se, em determinado sentido, encaixar-se nos padrões que valorizam a branquitude 

enquanto valor. Sobre a valorização dos padrões que regem os indivíduos na sociedade Kilomba 

citada por Ribeiro (2016) pondera: “Por não serem nem brancas, nem homens, as mulheres 

negras ocupam uma posição muito difícil na sociedade supremacista branca. Nós representamos 

uma espécie de carência dupla, uma dupla alteridade, já que somos a antítese de ambos, 

branquitude e masculinidade”. (RIBEIRO, 2016, p.102). 

No post, a jovem apresenta, além da mudança na cor, o cabelo mais longo, 

sobrancelha modificada, maquiagem e estilo que se assemelha a capa de revistas. Destaca-se a 

interferência dos discursos midiáticos sobre as subjetividades de apropriações dos corpos. Um 

indício da busca de se encaixar nos signos desenvolvidos na mídia é o próprio título utilizado 

pela usuária para comunicar sua decisão de participar na #10yearschallenge: “Vamos entrar na 

modinha.” A usuária mostra um movimento de se unir a uma coletividade extensa que mobiliza 

sentidos de pertencimento, identidade, consumo e hedonismo. Como aponta Lipovetsky (2007): 

 

À medida que o efêmero invade o cotidiano, as novidades são cada vez mais 

rapidamente e cada vez mais bem aceitadas; em seu apogeu, a economia-moda 

engendrou um agente social à sua imagem: o próprio indivíduo-moda, sem apego 

profundo, móvel, de personalidade e de gostos flutuantes. (LIPOVETSKY, 2007, 

S/P). 
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Observa-se que a internauta reflete o contexto no qual Lipovetsky (2007) descreve 

como sendo das coisas efêmeras guiando as ações cotidianas e em que os indivíduos são geridos 

pela economia da moda. Os sujeitos, nesse lugar de consumo rápido e movente, veem-se como 

camaleões prontos a se transformarem naquilo que é visto como aceitável ou na moda. As 

identidades, como pontua Hall (2004), são moventes e se encaixam de acordo com seus meios 

sociais e tais movimentos são potencializados. Os usuários, como a internauta do post, buscam 

aumentar seu capital social na rede por meio de adaptações em sua imagem compartilhada. 

Nos comentários do post, observa-se que os objetivos de reconhecimento da 

preservação da juventude, de e estar melhor nos dias atuais do que antes, as modificações 

estéticas, foram percebidas e valorizadas. Destaca-se dentro dos comentários um dos amigos da 

rede que diz não ter coragem de entrar na “modinha” porque não queria ficar “deprê” pois o 

tempo não fez bem ao seu corpo. Ou seja o usuário faz ligação entre as marcas no corpo e a 

depressão, infelicidade, a passagem do tempo é vista como pejorativa, e sem realizar 

intervenções em sua imagem, não tem como compartilhar a fotografia em rede. 

Os comentários provocam enquanto produções de sentidos que apenas sujeitos que 

tiveram um melhoramento na aparência por meio de intervenções estéticas e até mesmo pelo 

uso de filtros em aplicativos estão autorizados a participar do desafio. 

No próximo post, fazendo uso de humor, o autor resolver brincar com a própria 

imagem e com os padrões estéticos dominantes na indústria da moda e da mídia. 
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Figura 14 – Juventude, branquitude e celebridade 

 
 

O internauta utilizando uma imagem real de 2009 posta ao lado uma foto de um 

ator turco. O que ressalta no humor do usuário é que tenciona aspectos como a aceitação da 

sociedade de um homem branco, sendo ator e com aspectos visuais valorizados e propagados 

no meio da moda e nos demais meios midiáticos. 

Destaca-se a reação dos usuários da sua rede que relaciona seu post com a imagem 

do cantor Pop americano Michael Jackson, que além da sua música ficou conhecido pelas 

inúmeras intervenções cirúrgicas e pela mudança da sua cor. 

O post perpassa o sentido que Sibilia (2008) pontua sobre o protagonismo do eu na 

sociedade do espetáculo em que os sujeitos almejam por serem vistos e participarem de uma 

cultura da celebridade. Neste post produz como semiose ser um indivíduo imaginário que possui 

o conceito de celebridade, que é sinônimo de prestigio e sucesso. O post também pode ser 
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entendido em seu ponto de vista crítico, contra os padrões culturais vigentes sobre raça, 

juventude, beleza e a cultura das celebridades. 

O próximo post demonstra o engajamento na rede da atriz norte-americana Viola 

Davis, que ao participar da proposta do desafio dos dez anos demonstra que a sua juventude foi 

preservada, que está melhor no presente e pode ser considerada uma proposta de engajamento 

da visibilidade negra, uma vez que a atriz é atuante nas causas contra o racismo em seu país e 

é considerada um símbolo de sucesso e realização. 

 

Figura 15 – Juventude, celebridade e visibilidade negra 

 
 

A atriz, de 55 anos, é conhecida nos Estados Unidos por suas diversas atuações em 

filmes de sucesso como Histórias Cruzadas e a série dramática How to Get Away With Murder 

que lhe rendeu diversos prêmios onde em seus discursos exalta a importância de se dá 

oportunidades aos artistas negros para que possam ter conquistas como a dela. A partir da 

visibilidade da artista e do papel que as celebridades que como a atriz conquista o lugar de um 

ídolo apresenta na sociedade atual, a adesão da atriz no desafio das redes perpassa bem mais 

que somente a juventude está preservada, que a beleza atual está preservada e, até mesmo, 

elevada, mas demonstra que o sucesso atual é maior e que ela enquanto uma artista negra 

conseguiu aumentar seu capital social e de relevância na sociedade. 

Sobre este papel das celebridades enquanto engajadoras e também de espelho para 

causas relevantes na sociedade como evidenciam o artigo de Bittencour  et all. (2015), ao 

analisarem o desafio do balde como um ciberberacontecimento e as celebridades como vetores 



  

112 
 

chaves de espalhamento nas redes sociais. Assim como no desafio do balde em que as 

celebridades apresentaram relevância para aumentar a visibilidade para a ação e gerar maior 

engajamento nas redes por uma causa social. Aqui se observa como na participação da atriz 

Viola Davis o engajamento não só para gerar a visibilidade para sua imagem em si mas também 

para questões da ordem da subjetividade dos sujeitos como aspectos identitários ligadas ao 

gênero e a raça. 

Assim como se observou nos posts dos usuários das Figuras 13 e 14 que tendem 

tencionam aspectos da negritude ou branquitude como uma relação inerente ao ser visível e 

reconhecido em sua rede, aqui a atriz gera o sentido de valorização da sua etnia e da valorização 

da sua imagem enquanto aspectos ligados a juventude, preservação do corpo belo, ao mesmo 

tempo em que exausta o sucesso em sua vida.  

A imagem a esquerda da atriz é de dez anos antes e a atual é da direita, em que 

ostenta o cabelo de forma natural que remete a valorização dos aspectos naturais. As duas fotos 

se confundem e é difícil reconhecer a atual, somente os observadores que acompanham a 

trajetória da artista podem fazer relação com a forma como a atriz na atualidade usa seus cabelos 

de forma natural cacheada, fato que pode estar relacionada ao contrato da atriz com uma 

empresa famosa de cosméticos para o cabelo, sendo embaixadora desta empresa.  Nos 

comentários observa-se que seus seguidores exaltam a preservação da sua juventude e beleza. 

Com frases como o tempo não passou para você. 

Como forma apenas de acrescentar a possibilidade de se ter na celebridade uma 

oportunidade de se vê e de identificação por meio de sua performance a atriz brasileira Thais 

Araújo que também é atuante em causas sobre a valorização racial, postou na 

#10yearschallenge uma imagem do antes e depois de dez anos em que demonstra que o tempo 

não passou, que está melhor no presente. 
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Figura 16 – Juventude e visibilidade negra 

 
 

A atriz Taís Araújo, carioca, 41 anos, trabalha na televisão desde a década de 

noventa, tendo início da sua carreira marcada pela novela chica da silva, quando tinha apenas 

17 anos. É casada com o ator Lazaro Ramos e tem dois filhos, atualmente está na novela amor 

de mãe novela das oito da rede globo de televisão. Sua imagem é bem conhecida no circuito 

nacional e é uma referência enquanto beleza, o que se sustenta com diversas peças publicitárias 

da área da beleza  sobre cabelos e identidades afros. O cabelo da atriz ilustra inúmeras 

campanhas onde a artista também aproveita para gerar o debate sobre a valorização da 

identidade étnica a qual representa62. 

O cabelo em sua forma natural é adotado por atrizes como Viola Davis e Taís 

Araújo enquanto uma forma de gerar sentidos de orgulho as raízes negras e para valorização 

étnica uma vez que o racismo de uma forma mais explicita ou estrutural está presente no 

cotidiano dos sujeitos. De tal maneira Gomes (2012) pondera sobre a força simbólica do cabelo 

e seus signos identitários em potência gerativa: 

 

Assim como a democracia racial encobre os conflitos raciais, o estilo de cabelo, o tipo 

de penteado, de manipulação e o sentido a eles atribuídos pelo sujeito que os adota 

podem ser usados para camuflar o pertencimento étnico/racial, na tentativa de 

encobrir dilemas referentes ao processo de construção da identidade negra. Mas tal 

comportamento pode também representar um processo de reconhecimento das raízes 

 
62 Disponível em: https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2018/08/13/cabelos-lisos-ja-sao-

minoria-em-comerciais-de-tv.html. Acesso em: 13 maio 2020. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2018/08/13/cabelos-lisos-ja-sao-minoria-em-comerciais-de-tv.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2018/08/13/cabelos-lisos-ja-sao-minoria-em-comerciais-de-tv.html
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africanas assim como de reação, resistência e denúncia contra o racismo. E ainda pode 

expressar um estilo de vida. (GOMES, 2012, p. 8) 

 

Assim como Gomes (2012) observa o cabelo e seus usos estéticos podem perpassar 

sentidos identitários validos como o de pertencimento, valorização, respeito, orgulho, 

autoestima, entre outros valores subjetivos. Além disso pode representar formas de protestos e 

resistências contra preconceitos enraizados nos meios sociais. A atriz Taís Araújo assim 

aproveitou a proposta do desafio para expor que continua jovem, se sentindo bem com sua 

imagem, demonstrando sucesso profissional dizendo por meio da imagem que continua no meio 

artístico e ainda está melhor profissionalmente. Tais aspectos são verificados nos comentários 

em sua rede no Instagram junto ao post divulgado da artista. Nos comentários os internautas a 

exaltam em relação a sua beleza e relatam que o tempo não passou para a artista. 

 

5.2 Envelheci e estou bem 

 

Neste bloco serão expostos inferências sobre a constelação de sentidos “Envelheci e 

estou bem”. Observou-se em uma mirada no conjunto de imagens de celebridades e anônimos 

na participação na #10yearschallenge que, uma pequena quantidade de usuários demonstraram 

uma relação positiva com a passagem do tempo.  

 

No livro A velhice, Simone de Beauvoir, após descrever o dramático quadro do 

processo de envelhecimento, aponta um possível caminho para a construção de uma 

“bela velhice”: ter um projeto de vida. No Brasil, temos vários exemplos de “belos 

velhos”: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Chico Buarque, Marieta 

Severo, Rita Lee, entre outros. Duvido que alguém consiga enxergar neles, que já 

chegaram ou estão chegando aos 70 anos, um retrato negativo do envelhecimento. São 

típicos exemplos de pessoas chamadas “ageless”, ou “sem idade”. Fazem parte de uma 

geração que não aceitará o imperativo “Seja um velho!” ou qualquer outro rótulo que 

sempre contestaram. (GOLDEMBERG, 2013, p. 8). 

 

Já é um lugar comum que o envelhecimento tem formas de afetar diferentes de 

acordo com elementos como classe social, gênero e cultura. E dentro desta perspectiva um olhar 

positivo para a velhice como aborda Goldemberg (2013) sobre o movimento ageless ou “sem 

idades”. É um movimento que teve como marco inicial uma campanha publicitária63 em que a 

atriz inglesa Helen Mirren era protagonista sobre a divulgação de cosméticos anti-idade. Após 

muitas discussões sobre o conceito foi retirada da publicação todos os termos, repesando sobre 

 
63 Disponível em: https://cosmeticinnovation.com.br/ageless-beauty-o-movimento-que-esta-fazendo-a-industria-

repensar-o-uso-do-termo-anti-aging/. Acesso em: 20 jun. 2020. 
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a substituição por algo que celebre a idade e não que desse ao entender que o cosmético lutaria 

contra a idade. 

 A indústria da moda e de cosméticos se apropriou sobre o termo ageless, em que, 

novamente, a mídia e a publicidade buscam um resignificado para se pensar sobre 

envelhecimento que Goldemberg também se apropria para pontuar sobre a “bela velhice”. 

Citando também Boudieu (193) que evidencia que as palavras juventude/velhice são somente 

palavras vazias, ou seja, o sentido depende da sociedade e da cultura em determinado momento 

histórico.  

Podemos verificar que há nos meios midiáticos discussões que tencionam tanto para 

a valorização da velhice que normalmente está ligado ao mercado de consumo como ocorre 

uma desvalorização da velhice em seu sentido de distanciamentos em produtos midiáticos, onde 

a presença de sujeitos depois dos sessenta anos ocorrem de maneira bem menor, sendo seus 

papeis ressignificados enquanto estereótipos, tais como “vovozinha”, “vovozona”, “ os coroas”, 

“as coroas”; “aposentados”, entre outros. 

Com base nessas considerações e tendo como pressuposto a categoria das 

subjetividades proposta por Henn (2015), podemos analisar a apropriação de sentidos dos 

sujeitos relacionados à sua experiência com o tempo em diversos aspectos. É no campo das 

subjetividades dos sujeitos que são expostas as análises a seguir, iniciando com a cantora 

estadunidense Tracy Chapman, de 56 anos. 
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Figura 17 – O tempo voa e estou bem/ identidade étnica 

 
 

A cantora americana Tracy Chapman de 56 anos começou sua carreira musical em 

1988, tendo 32 anos de carreira e possui influencia artísticas em seu país e em diversos lugares 

ao redor do mundo. A artista postou na sua página oficial do Facebook em janeiro de 2019 sua 

participação na #10yearschallenge com o título “O tempo voa”. No post observa-se uma relação 

harmoniosa com o tempo.  

A postagem expõe duas imagens em que o signo de permanência entre as duas são 

o sorriso e o estilo em seu cabelo. Em ambas a cantora demonstra contentamento, felicidade 
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com o momento vivido. O estilo adotado no cabelo que a acompanha ao longo de toda a sua 

trajetória, pode perpassar a permanência identitárias das suas raízes e cultura, levando para um 

lugar de exaltação étnica e de segurança identitárias. 

A cantora embora tenha adotado uma postura de vida mais reclusa e discreta, 

apresenta fãs fieis em todo o mundo que acompanha a trajetória da artista. A relação das 

características individuais das celebridades e sua repercussão em seus seguidores são inerentes 

para que se entenda o tipo de afeto e relação que este artista possui junto aos demais. Neste 

aspecto, França (2014) ao abordar sobre a relevância do carisma que a celebridade desenvolve 

em sua trajetória enquanto aspectos de afetação nos sujeitos. Embora França (2014) direcione 

um olhar para o carisma institucional, ou seja, aquele em que é fabricado pela própria mídia 

enquanto estratégia de vender uma mercadoria de acordo com o público de consumo, aqui se 

observa aquilo que França (2014) evidencia como mais raro na indústria da mídia, um carisma 

genuíno inerente à própria artista. Tal aspecto pode representar que Tracy Chapman ao 

participar deste desafio dos dez anos seja vista como autentica, com sentidos que aproximam 

mais a imagem da artista com suas próprias características inerentes a sua personalidade. Neste 

sentido a imagem da artista em que perpassa mais segurança, tranquilidade, aceitação e 

valorização do tempo enquanto sujeito de positividade apresenta sentido de real. 

Enquanto uma personalidade que representa autenticidade a cantora desenvolve 

uma capacidade de afetar os sujeitos e causar identificação aos grupos menos representados, 

como os negros e os homossexuais. Tais laços são levantados e gerados enquanto semioses por 

meio das posturas e vivencias da própria artista. Embora a artista não seja famosa por falar de 

sua vida privada, já assumiu relacionamento com uma atriz americana.  

Para além dos afetos da artista o que isso traz de relevância é a rede de relação que 

a artista provoca com a representação da sua imagem enquanto experiência e atuações sociais, 

representando a participação na #10yearschallenge algo relevante, uma vez que uma artista que 

busca preservar suas intimidades possibilita se mostrar sobre a questão do tempo em suas redes 

sociais. Transformando essa participação em uma forma honesta de dizer essa sou eu, um 

sujeito que está bem com o tempo e com tudo que ele trouxe.  As palavras verdadeira e única 

são recorrentes os que apontam para a relação da artista com seu público baseado no carisma 

pessoal advindo da postura da artista em sua vivencia, não só nas escolhas de se apresentar ao 

olhar do outro, mas justamente por ir contra ao que é comum ou publicizadas pela mídia 

enquanto forma de ser para os artistas e celebridades. 
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Figura 18 – Envelheci e venci 

 

No post acima, o usuário utiliza a #10yearschallenge para demonstrar que o tempo 

passou e que ele está bem com este tempo e com as realizações que este trouxe. Verifica-se que 

a imagem do passado o usuário da rede social está com vestuário que pertencia a sua formação 

em medicina. A imagem que representa o passado demonstra de forma evidente a juventude 

vivida naquele momento, já a imagem que representa o presente pontua os traços que 

evidenciam a passagem do tempo. Tais como um rosto com barba, cabelos brancos, óculos e já 

sem o jaleco para pontuar sua formação profissional finalizada. Na imagem atual o rosto está 

mais fechado, remetendo a seriedade e amadurecimento adquiridos com o tempo.  

O que é mais comunicado no post é a exaltação do tempo relacionada a formação 

profissional do sujeito. Essa busca por comunicar sobre o sucesso em relações profissionais e 

estilos de vidas é potencializados pelas relações em rede, assim como pontua Recuero (2009) 

ao abordar sobre o capital social em rede: 

 

O capital social, de acordo com Putnam (2000, p. 19), “refere-se à conexão entre 

indivíduos – redes sociais e normas de reciprocidade e confiança que emergem 

dela”64. Para o autor o capital social refere-se principalmente às conexões e tem como 

elementos a reciprocidade e a confiança. [...] Bourdieu também estabelece uma 

definição de capital social: o capital social é o agregado dos recursos atuais e 

potenciais os quais estão conectados com a posse de uma rede durável, de relações de 

conhecimento e reconhecimento mais ou menos institucionalizadas, ou em outras 

palavras, à associação a um grupo – o qual provê cada um dos membros com o suporte 

do capital coletivo (PUTNAM, 2000; BOURDIEU 1983 apud RECUERO, 2005, p. 

7). 

 

 
64 Tradução da autora para: “reffers to connection among individuals - social networks and the norms of reciprocity 

and trustwothiness that arise from them”. 
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Neste contexto das redes onde os usuários se encontram emergidos em informações 

e dados às imagens surgem como norteadora de sentidos e subjetividades. Sendo que, os 

indivíduos buscam prestígios e aumento de capital social em suas conexões. No Facebook, não 

só familiares e amigos estão presentes, a rede profissional também encontram - se neste interim, 

neste sentido, para além da imagem enquanto um álbum de família como visto em tempos mais 

longínquos as imagens de si também comunicam a outros sujeitos com sentidos mais amplos.  

Na contemporaneidade o sujeito deve aparecer antes de ser como pontua Sibilia 

(2008) ao falar das singularidades performáticas do eu em relação a superexposição ou 

visibilidade: 

 

As telas-sejam do computador, da televisão, do celular, da câmera de fotos ou da mídia 

que for – expandem o campo de visibilidade, esse espaço onde cada um pode se 

construir como uma subjetividade alterdirigida. A profusão de telas multiplica ao 

infinito as possibilidades de se exibir diante dos olhares alheios e, desse modo, torna-

se um eu visível. (SIBILIA, 2008, p. 111). 

 

Como a autora evidencia nos tempos atuais sob a égide do consumo e do espetáculo, 

os indivíduos não buscam pelas subjetividades abissais, que representem um eu íntimo e 

construído em nível profundo. Em contrapartida é evidenciado narrativas nas redes sociais que 

buscam pela existência performática no olhar do outro. Aqui neste post observa-se uma 

exposição que visa um olhar mais pragmático no sentido do tempo, ou seja, ele foi bom porque 

obtive êxito profissional, dentro da sociedade de consumo o desempenho dos indivíduos é 

valorizado e tido como valor. 
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Figura 19 – Exaltação ao envelhecimento e às conquistas 

 

 

A figura mostra Fernando Gomes Pinto em sua participação no desafio dos dez 

anos. O médico neurocirurgião virou um sucesso no circuito midiático, televisão e internet, 

após aparecer no programa Encontro da apresentadora Fátima Bernardes falando sobre saúde e 

bem-estar; atualmente, está no programa da emissora Bandeirantes  “Aqui na Band”.  

O médico tem 45 anos e utilizou seu Instagram para compartilhar as mudanças 

ocorridas ao longo dos dez anos. Verifica-se que na primeira imagem escolhida o médico traz 

aspectos em seu corpo da juventude evidente, expressão mais aberta e ligada à juventude, já na 

segunda imagem mais séria, fios brancos no cabelo e na barba, um desempenho que denota 

crescimento e amadurecimento. No texto que acompanha a postagem o médico demonstra 

satisfação com a passagem do tempo de dez anos e sua evolução pessoal e profissional. A ênfase 

dada é principalmente ao número de trabalhos realizados enquanto pesquisador, escritor e os 

títulos acadêmicos alcançados. O que nos leva para a avaliação do tempo enquanto 

aproveitamento laboral, ou seja o quanto conseguimos produzir enquanto sujeitos, onde os 

títulos e as suas publicações editoriais podem ser levadas para o lugar de mercadoria produzida 

à sociedade. Essa lógica das subjetividades enquanto mercadoria é vista em autores como 

Bauman (1998) e Baudrillard (2008), este aponta que: 

 

Nunca se consome o objeto em si (no seu valor de uso) – os objetos (no sentido lato) 

manipulam-se sempre como signos que distinguem quer filiando-o no próprio grupo 

tomado como referência ideal quer demarcando-o do respectivo grupo por referência 

a um grupo de estatuto superior. (BAUDRILLARD, 2008, p. 66). 
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Figura 20 – Exaltação ao envelhecimento e às conquistas 

 

Nos comentários que seguem a publicação os seus seguidores demonstram 

admiração pelo número de conquistas realizadas e concordam com o médico que só falta agora 

plantar uma árvore, signo simbólico que remete aos objetivos de vida dos sujeitos. 

O próximo post de usuário do Facebook, também médico, expõe sobre a passagem 

dos dez anos e a realização com os êxitos profissionais: 
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Figura 21 – Envelhecimento e realização 

 
 

Assim como no post anterior do médico e apresentador Fernando Gomes Pinto, o 

usuário da Figura 21 tem como motivação na participação na #10yearschallenge a exaltação do 

tempo relacionado às conquistas profissionais. Na publicação deste usuário o signo do status 

profissional é desenvolvido enquanto estratégia de promover a própria imagem enquanto sujeito 

vencedor e que obteve conquistas com a passagem do tempo. Sendo que na primeira postagem 

passa o sentido que está no início da profissão, com barba feita. Já na segunda denota 

consolidação na carreira médica, e vem com barba com fios brancos passando sentido de que o 

tempo passou e o sorriso no rosto denota contentamento com essa passagem. 

Partindo do lugar comum que a área médica é uma área demanda dedicação e 

esforço, ligada ao conceito de status social, essa publicação desenvolve enquanto semiose que 

o sujeito busca perpassar tais sentidos ligados à inteligência, desempenho e se inserir dentro 

das expectativas que a sociedade espera. Ou seja, que as pessoas sejam produtivas e que sejam 

vencedoras. 
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O progresso, em suma, passou do discurso da melhoria compartilhada da existência 

para o discurso da sobrevivência pessoal. Ele não é mais pensado no contexto de um 

desejo de velocidade, mas de um esforço desesperado para não sair fora do caminho 

e evitar a desqualificação e a exclusão da corrida. Pensamos em “progresso” não no 

contexto de elevar nosso status, mas de evitar o fracasso. (BAUMAN, 2013, p. 331-

334)65. 

 

Dentro desses contextos em que as identidades são atravessadas pelos estímulos do 

consumo e pelos discursos midiáticos. O signo do status social e do progresso são 

desenvolvidos como um capital simbólico gerador de interações em rede. Nesse sentido, 

Machado (2013) pondera sobre a formação das identidades nos dias de hoje tendo como 

referências Hall (2000) e Silva (2000). “A identidade é vista como um ato de criação social e 

discursiva). Sendo assim construídas junto as interações dos sujeitos e seus meios, sendo o 

tempo todo narrada aos demais. Machado ainda cita Silva (2000) abordando a questão da 

construção da identidade e suas relações de poder no meio social, e dentro deste interim 

podemos apontar que nessa publicação busca-se a diferenciação deste sujeito por meio de sua 

profissão, relacionado ao lugar que essa profissão ocupa na sociedade. Tal olhar pode ser 

reconhecido por meio de comentários gerados pelos seus amigos no Facebook como: “lindo, 

inteligente e determinado”. A maioria dos comentários fala sobre sucesso aliado a inteligência 

e determinação. O sujeito é diferenciado pelo seu capital intelectual e pela sua capacidade de 

atingir o progresso que a sociedade determina como ideal. 

 

Figura 22 – Envelheci bem e estou na moda 

 
 

 
65 Zygmunt Bauman. A Cultura No Mundo Líquido Moderno (Locais do Kindle 331-334). Le Livros. Edição do 

Kindle. 
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Pela fala do sujeito verifica-se que a intenção da postagem é a autoafirmação do 

envelhecer bem, de estar belo após os anos. O signo verbal traduz e introduzem as duas fotos 

compartilhados segundo o olhar do autor. Na primeira imagem, Torquato expõe aparência mais 

jovem com cabelos escuro e olhar que subjetivista o homem sedutor. Na segunda imagem traz 

cabelos grisalhos com corte moderno, óculos, barba com fios brancos e olhar que propõe outra 

forma de sedução.  

O que se observa em ambas as imagens é que sujeito apresenta confiança sobre seu 

corpo. Ele expõe o significado da passagem dos anos como algo que melhora a autoimagem, 

sendo essa publicizadas para seu meio midiático. Tal iniciativa do maquiador que lida com 

imagem e bem-estar do seu público pode ser também uma forma de perpassar a sua própria 

imagem como algo que está em processo de melhora ligado a beleza e a estética em diálogo 

com o tempo. 

Para além da valorização de si e do seu estar bem, o maquiador dos famosos busca 

em sua postagem por uma maior visibilidade, cliques e compartilhamentos, que na era digital e 

das novas formas de comunicação reverbera como capital social simbólico. O intuído é mais 

ligado ao campo artístico e midiático e menos ligado as questões e ponderações acerca do tempo 

e sua representação: 

 

Mais do que uma “civilização da imagem”, a expressão que melhor define o universo 

em que, me parece, estamos vivendo hoje é uma “era da visibilidade”, ou melhor, de 

uma “alta visibilidade”. Ver e exibir constitui, atualmente, aspectos vitais do ambiente 

cultural em que estamos profundamente imersos. Se, antes, “ver e ser visto” era uma 

estratégia recomendada àqueles que, na busca de uma fama fácil e rápida, circulavam 

pelos corredores e salões nos quais se exibiam potenciais colunáveis, hoje, a intensa 

“visibilidade” para a qual chamo a atenção refere-se a uma complexa engenharia 

social que passa, entre outras coisas, pelas estratégias do marketing, pelas mãos de 

diversos especialistas e, finalmente, pela sensibilização de todos os atores sociais de 

modo vigoroso e apaixonado. (HERSCHMANN; PEREIRA, 2005, p. 63). 

 

Herschmann e Pereira (2005) ao falarem sobre o mundo das celebridades refletem 

que estamos vivendo em uma era da visibilidade, aqui o ver e exibir está no centro principal do 

artista. O maquiador que tem como principal atividade proporcionar as celebridades rostos 

produzidos, e desta maneira construir estilos para cada sujeito de acordo com os padrões da 

moda e do consumo, apresenta em sua própria imagem uma vitrine de exposição. O que nos 

leva assim propor enquanto analise da publicação do maquiador é que este próprio se torno uma 

forma de vender seu trabalho enquanto moda e estilo por meio da participação na 

#10yearschallenge como uma oportunidade publicitária, dialogando assim com o olhar de 

Bauman (2008 apud MACHADO, 2013): 
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Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar 

mercadoria, e ninguém pode manter segura sua subjetividade sem reanimar, 

ressuscitar e recarregar de maneira perpetua as capacidades esperadas e exigidas de 

uma mercadoria vendável. (BAUMAN, 2008 apud MACHADO, 2013, p. 137). 

 

Mostrando que os sujeitos que buscam adequar suas imagens como uma forma de 

vender seus trabalhos ou atividades artísticas, o próximo post traz a participação do ator Dan 

Stulbach, de 51 anos.  

 

Figura 23 – Envelheci e estou bem, continuo galã 

 

 
Fonte: Instagram (2019) 

 

 

O ator Dan Stulbach  tem uma carreira muito bem administrada, sendo mais 

reconhecido no meio artístico após atuar na novela do autor Manoel Carlos em 2003. Na novela 

“Mulheres Apaixonadas” interpretou um vilão que cometia abusos contra a esposa, a 
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personagem da atriz Helena Ranaldi. O interessante a ser destacado sobre a construção da 

imagem do ator ao longo destes 17 anos de profissão é que, sua postura enquanto individuo em 

seu meio social o tornou uma pessoa de credibilidade, e pode ser neste sentido que é 

normalmente escolhido para papeis de galã ou protagonista. Sobre essa mirada na construção 

de sua imagem enquanto forma de existir no seu meio artístico podemos citar o olhar de Lana 

(2020, p. 13) que descreve: 

 

Há, nas narrativas das celebridades, o imperativo de apresentar ao mundo uma 

identidade vencedora, em constante aprimoramento, e um perfil de liderança, ainda 

que a área original de atuação da celebridade dispense esses traços. As celebridades 

levam muito a sério a imagem que constroem, pois ela é um capital, negociado para a 

existência própria – celebridades são exemplos dos indivíduos-empresas do 

neoliberalismo. (LANA, 2020, p. 13). 

 

No contexto em que as celebridades administram suas carreiras de tal forma que 

consiga prestígio, respeito como forma de manter seu capital social e assim permanecerem no 

mercado de trabalho, a imagem construída é seu principal capital. Na participação do ator na 

rede social Instagram junto à #10yearschallenge a principal mensagem passada é envelheci 

bem, continuo atuando como ator e possuo prestigio. Essa semiose é gerada principalmente 

porque na imagem atual o ator estava no ar em uma novela das oito em que era um protagonista, 

ou seja com o passar dos anos, continua a ter sucesso. A ação do tempo é vista como forma 

positiva, ostentada pela barba com fios brancos e os cabelos grisalhos. 

Nos comentários gerados pelos seus seguidores, verifica-se essa passagem do 

tempo de forma valorativa. Os comentários mais surgidos foram “igual vinho” “ quanto mais o 

tempo passa mais está melhor”; “mais gato”; “Tom Hancks”, “rejuvenesceu”. A maioria de 

uma forma geral associaram a passagem do tempo do artista como algo que  lhe trouxe 

benefícios. O post do ator se associa às estratégias de manutenção da sua imagem na mídia de 

uma forma positiva, em que não se nega o tempo, mas o exalta em uma forma de agradecimento 

pelo prestigio alcançado ao longo da sua trajetória artística. Sendo um movimento característico 

das celebridades como acrescentam França et al. (2014, p. 92): “A presença na mídia está mais 

do que meramente associada ao ‘prestígio’: O famoso por ser famoso por ser famoso na medida 

em que a sua presença na mídia lhe associa alguma dose, mesmo homeopática, de prestígio”. 

O próximo post também faz uma relação com a valorização do tempo e o sucesso 

atingido na mídia. 
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Figura 23 – Envelheci galã/ herói 

 

O ator Robert Downey JR é uma celebridade que se insere nos apontamentos de 

França et al. (2014) se observa um carisma e um prestigio social que é atribuído aos interesses 

do próprio meio que o artista está inserido. Esse olhar é trabalhado pela trajetória do artista e 

sua vida pessoal. Até o fim da década de noventa, o ator tinha uma imagem negativa, com várias 

passagens pela prisão, uso de drogas e agressões, era considerado um ator em ruinas. Filho de 

diretor começou sua carreira com cinco anos, apresentando assim cinquenta anos de profissão 

nos dias atuais. Contudo, não conseguiu administrar até o fim dos anos noventa, uma imagem 

que, pudesse perdurar no meio artístico, o que veio a mudar depois de ganhar dois personagens 

“Sherlock Holmes” (2009) e “ Tony Stark” (2008).  

O que perpassa a relevância da mídia que pode promover ou não os sujeitos, 

fabricando no olhar de França et al. (2014) um carisma forjado enquanto uma forma de inserção 

na indústria do entretenimento. Neste post fica evidente que há um interesse da própria mídia, 

aqui a rede de televisão fechada Telecine, em promover o artista para que assim também 

promova os produtos que são seus filmes que são considerados de sucesso. Como os filmes da 

franquia da Marvel Homem de Ferro, sendo representado pela segunda postagem escolhida para 

participar do desafio dos dez anos. No primeiro, a emissora utiliza uma imagem do ator em sua 

atuação em Sherlock Holmes e na segunda do tempo presente uma imagem do ator no filme 

Homem de Ferro que teve várias sequencias, individuais e em conjunto com os demais heróis 

da Marvel. 
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O que se evidencia na publicação é a busca de retratar o tempo de uma forma 

benéfica para o ator que, em sua trajetória de 2009 a 2019, conseguiu interpretar com sucesso 

papéis de heróis. Ou seja, o post relaciona o tempo ao sucesso e ao progresso. 

Nos comentários, observa-se que a proposta da mídia atinge seu objetivo, pois a 

imagem do ator depois de dez anos permanece valorizada, comentários semelhantes ao post 

anterior do ator Dan Stulbach são encontrados como a referência da aparência do ator 

comparando-o um vinho que melhora com o tempo.  

Já no post a seguir, tendo duas atrizes como protagonistas na divulgação da imagem 

e a promoção da emissora, verifica-se um contraste com o encontrado junto a participação do 

ator Robert Downey Junior. Jeniffer Aniston e Sandra Bullock são expostas de forma 

pejorativas gerando subjetividades negativas sob as suas imagens e o processo de 

envelhecimento. 

 

Figura 24 – Envelhecimento e rejuvenecimento 

 
 

O post da emissora telecine em sua página oficial no Facebook escolheu duas 

atrizes para participarem da #10yearschallenge, sendo elas Jennifer Aniston e Sandra Bullock 

essa escolha pode ter sido movido pelo capital simbólico que as duas carregam. Uma vez que 

ambas ficaram conhecidas por atuações em que são protagonistas e faz pares românticos.  

A carreira das atrizes são atreladas a imagem de mulheres bonitas, sensuais e bem 

sucedidas, ou seja, a imagem perpassada pela mídia promove uma distinção do envelhecer 

masculino e do envelhecer feminino. As mulheres aqui retratadas são apontadas como 

permanecendo jovens em seus sentidos estéticos e não como na figura de Robert Downey Junior 

em que sua imagem está relacionada a somente seu êxito profissional, filmes em que obteve 
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sucesso. Tal ponto de vista em que as mulheres são retratadas de forma mais negativa com a 

passagem do tempo são vista em autores com Debert (2004), Machado (2013), Machado e 

Trindade ( 2019) e Machado; Gonçalves (2015). 

As atrizes já no título carregam o estereotipo da mulher que tem que permanecer 

jovem para ser bem sucedidas em suas profissões: “É impressão minha ou a Sandra Bullock e 

a Jennifer Aniston estão rejuvenescendo?”. Observa-se que aqui que o termo rejuvenescendo é 

a ênfase da publicação, como se fosse um valor em se mesmo para que as profissionais 

continuem com o sucesso e prestígio. Neste sentido Machado (2013) pondera sobre a adequação 

as normas e padrões estéticos enquanto forma de existência na sociedade atual: 

 

A delimitação de ideias estéticas e a imposição de padrões de beleza inalcançáveis 

para muitos, ao apontar quais corpos pesam e quais corpos são irrelevantes (Butler, 

2000), implica, pois, na condenação daqueles sujeitos que não aderindo às normas, 

são acusadas de serem negligentes em relação à aparência física e ao capital simbólico 

que a ela se atrela. (MACHADO, 2013, p. 133). 

 

Na publicação,  verifica-se mesmo que as atrizes tenham aderido aos padrões a elas 

inferidos ainda sim encontram desvantagens quanto à passagem do tempo em seus corpos e a 

permanência como protagonistas em filmes. Como pode ser analisados nos comentários dos 

usuários na interação com o post que abordam sobre as cirurgias plásticas, a maquiagem que as 

tornam com aparência jovem, comparação com o artista Michael Jackson visto de forma 

negativa pelas inúmeras plásticas realizadas. Aponta-se que tanto os usuários masculinos como 

os femininos demonstram um olhar crítico negativo para as imagens das atrizes. Evidenciando-

se assim um olhar comum sobre os estereótipos que envolvem o envelhecer para homens e 

mulheres na sociedade. O homem mais velho é igual vinho; e a mulher, deteriorada 

imageticamente. 

No próximo post, nota-se a vigência dos estereótipos que o homem envelhece bem 

e permanece belo nos padrões estéticos sociais após os 58 anos. 
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Figura 25 – Envelheci ídolo 

 

O líder e vocalista da banda que leva seu nome John Bon Jovi tem 58 anos, 

representa um ícone do rock e tem na sua imagem uma ligação não só com o público que o 

acompanha desde a década de 1980, mas também alcança os demais públicos. O que aponta 

para uma gestão da sua imagem que se insere na lógica do espetáculo, em que busca a 

potencialização da visibilidade, performance sedutora e atraente que consiga afetar grupos 

diversos.  

No contexto da sociedade do espetáculo apontada por Debord (1967), Sibilia (2008) 

e Kellner (2006), a imagem do cantor é desenvolvida enquanto um produto que preserve 

interesse do seu público. Neste sentido estratégias como o vestuário, moda e estilo são 

analisados e adequados para vender um produto que possa ser rentável. Assim como aponta 

França et al. (2014, p. 93): “O carismático da mídia – o carismidiático – serve à indústria e ao 

status quo do sistema econômico. Ambos, mídia e celebridades, alimentam o consumo 

capitalista, concretizando a relação triangular celebridade – economia – carisma”. 

Aponta-se assim que a participação do cantor na #10yearschallenge promove a 

produção deste carisma institucionalizado que tem como objetivo deixar a imagem do cantor 

mais visível e inserido dentro dos padrões da moda e do espetáculo vigente. Em uma mercado 

onde a figura masculina apresenta mais privilegio e poder em relação as mulheres (SOARES; 

LINS, 2017). Sendo assim, o cantor possui também mais liberdade para assumir seus cabelos 

grisalhos e apontar para um processo de envelhecimento benéfico enquanto progresso artístico 

e também do próprio corpo. 

Nos comentários, encontram-se evidências dos estereótipos ligando o corpo do 

homem mais velho como um vinho, que quanto mais velho melhor e mais bonito. Pontua-se, 

assim, que cantor consegue se inserir na indústria do consumo e do mercado midiático 
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adaptando-se a sua imagem aos padrões vigentes e desenvolve as exigências da sociedade do 

espetáculo em se manter visível e atingir ou afetar os demais sujeitos. Como forma de tornar 

suas subjetividades vendáveis na lógica do consumo e do espetáculo, Bauman aborda: 

 

O tempo realmente passa, e o truque é manter o mesmo ritmo dele. Se você não quer 

afundar, deve continuar surfando, ou seja, continuar mudando, com tanta frequência 

quanto possível, o guarda-roupa, a mobília, o papel de parede, a aparência e os hábitos 

– em suma, você. (BAUMAN, 2013, p. 338-340).66 

 

É dentro deste interim que o cantor tem sua presença marcada na #10yearschallenge 

como uma forma de existir e continuar evidente, potente no olhar dos usuários da rede social. 

Demonstrando ou perpassando a ideia de um bem-estar com a passagem do tempo. 

Já no próximo post, nota-se um olhar que distancia da proposta de consumo, mas 

que serve para pontuar novamente o abismo que se encontra entre as produções de sentidos 

geradas pelos discursos midiáticos sobre o envelhecimento de atrizes e atores acima de 50 anos 

e sua permanência nos meios. E a forma que os próprios artistas se enxergam. Aqui, a atriz 

Lúcia Verissimo, de 62 anos, participa da #10yearschallenge e revela está feliz e em harmonia 

com o tempo. 

 

  

 
66 Zygmunt Bauman. A Cultura No Mundo Líquido Moderno (Locais do Kindle 338-340). Le Livros. Edição do 

Kindle. 
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Figura 26 – Envelheci e gosto das minhas rugas 

 

A atriz Lúcia Veríssimo demonstra aceitação com o tempo passado e os reflexos 

dele no presente. Tanto que a atriz utiliza no texto que antecede a imagem para dizer que se 

orgulha das suas rugas. Na primeira imagem a atriz escolheu uma foto de divulgação da sua 
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peça “Usufruto” já na segunda foto a atriz da autoria ao fotografo Bob Wolfenson e diz que 

recebeu as fotografias com retoques e solicitou ao profissional que deixassem as rugas 

aparecerem. A atriz ainda comentou que deve ter sido a primeira atriz a pedir tal coisa ao 

profissional, uma vez que a maioria dos artistas preferem suas imagens retocadas por aplicativos 

visuais. 

A artista que soma mais de quarenta anos de profissão encontra-se afastava da 

televisão e tem como foco o teatro, a direção e a produção em cinema. Um circuito que é visto 

no meio midiático como não tão evidente como as figuras que ficam à frente das câmeras e são 

vistos por mais tempo. E na sociedade do espetáculo que é necessário aparecer antes de ser, 

como pontua Sibilia (2008), personalidades como Lúcia Verissimo são consideradas como 

desaparecida da mídia, ou sem visibilidade. Nesse sentido, a figura da atriz é carregada de 

sentidos mais densos pois diz mais sobre o próprio sujeito. Embora a primeira postagem seja 

em relação a uma divulgação de trabalho, e sendo assim uma ação performática para gerar 

visibilidade e atrair um público consumidor, na segunda postagem a atriz já revela algo singular  

e pessoal que diz sobre sua forma de enxergar a si enquanto uma mulher em processo de 

envelhecimento, de um orgulho com as marcas que as rugas expressam. Além de demonstrar 

também que está feliz consigo mesmo, se sente bonita e continua mulher. 

Na participação da artista no desafio dos dez anos fica evidenciado o que 

Goldemberg (2013) aponta para os sentimentos de segurança e liberdade alcançada com a 

chegada da maturidade ou do envelhecimento. Onde os indivíduos buscam se desprender das 

exigências da sociedade sobre seus corpos: 

 

Em suas inúmeras obras, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman discute dilemas 

muito presentes no universo dos homens e das mulheres que tenho pesquisado. Ele 

afirma que há dois valores absolutamente indispensáveis para uma vida feliz. Um é a 

segurança; o outro é a liberdade. Para ele, não é possível ser feliz e ter uma vida digna 

e satisfatória na ausência de qualquer um dos dois. Segurança sem liberdade é 

escravidão. Liberdade sem segurança é caos. Entretanto, ninguém, até hoje, encontrou 

a fórmula de ouro, a mistura perfeita entre segurança e liberdade. Cada vez que 

conseguimos mais segurança, entregamos um pouco da nossa liberdade. Quando 

temos mais liberdade, entregamos parte da nossa segurança. A construção de uma 

“bela velhice” parece depender tanto da sensação de segurança quanto da conquista 

de liberdade. De um lado, saúde, dinheiro suficiente para ter uma vida confortável, 

família, trabalho. De outro, uma maior liberdade para seguir a própria vontade. ( 

GOLDEMBERG, 2013, p. 30). 

 

A artista no que tange aos recursos para atingir os sentimentos de segurança que 

apontam os autores Bauman e Goldemberg (2013) não encontrou dificuldades, uma vez que a 

atriz já se inseriu no mundo artístico por razão do pai ter sido famoso por integrar o grupo “Os 
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cariocas”, pertencendo assim  elite carioca. A liberdade de se posicionar em relação ao seu 

corpo também é algo característico da própria artista mesmo antes de completar sessenta anos. 

A atriz é atuante na política, na defesa dos animais e dos direitos LGBTS. Ou seja, a postura da 

atriz sempre perpassou essa segurança e liberdade que destoa da maioria dos artistas inseridos 

na sociedade de consumo. 

Podemos associar a classe social da atriz, sua politização, sua formação acadêmica 

e vivencia como algo que pode ter possibilitado essa postura de encarar o tempo com mais 

tranquilidade, segurança e liberdade. 

Os comentários que seguiram a publicação na página pessoal da atriz no Facebook 

foram de elogios e aceitação do olhar de um tempo benéfico à imagem da atriz. Aqui, é visto o 

que França aponta para um carisma próprio da personalidade pública, um carisma nato de 

acordo com as características subjetivas dos sujeitos. 

 

5.3 Eu me manifesto 

 

Neste bloco de postagens, foram selecionadas imagens de artistas e usuários 

anônimos do Facebook e do Instagram que utilizaram a #10yearschallenge para se 

manifestarem de forma subjetiva sobre questões como “Eu já não sou criança”, “Eu sou dessa 

cultura religiosa”, “Eu tenho essa posição política”, “Este corpo agora é o meu”, “Eu tenho 

consciência ambiental”, “Eu sou mãe”, “Eu sou casada”. Em todas as postagens, verifica-se 

uma narrativa para apontar para a existência de um Eu singular que precisa ser narrado e 

comunicado, não só pela manifestação de um corpo mas também por signos que buscam os 

imbuir significados. 

No movimento de análise, faz-se necessário expliciar que a identidade aqui é vista, 

de acordo com o olhar de Hall (2000), como aberta, não singular e em constante dialogo com 

seu contexto, onde as identidades são significadas e ressignificadas de forma contínua.  São 

utilizados parâmetros analíticos sobre as identidades moventes no ambiente das redes sociais 

que dialogam com o olhar de Machado (2013): 

 

A identidade aqui percebida, do mesmo modo, nunca é singular, nunca é fechada em 

si mesma, sendo constantemente significada e ressignificadas ao dos movimentos dos 

sentidos e dos dizeres. Hall (2000, p. 109) ressalta que as identidades são construídas 

“dentro e não fora dos discursos”, sendo por isso, inclusive, que se faz necessário 

percebê-los levando em consideração o ambiente que propicia o seu desenvolvimento 

e sua consolidação. (MACHADO, 2013, p. 41). 
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Essas identidades moventes e abertas estão sendo encenadas nas redes sociais. O 

sentido aqui empregado para encenações dialoga com o conceito de performances de Sibilia 

(2015) que evidencia que na sociedade da hipervisibilidade os sujeitos buscam construir sua 

visão de si ao performar, agir de tal forma que possa afetar o observador, durante sua exposição 

em rede on-line: “O personagem – isto é, aquele que performa, seja real ou fictício –, está 

sempre à vista e somente é ou existe se (e na medida em que) alguém estiver olhando. O que 

equivale a dizer, retomando os conceitos de Riesman, que sua personalidade é alterdirigida.” 

(SIBILIA, 2015, p. 359). 

Dentro deste contexto onde as subjetividades são performadas nas redes, o primeiro 

post a ser analisado é de uma celebridade que busca pontuar a passagem da adolescência para 

a vida adulta e o que isso representou em seu jeito de ser no mundo. 

 

Figura 27 – Eu cresci, não sou mais criança 

 

A apresentadora e atriz Maísa Silva tem 17 anos e começou sua carreira aos três 

anos de idade.  Inicialmente em programa de auditório na emissora Record e a partir de 2007 

na emissora SBT onde permanece até os dias atuais. 

Maísa ainda escreveu livros para públicos jovens e adolescentes e possui muita 

influência nas redes sociais, e por isso está sempre desenvolvendo campanhas publicitárias para 

marcas nacionais e internacionais no que se refere à moda e estilo. 

A artista tem como singularidade ter crescido e desenvolvimento enfrente as 

câmeras.  Uma vez que, passou pela infância, adolescente e chegou ao início da juventude 

inserida no meio midiático. 
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As duas fotos escolhidas pela apresentadora representam  este processo de mudança 

e transformação que se deu ao longo dos anos, que por ser algo familiar como o crescimento de 

um sujeito dentro de uma família é pouco percebido, mas quando colocado e destacado em uma 

hashtag demonstra de uma forma maior essa mudança que perpassou em um tempo regular e 

extenso pode se dizer e que se torna pequeno quando colocado nesta brincadeira. O tempo 

enquanto sujeito de transformação é o signo principal no post de Maísa. 

Na primeira foto a atriz destaca sua imagem com cabelos com cachos, um tipo de 

penteado muito associado à infância e o mundo infantil, vestuário condizente com uma criança 

e o sorriso amplo, remetendo a espontaneidade. A ponta também para uma alegria e 

contentamento em estar de frente para as câmeras. O microfone sobre sua roupa indica que a 

artista está em ambiente de trabalho e que sua infância está inserida neste meio artístico.  

Já na segunda imagem a jovem vem com cabelo em interação com a moda vigente, 

sua roupa perpassa sentido de juventude, atualidade e contextualizada pelo universo jovem. Os 

elementos sígnicos visuais presentes na segunda foto condiz com a publicização que a artista 

faz sobre sua imagem e carreira. Uma jovem que está inserida no meio eletrônico de influência 

digital sobre moda e estilo para sua geração. 

Este movimento da apresentadora de relatar a si mesma a partir de um espectro de 

uma artista influenciadora dialoga com as características das celebridades no mercado 

neoliberal como evidencia Lana (2020): 

 

Assim, o capital humano mais valioso que possui é a visibilidade. Como explicou 

Nathalie Heinich ( 2012), a visibilidade atualmente é um capital que cria uma nova 

elite social, formada por aqueles que possuem uma face visível a muitos, que pode ser 

vendida, reproduzida, transmitida, estocada e dilapidada – assim como qualquer outro 

tipo de capital. ( LANA, 2020, p. 14). 

 

A participação da apresentadora na hashtag #tenyearschallenge pode ter tido como 

objetivo principal pontuar essa mudança no corpo, de uma infância a um período de maturidade 

dos corpos. A mensagem principal do post assim é não sou mais criança, cresci. Observa-se 

aspectos de valorização dessa mudança a partir de elementos estéticos ligados a uma jovem 

adolescente que apresenta vaidade e ostentação da mesma, neste sentido Maísa que desde 

criança já está inserida nos veículos de visibilização midiática exerce influência a outros 

públicos enquanto celebridade tenn: “A partir do momento em que a celebridade vende, a 

celebridade constrói-se, cria-se como um produto ou serviço”. (FRANÇA et al., 2014, p. 74). 

Aponta-se que a atriz e apresentadora dentro do conceito de celebridade 

desenvolvido por França et al. (2014), ao promover diversas marcas para o público jovem 
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adolescente. Tais como produtos para o cabelo que dialogam com o post do desafio que 

demonstra essa mudança do estilo em seus cabelos. Quando era uma criança, nutria cabelos 

cacheados e o mantém liso na juventude. Nesse sentido, como acrescenta Pimentel (2005), os 

sujeitos midiáticos têm valor em si mesmo no que tange ao seu potencial de visibilidade do que 

pelas suas competências ou saberes. A performance de suas identidades se direcionam ao 

mercado do consumo de sua imagem. 

O próximo post se insere dentro do contexto das novas celebridades e a busca de 

performar a se enquanto uma forma de inserção no mercado de consumo da imagem na internet. 

 

Figura 28 – Adolescência e vida adulta/ permanência do eu 
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O post da usuária se insere neste contexto onde os sujeitos buscam narrar a si nas 

redes sociais e influenciar ou afetar aos demais, tendo como principal produto seu jeito de ser 

ou existir. A usuária assim desempenha uma função amplamente discutida nos meios digitais, 

a de influenciadora de estilos de vida em rede online, uma digital influence. Essa profissão faz 

uso do prestígio e do capital social e simbólico construído na rede, assim como pontua Karhawi 

(2017): 

 

Os influenciadores digitais fazem parte de um espaço social de relações marcadas por 

disputas pelo direito à legitimidade. Assim, “ser influente”, poder dizer algo, ter 

legitimidade em um campo não é fato dado, mas construído. Para ser capaz de 

influenciar, em alguma medida, um grupo de pessoas, pressupõe-se um destaque, 

prestígio; algum tipo de distinção em meio ao grupo. (KARHAWI, 2017, p. 55). 
 

O capital social, no olhar de Bourdieu (1997), é um acumulo de experiências dos 

sujeitos, seja por meio de seus estudos, sua vivencia, cultura e pelas relações construídas 

durante esse processo. Recuero (2005) desenvolve o olhar de Bourdieu (1997) sob o ponto de 

vista das relações em redes sociais, onde o capital social é a relevância que o sujeito apresenta 

em suas redes, o número de conexões e a capacitar de interagir com essa rede. Neste sentido os 

sujeitos em rede buscam cada vez mais aumentar seu capital social, número de usuários, 

curtidas e compartilhamentos que podem como evidencia Bourdieu (1997) se transformar em 

capital econômico. Sendo assim, há uma institucionalização das formas de vender um Eu que 

seja não só visível, mas também aceito para um grande público de consumidores. 

E é neste interim que este post pode ser analisado a digital influence busca 

demonstrar que construiu sua imagem nas redes desde o Orkut até chegar na atual rede aqui 

uma página no Facebook, e neste percurso como narra a usuária passou de um sujeito que não 

tinha afinidades com as redes sociais até o atual momento onde a rede já está inserida em seu 

cotidiano e é instrumentalizada para dar visibilidade ao seu estilo de vida. Um tempo vivido em 

rede que acompanhou a transformação da adolescente em uma mulher adulta. 

A internauta que relata a demarcação deste tempo como uma evolução da sua 

participação nas redes em conjunto com sua vida pessoal. Suas vivências e realizações pessoais 

se confundem com a própria experiência na rede. Ao mesmo tempo que diz que passou por 

mudanças profissionais, como a escrita de um livro e de trabalhos com marcas relevantes, 

também pontua sobre mudanças em sua vida pessoal, namorado que virou marido, a experiência 

de ser mãe, mudança de cidades e de estilos visuais.  

Para além das mudanças evidenciadas pela usuária, Hall (2000) atenta para as novas 

identidades que surgem na atualidade, de indivíduos que contemplam dentro de si processos de 
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mudanças e permanências. Buscam intensificar as mudanças ocorridas, mas, também, preservar 

laços identitários. Nesse sentido, a digital influence aponta que passou por diversas experiências 

que a transformaram, mas que, ao mesmo tempo, procurou preservar as características que 

existiam em sua self dez anos antes. 

É interessante verificar que, nessa participação, para além de demonstrar e demarcar 

a passagem dos dez anos, a usuária buscou transformar as subjetividades que envolvem as 

questões do tempo e torná-lo um produto interessante e relevante para as redes.  

Já no próximo post, o eu que é performado se distancia do mercado de consumo 

relacionado ao corpo, mas que tenciona as questões do capital social atrelado também a um tipo 

de comercialização da marca ou do valor identitários de uma empresa. O post pertence a uma 

agencia de viagem que aborda as mudanças climáticas e suas consequências sobre um dos 

principais destinos de turismo da empresa: a Amazônia. Aqui, há um valor simbólico que é uma 

visão de mundo, uma valorização das questões humanas e ambientais é tornada visível e, ao 

mesmo tempo, é publicizada a empresa. 
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Figura 29 – Eu consciente ambiental 

 

No ciberespaço, como evidencia Santaella (2003), as subjetividades são 

atravessadas pelas próprias singularidades da rede.  

 

Se, de fato, a pessoa que aparece no ciberespaço é aparentemente mais fluída do que 

aquela que assumimos em outras situações de nossas vidas, isso advém do fato de que 

podemos, até um certo ponto, conscientemente construir essa persona no ambiente 

simulado. (SANTAELLA, 2003, p. 213). 

 

Nesse post, observa-se tais inferências das próprias características de interação em 

rede e seus aspectos de volatilidade, fluidez, elevado número de informação e protagonismos 

de imagens para gerar semioses.  Neste sentido o usuário faz uso de um acontecimento que é 

discutido de forma constante na internet e nos demais veículos noticiosos o desmatamento da 

Amazônia.  
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No ciberespaço, como evidencia Santaella (2003), os sujeitos buscam demonstrar 

ao outro quem ele é por meio de outros signos que não os seus corpos. Pois o corpo é 

virtualizado e se torna fluido no contexto das redes. Sendo assim para ganhar materialidade 

corpórea e subjetiva os indivíduos utilizam-se das próprias ferramentas deste sistema para 

representar a se e sua forma de enxergar o mundo. Aqui neste post, então, observa-se o uso de 

um elemento sígnico advindo dos veículos noticiosos de comunicação para pontuar sua posição 

ambiental, seus valores enquanto sujeito, e desta forma gerar outras mobilizações. 

O usuário busca um certo prestigio em sua rede, gerar mais laços sob o ponto de 

vista da consciência ambiental, de ser cidadão e ao mesmo tempo autenticar e valorizar a sua 

atividade empresarial. Procurando uma transferência dos valores subjetivos expostos em seu 

post ao seu produto comercializado, as vendas para pontos turísticos. 

Algo relevante é que os usuários de sua rede levantam outro ponto relevante sobre 

as publicações em rede e suas autenticidades. Onde a imagem pontuada como da Amazônia nos 

dias atuais é substituída por uma da Indonésia. Tal fato gerou incredibilidade ao próprio sujeito. 

A atitude de aderir a determinadas campanhas enquanto uma estratégia publicitária é algo 

comum nas redes sociais, aqui fica expresso essa adesão apenas para simular uma personalidade 

humanitária e converter em produto. Embora muitos tenham se identificado com a intenção 

positiva do autor e se mobilizaram em favor da causa, indicando que o autor do post pode ter 

atingindo duas intenções de elevação do seu capital social. 

 

Figura 30 – Meu Eu é Verde 

 

O post acima do ator americano Leonardo DiCaprio é relativo as queimadas da 

Amazônia visualizada por satélites. Na primeira imagem corresponde o ano de 2006 e o 
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segundo de 2018.  O ator que é uma das figuras mais conhecidas em Hollywood e que possui 

muita influência em todo o mundo, com mais de 30 anos de profissão, utiliza sua fama para dar 

visibilidade as questões ambientais. O ator já visitou a Amazônia e está inserido em ONGs que 

buscam a preservação da floresta. 

A postagem do ator assim dialoga com as suas ações para além da 

#10yearschallenge de tal forma que gera maior credibilidade, sendo capaz de influenciar outros 

artistas que também aderiram a sua proposta e ampliaram a visibilidade para o desmatamento 

da Amazônia. Campanella (2014) ao retratar o papel das celebridades em ativismo sociais e 

humanitárias os representa como “vendedores de Consciência”. Que fazem o movimento de 

unir suas vidas privadas e seus estilos de vida para dar visibilidade a questões como aqui vista 

ecológicas.  

 

Além de participarem de apresentações beneficentes pontuais, as personalidades 

midiáticas engajadas do mundo hodierno atuam em um processo contínuo de 

divulgação online de campanhas “consciente”, que se confundem com detalhes dos 

seus cotidianos privados, de seus trabalhos e estilos de vida. Público e privado 

caminham juntos em um engajamento sem fim no facebook e no twitter. 

(CAMPANELLA, 2014, p. 259-260). 

 

Embora naquele período o Instagram não tenha sido citado no atual momento ele 

se torna uma das principais redes para gerar mobilizações e adesões sobre campanhas como a 

da proteção da Amazônia. Pois no Instagram as imagens são protagonistas e ganham maior 

impulso para gerar afetos nos usuários. Para além das plataformas em que os acontecimentos 

ganham maior visibilidade, as figuras dos meio artísticos conseguem potencializar essa 

visibilidade gerando sentido identitários entre a causa e seu modo de ser. No mundo das 

celebridades onde os indivíduos buscam identificação com seus ídolos, ao compartilhar 

sentidos como a defesa do meio ambiente poderá atrair mais indivíduos que passam a se 

identificar também com essa causa. 

Sobre os dizeres que o post pode gerar sobre o ator é de um indivíduo politizado, 

consciente e que busca demonstrar que não é só um ator que vende sua imagem para um padrão 

de consumo midiático. Uma vez que o ator é relacionado principalmente no início de sua 

carreira aos seus aspectos físicos e personagens que geraram identificação com um público mais 

feminino. Nesta postagem o ator que não posta uma imagem de si posta uma que diz sobre si, 

ou seja, aponta para um sentido que vai para além do próprio corpo, mas que diz sobre seu 

selfie. 
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A exemplo dos últimos dois posts a seguir serão expostas outras publicações onde 

os indivíduos buscam significar por meio de uma postura político social. Perpassando uma 

performance de um eu em seu sentido coletivo em detrimento de aspectos individuais. 

 

Figura 31 – Eu político/ social. Aquecimento global 

 
 

Figura 32 – Eu político/ social. Desastre em Mariana 
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Figura 33 – Eu social/ político. Aquecimento global 

 

Os posts acima apontam para este movimento que tem na imagem das celebridades 

como o ator Leonardo DiCaprio de tornar visível questões ambientais. Na figura do urso polar 

na Antártida, em que devido às mudanças climáticas, os alimentos estão desaparecendo e com 

isso os ursos estão morrendo. A imagem traz sentimentos de compaixão e solidariedade. Assim, 

o autor do post consegue perpassar não só a urgência de olhar para o aquecimento global, 

mobilizando engajamentos, como ocorre com a publicação que gerou quinze mil 

compartilhamentos; mas também faz dizer sobre o próprio autor. Ou seja, os valores tácitos 

inerentes ao sujeito e que o faz interagir nas redes. O sujeito é performado como engajado e 

solidário. 

No post subsequente, são apontadas as consequências do rompimento da barragem 

em Mariana, em 2015, no rio Doce. A postagem reverbera um acontecimento que mobilizou a 

internet e demais meios de comunicação, gerando ativismo em rede e mobilizações reais.  Sendo 

os acontecimentos algo que nos afetam e provocam subjetividades (FRANÇA; LOPEZ, 2017,  

p. 75 ao abordarem QUÉRÉ, 2011). “Para Quéré (2011a), seja antes ou depois de um processo 

de simbolização pela linguagem, os acontecimentos são vistos como ocorrências no mundo 

material que promovem a afetação dos nossos sentidos”. 

A partir deste acontecimento como o expresso aqui o rompimento da barragem o 

sujeito busca performar o seu existir, engajado e consciente. Perpassa aos seus amigos em rede 

que possui compreensão sobre determinado assunto e busca, em certo sentido, compartilhar seu 

capital cultural e, assim, fortalecer os vínculos em sua rede e aumentar sua visibilidade como 



  

145 
 

individuo em rede. Observa-se, ainda, que pode ser uma estratégia para que se destaque das 

demais publicações em que os indivíduos voltam o olhar para a própria imagem, de tal forma 

que ao se tornar algo singular que foge do comum pode gerar sentido de relevância e 

possibilidade de ser mais visível nessa rede.  

Essa busca de se tornar algo que sai do comum e se distanciar do seu jeito que cultua 

a própria imagem, é vista como uma forma de resistência à cultura vigente que tem como foco 

o consumo e a fluidez das relações, como pontua Bello (2009): 

 

A promoção do individualismo na ética da permissividade e do hedonismo incita um 

hiper-investimento no eu, e obtendo-se o efeito contrário: Segundo Lipovetsky (1989, 

p.53), “ quanto mais o eu é investido, feito objeto de atenção e de interpretação, mais 

a incerteza e a interrogação crescem”; O me jaz corroído, “esvaziado da sua 

identidade”. 

 

Nesse contexto no qual emergem sentidos que dialogam com a ideia de fugir do 

culto à própria imagem em prol de uma causa, segundo Henn (2015), são inseridos proporciona 

que conteúdos jornalísticos possam ser utilizados para gerar novas semioses pelos sujeitos. 

“Evoca-se, nesse sentido, a proliferação de uma semiodiversidade (HENN, 2013b) que nos 

ambientes configurados em rede, encontra processos peculiares para se propagar”. (HENN, 

2015, p. 223). 

O próximo post segue esse movimento de se distanciar da proposta do desafio dos 

dez anos com uma  imagem de si do presente e uma do passado que signifique experiências em 

suas vidas. Aqui, o sujeito busca se alinhar a outros grupos que fazem o desafio uma forma de 

expressar valores e opiniões que dizem sobre se mesma em sua relação com a sociedade. 
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Figura 34 – Eu social/ político. Prisão do presidente Lula 

 

Na publicação acima, o usuário demonstra sua satisfação com a prisão do presidente 

Lula fazendo uso da estratégia do meme que é um elemento muito presente nas redes sociais e 

apresenta uma potência muito grande em afetar um número extenso de usuários.  

 

A replicação imitativa, no modo como foi pensada por Dawkins (1979) e Blackmore 

(1999), caracteriza-se como uma estruturalidade da cultura (LOTMAN; USPENKI, 

1981). Sua forma mais evidente está na popularização que a designação ganhou com 

as apropriações de conteúdos imagéticos, sonoros e verbais altamente compartilhados. 

( GONZATTI; HENN; MACHADO, 2018, p. 104). 

 

Um tema amplamente discutido nos meios de comunicação tradicionais e nas redes 

sociais tornou-se novamente imbuído de significado e utilizado para a manifestação do 

indivíduo sobre o que é relevante enquanto elemento de transformação e reconfiguração de um 

tempo.  

O internauta usa ironia, humor e critica para pontuar a sua forma de ver o seu 

contexto social e assim também interagir nas redes. Observa-se que enquanto estratégia de 

visibilidade de sua imagem e de seu prestigio em rede a publicação atinge seu objetivo, uma 

vez que gerou diversos compartilhamentos e muitos comentários. Obteve não só aprovação mas 

também divergência sobre o conteúdo, contudo tal movimento expressa que o post saindo do 

lugar comum de apresentar uma imagem do próprio sujeito em detrimento de uma com cunho 

político e polêmico gerou mais movimentação e visibilidade em seu meio social. 

Saindo de um movimento mais político e social para representar a imagem de si e 

sua representação em seu meio social, o próximo post dialoga com os valores da sociedade de 

consumo vigentes, descrita por Bauman (1998) como liquefação das coisas e dos sentidos. 

Perpassando, também, os valores da sociedade do espetáculo desenvolvido por Debord (1967) 
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e recuperado nos estudos de Sibilia (2008), que descreve as características dos sujeitos na era 

da supervisibilidade possibilitada pelos meios de comunicação em rede. 

Nesse interim, emergem indivíduos que querem se mostrar à frente das câmeras e 

se aproximarem com o conceito de celebridades. Os valores de exaltação da beleza e do corpo 

jovem e de acordo com os padrões de consumo também são expressos. O próximo post 

demonstra um usuário que expõe o eu narciso, um eu ligado aos sentidos do hedonismo. 

 

Figura 35 – Eu narciso/ Agora sou belo 

 
 

Assim como pontuam Henn e Machado (2016), o corpo traz em si elementos 

geradores de semioses e que carregam a marca de cada sujeito como uma existência. Nessa 

perspectiva, a inserção desde corpo na sociedade atual é vista pelos autores como, 

 

Como superfície de projeções e de disputas simbólicas, o corpo traz imbricado em si 

tanto os anseios quanto os fantasmas de uma sociedade hedonista (LIPOVETSKY, 

2005), que possui na aparência um ponto fulcral. O paradoxo, então, conforme lembra 

Sibilia (2004), é inescapável: ao mesmo tempo em que há um enaltecimento desse 

corpo, existe um pavor da carne, um asco daquilo que, fugindo ao ideal, dá a ver o 

caráter demasiado humano dessa soma: os tecidos adiposos que sobram, os fluidos 

indesejáveis, as falhas de algo que, contrariando as expectativas, mostra-se 

invariavelmente não máquina. 

 

Dentro desse contexto que a imagem acima se insere, evidencia um sujeito que traz 

em si as marcas da sociedade do hedonismo e das aparências enquanto uma mercadoria a ser 

conseguida. Percebe-se que pelo texto que antecede  a publicação que o usuário no passado há 

dez anos não se sentia bem com a própria imagem, contudo o mesmo diz que “Quando a gente 

não se gosta, não se acha, não se vê... a gente evita se registrar e isso é uma baita besteira”. Na 
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fala do usuário perpassa a insegurança de se mostrar na rede se não estiver dentro dos 

parâmetros pré-estabelecidos como adequados para uma aprovação e aceitação de uma maioria. 

Embora o usuário escreva em seu depoimento que é uma bobagem evitar o registro 

de si por se achar não adequado ao seu meio, demonstra pelas imagens compartilhadas um 

movimento contrário. Uma vez que utilizou o desafio após dez anos para pontuar justamente 

essa distância entre um corpo que não se encaixava nas redes para outro atual amplamente 

aceito e aprovado pelos seus amigos virtuais. 

No seu texto ainda fica expresso que a juventude é exaltada como ideal de beleza 

do corpo. Onde pontua que na atualidade está bem mais jovem do que no passado, ou seja, a 

juventude e o corpo belo são apontados como sinônimos. Nos comentários gerados a partir das 

imagens e do texto, observa-se uma aprovação em todos os comentários. Sendo que outras 

figuras aparecem nos comentários para apontar este processo de transformação do seu corpo, 

tais como Michael Jackson, George Maico e um personagem do cinema conhecido pelo 

processo de rejuvenescimento “O misterioso caso de Benjamin Button”. São elementos sígnico 

que demonstram como os seus amigos em rede receberam esse corpo reconfigurado, que 

perpassou para estes um sentimento de estranhamento, mas também de aprovação. O que nos 

faz inferir que essa rede tem na imagem evidenciada na mídia como perfeita como ideal. 

O próximo post também se insere nesse contexto, em que a performance dos corpos 

busca um ideal e aceitação em seu meio social. Tendo como primazia o corpo ideal como forma 

de gerar afetos na rede. 
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Figura 36 – Eu sou magra e bonita 

  

Nessa participação da usuária na #10yearschallenge, o ideal de beleza e estética do 

corpo são os signos performados para traduzir a passagem dos dez anos. A identidade da usuária 

é tencionada no sentido da aparência do seu corpo, direciona um novo olhar para si agora mais 

magra e bonita em relação há dez anos. O passado é visto como resistência e, até mesmo, como 

algo a ser apagado em prol da nova existência. Observa-se, assim, um olhar estigmatizado como 

pontua Goffman (2004):  

 

É provável que, em situações sociais onde há um indivíduo cujo estigma conhecemos 

ou percebemos, empreguemos categorizações inadequadas e que tanto nós como ele 

nos sintamos pouco à vontade. Há, é claro, freqüentemente, mudanças significativas 

a partir dessa situação inicial. (GOFFMAN, 2004, p. 19). 

 

A usuária em seu texto que antecede as imagens pontua que antes com dezessete 

anos estava bem mais cheinha apontando assim que no momento atual com vinte e sete anos, 

estava mais velha e mais magra. Contudo, observa-se que o status de estar mais magra é 

preponderante ao próprio conceito de se está mais velha que é apontado pela usuária de uma 

forma divertida. Como se esse tempo passado fosse algo bom, pois, agora, é magra e dentro dos 

parâmetros sociais almejados em sua rede. 

Na primeira imagem, a internauta postou uma foto em que está com o rosto fechado 

e, na segunda, já expõe uma imagem com o rosto mais aberto com sorriso, demonstrando 

satisfação com o momento atual e rejeição ao passado. Os comentários evidenciam a aprovação 

dos demais internautas com relação a sua nova imagem. Aqui, o sentido da imagem é exibido 
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em consonância com o olhar de Bello (2009): “Na era da visibilidade mediática, a proliferação 

e distribuição de imagens levam o sujeito a ser para a imagem, transformando-se em imagem, 

viver na imagem, acondicionando seu sendo de identidade e realidade aos imperativos do 

exibir-se. (BELLO, 2009, p. 86). 

Caminhando em uma direção diferente a próxima usuária tem uma motivação 

diferente para performar a se na #10yearschallenge. O intuito da usuária é demarcar um 

momento em que não utiliza um véu, símbolo da cultura mulçumana, e em outro momento já 

inserido dentro desta cultura. 

 

Figura 37 – Eu cultura muçulmana/ uso véu 

 

Para além do olhar enquanto elemento sígnico da imagem, o véu surge como um 

importante signo, onde a usuária se identifica em principio pela utilização do véu: “Ó profeta, 

dizei a vossas esposas, vossas filhas e às mulheres dos crentes que quando saírem que se cubram 

com as suas mantas; isso é mais conveniente, para que se distingam das demais e não sejam 

molestadas; sabei que Deus é Indulgente, Misericordiosíssimo”67.  Nos países do oriente médio 

com base nos escritos do Al Corão e resinificados de acordo com cada cultura e seus governos 

o uso do véu é obrigatório e a não utilização pode ser considerada uma transgressão as leis e as 

mulheres aos olhares da sociedade pode ser caracterizada como sem respeito não “apropriada” 

para se inserir em uniões matrimoniais.  

 
67 Al Corão surata 33:59. Disponível em: https://www.brasileiraspelomundo.com/as-mulheres-
muculmanas-e-o-uso-do-veu-512027638. Acesso em: 20 ago. 2020.  
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Mesmo com muitas conquistas como o direito a se manifestarem publicamente e 

possuírem acesso as universidades, as mulheres do Oriente Médio ainda têm na constituição 

matrimonial sua base formadora e norteadora. E sendo assim com base na sua cultura religiosa 

e tradição as mulheres têm no uso do véu como representação de signos como família, respeito, 

carreira profissional, status, beleza, fé e nacionalidade. 

Neste post, pode ser observada a manifestação do Eu Cultural, tendo como marco 

temporal o véu, enquanto signo de transformação. As duas imagens perpassam o sentido de um 

passado sem luz, em que o signo fotográfico é utilizado sem cor, sem brilho, quase sem 

destaque, remetendo ao signo do apagamento. Em contraste com o retrato de si do passado, a 

imagem do presente traz cores em destaque, nítidos, a luz é notada no ambiente, na face da 

jovem, na maquiagem e em seu véu, que aqui também ganha um protagonismo muito grande. 

Símbolo da pureza, da paz e do equilíbrio. 

Sobre a tradição Giddens (1990) apud Stuard Hall (2006): 

 

Nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são valorizados 

porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um meio de lidar 

com o tempo e o espaço, inserindo qualquer atividade ou experiência particular na 

continuidade do passado, presente e futuro, os quais, por sua vez, são estruturados por 

práticas sociais recorrentes (HALL, 2006, p.3). 

 

Sendo assim o papel que a tradição ocupa nestas culturas é imensa, faz parte das 

identidades de cada uma e representa para cada uma um símbolo diferente e aqui se verifica, 

por exemplo, que a jovem não utilizava no passado, mas que com o passar de dez anos este véu 

se inseriu em seu cotidiano, na sua vivencia. Em algumas regiões do oriente médio após o 

matrimonio, por exemplo, a mulher deverá esconder seu cabelo dos demais, sendo apenas visto 

por seu cônjuge. Hall (2006, p. 13) apud Gellner (1983) reverbera: 

 

A idéia de um homem (sic) sem uma nação parece impor urna (grande) tensão à 

imaginação moderna. Um homem deve ter uma nacionalidade, assim como deve ter 

um nariz e duas orelhas. Tudo isso parece óbvio, embora, sinto, não seja verdade. Mas 

que isso viesse a parecer tão obviamente verdadeiro é, de fato, um aspecto, talvez o 

mais central, do problema do nacionalismo. Ter uma nação não é um atributo inerente 

da humanidade, mas aparece, agora, como tal (GELLNER, 1983, p. 6). 

 

Ou seja, o véu para as mulheres muçulmanas são elementos que as inserem na 

tradição, cultura nacional e de tal maneira que constroem sua identidade A representação deste 

véu não busca uma significação  somente em sua comunidade, mas também para o olhar 

estrangeiro como forma de dizer quem é. Tal como afirma Bello (2009) ao analisar como os 
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indivíduos se caracterizavam ao performar seus perfis no Orkut: “A configuração do sujeito na 

virtualidade implica, paralela e simultaneamente, duas atividades: identificação e 

diferenciação”. (BELLO, 2009, p. 88). Um Eu como atenta Bello (2009) que ao mesmo tempo 

busca identificação com outros indivíduos também busca se diferenciar, neste caso por meio de 

sua cultura. 

Na próxima participação na #10yearschallenge, a cantora Claudia Leitte performa 

o Eu mulher e mãe com forma de marcar sua presença no desafio dos dez anos. 

 

Figura 38 – Eu sou mãe e mulher 

 

 

Claudia Leitte tem quarenta ano e mais de vinte anos no meio musical. Além de 

cantar também já apresentou programa musical na rede de televisão Globo. É casada e tem três 

filhos. O post acima evidencia a primeira gravidez da artista em 2008 do seu filho Davi já a 

segunda demonstra a artista em seu corpo estruturado e performado como ideal. 

O que se destaca na participação da artista é esse direcionamento de que há dez anos 

atrás se tornou mãe e que dez anos depois essa mãe continua uma mulher bela e que se insere 

dentro dos padrões pré-estabelecidos da mídia e da cultura em relação aos corpos.  A cantora 

se insere dentro dos discursos amplamente discutidos que a mulher deve ser genitora e atraente 

ao mesmo tempo. A partir dos pensamentos de performance de gênero por Butller (2012) em 

que este é descrito como inserido dentro dos padrões culturais e heteronormativos que 

demarcam os papeis dos indivíduos na sociedade “Em conformidade com Judith Butler (2012), 

é tomado como performativo, ou seja, como um fazer ininterrupto que, ao estar de acordo com 
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padrões heteronormativos, confere inteligibilidade cultural aos sujeitos”(MACHADO; 

TRINDADE, 2019, p. 285).  

O olhar de Butler (2012) dialoga com Franch (2015) apud Machado; Gonçalves 

(2018) ao falar em especifico de como as mulheres são significadas na sociedade a partir destes 

parâmetros heteronormativos. Mesmo que as mulheres tenham acesso à educação e tenha 

sucesso em sua vida profissional, ainda sim, têm sua trajetória marcada por aspectos como: 

Esposa, mãe, solteira, casada, divorciada etc. elementos que as ligam ao seu ciclo reprodutivo. 

A publicação da artista visa demonstrar que cumpriu o que a sociedade esperava 

dela, sendo que já havia sido mãe e que agora se encontrava com o corpo dentro dos conceitos 

pré-estabelecidos como perfeito. O post que a artista publica na atualidade tem como primazia 

gerar visibilidade e elevar seu status para que seja validada como adequada para aparecer à 

frente das câmeras. 

A cantora faz uma performance de si em consonância com os ideais de consumo 

midiático e da sociedade do espetáculo, em que o artista precisa seduzir, encantar seu 

consumidor,   

 

A vida política – social também é moldada pelo espetáculo. Os conflitos sociais e 

políticos são crescentemente afastados das telas, que mostram assassinatos 

surpreendentes, ataques terroristas, escândalos sexuais de celebridades e políticos e a 

violência explosiva do cotidiano. A cultura da mídia não aborda apenas grandes 

momentos da experiência contemporânea, mas também oferece material para fantasia 

e sonho, modelando pensamento e comportamento, assim como construindo 

identidades. (KELLNER, 2006, p. 119). 

 

As celebridades assim propagam sentidos já pré-estabelecidos pela sociedade e 

também recriam ressignificam por meio de seus corpos o sentido sobre ser mulher e ser bem-

sucedida na indústria midiática e com isso reverbera possível influencias em seus públicos sobre 

o real ideal. 

Entre os usuários anônimos também se observaram este movimento ao participarem 

da #10yearschallenge, demonstrar o que significam este tempo passado de dez anos em relação 

ao ato de se tornarem mães. Apontando para este olhar que na sociedade atual as mulheres ainda 

têm como relevância o seu lugar no meio social enquanto mulheres a partir da maternidade.  
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Figura 39 – Eu mãe 

 

Na postagem acima, fica evidenciado o valor da maternidade enquanto performador 

da identidade da usuária. No texto que antecede as imagens do passado e do presente, a 

internauta relata, além das mudanças físicas (as quais, para ela, não merecem ser exaltadas), 

obteve alterações significativas. Apesar das dificuldades, dos erros e acertos, o que ficou foi 

aprendizado e sua relação com seu agora marido e o fruto desta relação que está em seus braços. 

Apontando que a filha é um sonho que se realizou e por isso a oportunidade de participar da 

hashtag é com o intuito de demonstrar que sua trajetória de vida a levou a concretização do seu 

sonho, ser mãe e ter uma família. 

Como Machado e Trindade (2019) reverberam, embora os indivíduos sejam livres 

em sobre suas escolhas sobre seus corpos, estes são constrangidos de ante das imagem 

perpassadas pela mídia e pelas regras interiorizadas no seio da sociedade a seguirem 

determinados padrões normativos. No caso das mulheres, as cobranças sociais são ainda 

maiores (MACHADO; TRINDADE, 2019). A maternidade é apontada quase como uma regra 

para que sejam consideradas mulheres e ocupem um lugar em seu meio social. No post, verifica-

se esse intuito a escolha por demonstrar que agora ocupa uma identidade de mãe busca 

reconhecimento de ante da sua rede social. Há uma busca de prestígio e aumento do seu capital 

simbólico dentro desta rede. Uma vez que já se encontra dentro dos padrões esperados para as 

mulheres. Aqui, valores subjetivos como felicidade, sonhos e conquistas estão diretamente 

ligados a constituição de uma família heteronormativa e com o ato da maternidade. Nos 

comentários, observa-se a aprovação da rede da usuária em sua realização compartilhada. 
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No próximo post, é exposto a prevalência dos sentidos de identidade relacionado a 

família. Contudo, também se destaca a questão da religião como potência para o valor do 

matrimônio. 

 

Figura 40 – Eu casado 

 

O post acima é do pastor Silas Malafaia, de 62 anos, presidente da igreja Assembleia 

de Deus Vitória em Cristo, com mais de 12 mil fiéis. Apresenta, também, o programa Vitória 

em Cristo, no ar há mais de vinte anos, com amplitude no Brasil, Estados Unidos e Europa. 

Casado com Elizete Malafaia o pastor faz da sua vida pessoal e matrimonial como ideais aos 

seus fiéis, sendo abertamente contra o casamento homoafetivo. 

A participação na #10yearschallenge do pastor é uma proposta de fortalecer seu 

discurso sobre o padrão social da constituição do casamento homem e mulher. Estabelecendo 

vínculos entre a religiosidade e o sentido de verdade ou de autoridade normativa. É interessante 

verificar como a figura religiosa introduz seu texto ilustrativo para as imagens que sucedem: 

“Depois de tanta polemica sobre a minha foto de bermuda, eis a minha resposta: Os legalistas 

estão sempre prontos a observar a aparência, nunca o conteúdo. Marca de Fariseus”. O texto do 

pastor por si só assemelha a um discurso religioso o que aponta para um discurso de verdade 

por meio da religião.  

Algo que se associa ao que Foucault (1972) aponta por instrumentos de estabelecer 

poder e legitimar determinados comportamentos nos indivíduos. Sendo assim um discurso 

disciplinador, neste caso essa participação se encaixa dentro de uma lógica de disciplinar seus 

fiéis e seguidores, e até mesmo afetar demais usuários que possam ter acesso ao post que está 

em formato público. 
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Se alinhando ao discurso midiático uma vez que o pastor é uma figura pública 

presente constantemente nos meios de comunicação e possuindo até mesmo um programa que 

possui elevada visibilidade, o pastor e comunicador utiliza dos dizeres que a mídia reverbera 

para pontuar a sua postura contraria, mas que ao mesmo tempo participa dessa cultura. Uma 

vez que vende padrões de vidas, estilos, propaga como os indivíduos devem ser e se comportar. 

Se inserindo no que Bauman (1998) aborda sobre a sociedade do consumo relacionada ao “surto 

de aconselhamento” (BAUMAN, 1998 apud MACHADO, 2013, p. 137). 

No post o pastor aponta que a #10yearschallenge era uma oportunidade para dar 

resposta a outros indivíduos que o haviam criticado pelo uso da bermuda, então naquela 

oportunidade pode demonstrar essa imagem com bermuda junto a sua esposa, e ao lado de outra 

do passado sem a bermuda e também com a esposa. O que traz o sentido de que para além do 

vestuário o relevante é que continua casado com sua esposa. Ou seja, sua identidade estava 

relacionado a permanência do casamento e não de uma peça do vestuário. Uma forma 

estratégica de demonstrar aos fiéis que o casamento deve ser preservado. 

Lipovetsky (2009), ao falar sobre o lugar da tradição nos dias atuais, evidencia que 

na atualidade ela não possui um poder coercitivo para ditar as ações aos sujeitos, porém 

permanece em seu sentido de liberdade de escolha individual. Os sujeitos as ressignificam de 

acordo com suas subjetividades inerentes. 

Considerando as tradições relacionadas as subjetividades do sujeito, no próximo 

post, verifica-se que o elemento tradição está ligado ao mercado da moda, da beleza, da maior 

visibilidade em rede, prestígio e valorização de si por meio do casamento. 
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Figura 41 – Eu noiva/ Eu casada 

 

No post acima, a internauta participa da #10yearschallenge com duas imagens, 

onde a primeira retrata o dia do seu casamento e dos dias atuais após dez anos de casamento. 

No meio atual e de forma mais expressiva nas redes sociais as imagens tendem a ser a própria 

identidade dos sujeitos. As imagens saem da representação e passam a perpassar o sentido do 

ser em si. Tal aspecto é visto em Debord (1967) como uma característica advinda do capitalismo 

e teve nos meios de comunicação em massa a sua potencialização. Onde a vida vira um 

espetáculo dirigido pelo capital e que com o advento das redes, como pontua Sibilia (2008), 

tem essa dimensão ampliada. Os sujeitos buscam significar sua existência por meio das suas 

interações online, em que a vida das celebridades são apontadas como ideais a ser alcançada. 

No registro da usuária, observa-se que há uma busca de apontar um momento 

significativo do passado, mas que ao mesmo tempo dissesse quem ela era naquele momento, 

uma noiva com um vestido que se encaixava ao estilo da época, perpassando elegância, mas 

que embora fosse um rito de tradição, escolheu não utilizar branco e sim dourado algo que 

aponta para uma ligação com o mundo das celebridades e das tendências da moda. Por meio do 

vestuário utilizado em seu casamento buscou demonstrar seus apontamentos sobre quem ela 

era e como via seu contexto social. 

Seguindo aos ditames da moda, como expõe Bauman (2013) citando Simmel, a 

atitude da usuária busca uma diferenciação do seu estilo e forma de ser e ao mesmo tempo 

busca seguir uma identificação com determinados grupos sociais, “‘A moda’, diz Simmel, ‘é 

uma forma de vida particular, que procura garantir o acordo entre uma tendência no sentido da 
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igualdade social e outra no sentido do isolamento individual.”68 Dialogando com Bauman 

(2013) Sibilia (2008) insere atitude como o da usuária como algo comum nesta época da 

valorização da super visibilidade nas redes enquanto uma forma de existência e de produções 

de novas subjetividades: 

 

Em meio aos vertiginosos processos de globalização dos mercados em uma sociedade 

altamente midiatizada, fascinada pela incitação a visibilidade e pelo império das 

celebridades, percebe-se um deslocamento, daquela subjetividade interiorizada em 

direção a novas formas de autoconstrução. (SIBILIA, 2008, p. 23). 

 

Nesta perspectiva podemos verificar que a usuária pode ter tido como motivações 

perpassar sentidos de padrões estéticos de beleza, estilo de vida hierarquizado, estrutura social, 

valorização do casamento e valorização da própria imagem. A imagem do passado reverbera 

no presente como continuidade dos valores compartilhados naquele momento e exaltação ou 

sucesso da vida atual por meio do casamento que está vigente. A representação da imagem de 

si, sua performance identitária está diretamente ligada ao casamento e sua representação social. 

Já no próximo post a performance de si evidencia as mudanças ocorridas no corpo 

na busca pela identidade de gênero. 

 

Figura 42 – Eu sou mulher 

 
 

 
68 Zygmunt Bauman. A Cultura No Mundo Líquido Moderno (Locais do Kindle 300-302). Le Livros. Edição do 

Kindle. (2013). 
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O post anterior é de Caitlyn Jenner ex-atleta olímpico e conhecido por participar de 

uma reality Show americano da família Kardashian evidencia o movimento das 

hipervisibilidade midiática e das identidades performadas como um eu espetacularizado. 

Caitlyn Jenner, de 70 anos, foi padrasto da atriz e esposa do cantor Kany West, protagonista do 

reality show que está no ar há 14 temporadas. Caitlyn Jenner viveu até 2015 como Bruce Janner, 

passando por um processo de mudança do seu corpo físico quando finalizou o processo solicitou 

que a tratassem como uma mulher. 

O caso de Janner foi  bastante midiatizado e a celebridade que já estava inserida no 

circuito da mídia obteve ainda mais visibilidade e passou a atuar como atriz. A participação de 

dela buscou evidenciar e dar visibilidade ao seu corpo de mulher no presente em relação ao que 

ele mantinha ao longo dos anos. Janner afirma que a imagem do presente é o seu verdadeiro eu. 

Perpassando assim que desenvolveu um papel social enquanto homem durante sua vivencia 

mas que sempre se sentiu mulher. A ação de buscar o reconhecimento de si e do seu corpo de 

ante das mídias vai ao encontro do que Sibilia (2008) aponta como sendo uma das 

características da sociedade atual em que passa a se desenvolver um eu enquanto espetáculo, as 

intimidades são espetacularizados. 

 

Parece se tratar de um grande movimento de mutação subjetiva, que empurra 

paulatinamente os eixos do eu em direção a outras zonas: do interior para o exterior, 

da alma para a pele, do quarto próprio para as telas de vidro. Considerando as 

dimensões e os incalculáveis efeitos destas transformações, são insuficientes algumas 

tentativas bastante habituais, que procuram explicar a exposição da intimidade na 

mídia contemporânea como sendo um mero aprofundamento de certo narcisismo, 

voyeurismo e exibicionismo sempre latentes. (SIBILIA, 2008, p. 90-91). 

 

Na contemporaneidade, os indivíduos estão buscando se tornar visível ao olhar do 

outro nos meios de comunicação tradicionais e na internet. As suas subjetividades não mais se 

constroem dentro das paredes e das intimidades em seu sentido privado, Sibilia (2008), mas 

estão sendo performados de ante dos holofotes da mídia. Sendo as questões relacionadas ao 

gênero e a  sexualidade geradoras de processos polêmicos ainda nos dias de hoje, mas que ao 

mesmo tempo gera bastante repercussão nos meios midiáticos a transformação no corpo de 

Janne, em 2015, repercutiu nos meios de comunicação e foi gerador de diversas semioses. 

Como a relação da exposição midiática alcançada por Janne e seu processo de reconhecimento 

de si enquanto mulher.  

Observa-se que a segunda postagem retrata um momento em que a celebridade está 

em um palco  em uma atividade artística, apontando para a relação da exposição no meio como 

relevante para apresentar quem ela realmente se sente que é. Há uma relação performadora em 
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que sua existência é ligada à mídia, como se essa validasse sua escolha, buscando em certo 

sentido se distanciar da rejeição e da repulsa que pode ser atribuído aquilo que a sociedade 

considera como fugindo dos padrões heteronormativos (MACHADO, 2013, p. 43): “Aquilo 

que é de fora, que não corresponde ao que é englobado pela norma vigente – a 

homossexualidade  no caso – é tomado como um exterior abjeto, digno de repulsa e, justamente 

por isso, constitutivo daquilo que é da ordem do adequado, do normal, do hegemônico.” 

A mídia vista como produtora e disseminadora da cultura hegemônica como pontua 

Kellner (2001) tem um papel relevante quanto o reconhecimento dos sujeitos no contexto 

midiático. Como se buscassem um selo de autenticidade da mídia, onde se essa a reconhecer 

enquanto sujeito os demais também aceitaram. Neste sentido o post de Caitlyn Jenner gera 

como semioses eu existo como mulher e a mídia me aceita, eu pertenço a este meio. Há uma 

valorização da supervisibilidade e do reconhecimento do sujeito enquanto uma celebridade 

como relevância, notoriedade e respeitabilidade.  

O posicionamento de celebridades como Janne pode afetar demais sujeitos que 

veem na exposição nos meios de comunicação  uma forma de ser reconhecido no olhar do outro, 

neste sentido a #10yearschallenge demonstra a participação destes indivíduos que buscam 

mostrar quem eles são em relação ao seu gênero. No próximo post, observa-se  o movimento 

da busca de reconhecimento e valorização dos seus corpos dentro do contexto da cultura da 

celebridades. 

 

Figura 43 – Eu sou mulher 
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Na publicação, o internauta compartilha duas imagens dentro da proposta da 

#10yearschallenge a primeira representando o passado com vestuário masculino e com visual 

também masculino. Já na foto à direita, uma imagem feminina, transparece sensualidade e 

empoderamento sobre sua imagem. 

Em seu texto que acompanha a publicação o usuário expõe que a chegada até os 

dias atuais foi uma jornada um sonho que foi concretizado. Sendo assim, expressa que o tempo 

que passou  foi significante para o reconhecimento de si e sobre seu corpo. A subjetividade 

relacionadas é a felicidade ligada à aceitação por se próprio e pela sua rede. Observa-se que o 

internauta posta uma imagem do passado em que está com as expressões relacionadas à timidez 

e pouca intimidade ao registro fotográfico, quase como se não quisesse ser registrado. Já na 

segunda imagem já com o corpo feminino expressa satisfação à frente da câmera, 

contentamento em se mostrar como é e se sente. Pontua-se, também, que a imagem tem 

semelhanças com o mundo das celebridades, bem produzidas e com estilo performático do 

meio. 

Na busca por reconhecimento e visibilidade (FRANÇA et al., 2014), os sujeitos 

procuram pelo status das celebridades, uma vez que são significados como valorosos e de 

prestígio, ou seja a existência do indivíduo celebridade é posto como mais válido: 

 

Parece – nos que essa busca de visibilidade ultrapassa o sentido social, afetivo ou ético 

do reconhecimento – ser aceito e respeitado socialmente, ser amado, ser tratado com 
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dignidade. [...] Uma satisfação que advém não só daquilo que a visibilidade 

proporciona, mas de estar visível, estar sendo visto. Como se o silencio, ou a sombra, 

significassem um desaparecimento social e existencial. (FRANÇA et al., 2014, p. 31). 

 

O corpo inserido na mídia e nos meios de comunicação online buscam significar e 

expressar a si de diversas formas. Estudos como de Henn; Machado (2016); Gonzatti; Machado 

(2018), Henn; Gonzatti (2018) e Machado; Gonzatti (2020). Todos tem em comum o estudo 

das reverberações advindas da potência dos corpos circunscritos nos meios midiáticos e suas 

produções de sentidos relacionados ao gênero. O que denota que na atualidade os indivíduos 

buscam significar a si tendo como contexto a visibilidade destes corpos enquanto forma de ser 

reconhecidos e existência social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dizer é fazer. Linguagem é trabalho. Há, hoje, toda uma 

linhagem na linguística moderna tendendo a incluir a economia, 

a produção e a circulação de bens como um momento da 

comunicação. [...] A atividade humana básica, fundamental, 

essencial, é comunicar, manter e curtir a coesão social. 

(LEMINSKI, 1997 apud MARTINO, 2010, p. 16). 

 

Os meios digitais atravessam a produção de sentidos dos sujeitos na 

contemporaneidade. A presente dissertação teve como objeto um produto desse tipo e abordou 

diversos elementos que emergem do processo de comunicação em rede.  

Em um primeiro momento, este trabalho demonstrou a potência dos sites de redes 

sociais para entender as configurações do acontecimento em construção – com fundamentação 

em Henn (2013). Essas plataformas produzem o que Recuero (2012) aponta como um novo 

espaço conversacional de caráter mais público e coletivo. Nesse contexto, o estudo da hashtag 

#10yearschallenge no Facebook e Instagram permitiu observar as dinâmicas que envolvem 

interesses individuais mais performados em coletividade. 

A pesquisa demonstrou que os processos virtuais são responsáveis por traduzirem 

sentidos importantes ligados às subjetividades dos indivíduos. Dentro dos estudos de redes 

sociais, foram discutidos e analisados os conceitos de laços sociais. As relações dos sujeitos em 

rede on-line podem ser fracas ou fortes, dependendo dos capitais sociais construídos nas 

interações entre as pessoas, como evidencia Recuero (2009).  

Nas redes sociais, os sujeitos buscam dar visibilidade às suas imagens para gerar 

sentidos de valorização, respeito e reconhecimento em seu grupo. Portanto, são um espaço em 

que as pessoas não somente consomem informações, como também produzem conteúdos que 

se conectam em outras redes de comunicação. Segundo Sodré (2006), as relações humanas se 

encontram virtualizadas e mediadas pelos computadores; assim, surgem novos sujeitos e novas 

formas de se socializar. Um boato originado em ambiente em rede, por exemplo, é capaz de 

gerar pautas jornalísticas.  

Com base nessas possibilidades, desenvolvemos a primeira etapa deste trabalho, 

com a análise das produções de sentidos presentes na interação dos usuários do Facebook e do 

Instagram com a hashtag #10yearschallenge. A hashtag nasceu de outras duas: #tbt e 

#HowHardDidAgingHitYou, que funcionam como rastros semióticos. O que todas essas hashtags 

carregam em comum é perpassarem o sentido do tempo nos corpos dos sujeitos. Ou seja, como os 
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indivíduos significam as questões relacionadas ao tempo, tendo, nas ações de seus corpos ou na sua 

representatividade, os motores semióticos.   

Henn (2013) evidencia o fluxo de semioses produzidos em torno de determinado 

acontecimento ou fato inaugural que foge à normalidade (QUERÉ, 2005). Assim, na nova 

dinâmica acontecimental, um fato desencadeia outro e assim por diante, em uma ampla rede de 

semiose.  

Na contextualização da #10yearschallenge, verifica-se que um dos fatores de sua 

disseminação em rede foi o caráter polêmico das opiniões de uma consultora em tecnologia 

Kate O’Neill postadas no Twitter. Segundo ela, a hashtag foi utilizada para recolher dados dos 

usuários em redes sociais e empregada para fins comerciais. Esse apontamento gerou uma série 

de repercussões acerca de elementos privados e públicos na internet e seus significados para os 

sujeitos. Nesse sentido, a hashtag #10yearschallenge constatou a potência de olhar para além 

dos sentidos estéticos, incluindo aspectos subjetivos e identitários dos indivíduos em ambiente 

em rede.  

Com base nas produções de sentidos despertadas pela #10yearschallenge nas redes sociais 

por usuários anônimos e famosos, buscamos verificar as diversas semioses despertadas via o método de 

análise dos meios digitais e o conceito de ciberacontecimento propostos por Henn (2011). Importante 

ressaltar que o nosso objeto de pesquisa se enquadra na ordem de uma situação abstrata. De acordo com 

Henn (2013), um acontecimento é “[...] entendido na acepção da singularidade, mais do que algo, é um 

conjunto de condições iniciais que dispara possíveis processos. Pode ser alguma situação que se 

configura no campo radical do sensível” (HENN; SALET, 2012 apud HENN, 2013, p. 37). A hashtag 

#10yearschallenge se insere na acepção do termo ciberacontecimento, uma vez que nasce dentro do 

contexto das plataformas de redes sociais, mobilizando sujeitos dentro do ambiente das redes e 

convergindo a outros meios midiáticos, como os sites noticiosos.  

Conforme Alzamora e Bicalho (2016), as hashtags utilizadas como ferramentas de 

localização e mapeamento de sentidos em rede on-line permitem observar as dinâmicas de produções 

de sentidos nos sites de redes sociais e noticiosos. É interessante lembrar que a hashtag é um signo de 

mediação entre os sentidos.  

Para embasar as análises desta pesquisa no âmbito digital, também foram empregados o 

conceito de selfie e a sua relação com as performances dos sujeitos em rede. O uso das selfies é uma 

ferramenta potente na busca de visibilidade em meio midiático, bem como forma de representação 

indenitária em ambiente digital social (MIRANDA, 2012). Os usuários buscam não apenas produzirem 

interações e estabelecerem laços sociais, ainda consideram a selfie uma oportunidade de gerarem capital 
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econômico. A selfie está inserida dentro do mercado imagético de consumo, no qual os corpos 

representam mais do que vitrines, são  um produto a ser consumido (BAUMAN, 2007).  

Nesse sentido, as digitais influencers se consolidam como uma potência comunicativa e de 

espalhamento das mensagens em rede. São responsáveis por venderem, por meio de suas imagens, 

produtos relacionados à estética dos seres. A selfie também funciona como instrumento para os sujeitos 

acessarem o mundo das celebridades e ganharem notoriedade, relevância e visibilidade (FRANÇA; 

LOPES, 2017). 

Para analisar a hashtag #10yearschallenge, a presente dissertação também recorreu a 

estudos sobre identidades, sociedade do espetáculo e elementos identitários dos sujeitos em um cenário 

de hipervisibilidade. A pesquisa dialoga com o conceito de identidade desenvolvido por Hall (2006), 

que a descreve como algo movente, incompleto e fluido. Tais características são amplificadas nos 

ambientes hipermidiáticos das redes sociais (SANTAELLA, 2004).  

Debord (1967) foi pioneiro ao denominar a sociedade sob influência do consumo da mídia 

como sociedade do espetáculo. Tal olhar foi reverberado em aspectos singulares por estudiosos como 

Bauman (1999; 2005; 2007) e Sibilia (2008; 2010; 2012; 2015). Desse modo, os aspectos identitários 

dos sujeitos estão fortemente ligados às influências das mídias e dos produtos de consumo da sociedade 

do espetáculo (HALL, 2003; DUBOR, 2000; SIBILIA, 2008; KELLNER, 2001).  

Já no tocante à espetacularização do “eu”, Sibilia (2008) defende que os usuários, além de 

consumirem imagens em grande quantidade, buscam contribuir com narrativas de si por meio de 

imagens nas redes sociais. Tem-se, portanto, um sujeito influenciado pelos “[...] processos de 

globalização, aceleração e espetacularização do nosso mundo” (SIBILIA, 2008, p. 91). Tais mudanças 

nos processos de formação de sentidos e visibilidades sobre si em rede criam novas formas de 

subjetividades – o “eu” sai do âmbito privado e vai para o exterior, “[...] da alma para a pele” (SIBILIA, 

2008, p. 90). 

A fim de contextualizar o cenário em que identidades estão em disputa, a pesquisa trouxe 

à discussão os conceitos dos elementos identitários sobre gênero de Butler (2000; 2003; 2012). De 

acordo com a autora, as questões de gêneros são focadas segundo a referência heteronormativa, que 

tende a controlar o olhar dos sujeitos conforme os padrões culturais. Nesse contexto, o sexo não é dado 

como natural, mas construído culturalmente. Obedecendo a uma normalidade e a uma coesão 

sociocultural, os indivíduos que se desviam do padrão heteronormativo são vistos como “[...] um 

exterior abjeto e digno de repulsa” (MACHADO, 2013, p. 43).  

As noções de velhice e juventude também se mostraram relevantes para o presente 

trabalho. Na sociedade atual, elas são evidenciadas sob um viés preconceituoso que estimula os sujeitos 
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a desenvolverem o valor da juventude ampliada (SIBILIA, 2012). No que tange aos processos de 

significação da compreensão da idade, suas singularidades e reverberações no meio social e cultural, o 

estudo de Machado (2013) possibilitou uma contextualização crítica sobre o tema com base em diversos 

estudiosos, como Beauvoir (1990) e Debert (1999). Ainda foram apontadas diferenças entre o 

envelhecer feminino e masculino. As mulheres, em geral, são mais estigmatizados com relação à 

aparência dos seus corpos (MACHADO, 2013; MACHADO; TRINDADE, 2019). Dentro das 

caracterizações sobre identidades dos sujeitos na sociedade do espetáculo, a visibilidade negra nos meios 

midiáticos também foi levantada seguindo autores como Davis (2016), Ribeiro (2019) e Sodré 

(1999).  

Após delinear os conceitos relacionados às redes sociais e aos aspectos em que se inserem 

as identidades dos sujeitos na sociedade do espetáculo, foi apresentada a metodologia aplicada na 

dissertação: a análise de construção de sentidos em redes sociais (HENN, 2015). Dentro dos princípios 

propostos por Henn (2015), buscou-se de investigar um acontecimento e seu rastro semiótico em redes 

sociais, com o estudo centrado na hashtag #10yearschallenge.  

Em um primeiro momento, foram mapeados os sentidos produzidos nas interações de 

usuários anônimos no Facebook e das celebridades no Instagram. A partir desse mergulho nos dados, 

chegou-se a três constelações de sentidos: “Não envelheci continuo jovem”; “Eu me manifesto” e “Eu 

envelheci e estou bem”. Ao identificar essas constelações, a pesquisa utilizou as referências e os estudos 

teóricos que dialogavam com o objeto e realizou as análises propriamente ditas.  

O desafio dos dez anos no Facebook e no Instagram se mostrou um acontecimento que 

rompeu com a normalidade do ambiente em rede e de seus usuários em seus processos interativos. A 

iniciativa produziu experiências que permitiram entender alguns aspectos dos cotidianos e das 

identidades dos sujeitos – inserindo-se dentro das perspectivas estabelecidas por Queré (2005). A 

participação das celebridades foi propulsora de semioses e se tornou agente potencializador de 

espalhamento do desafio nas redes em uma ação mimética, como pontuam Bittencourt, Gonzatti, Henn 

e Viero (2015).  

Nesse sentido, observa-se que os usuários anônimos e as celebridades utilizaram seus 

corpos como fonte principal para estabelecer sentidos sobre si e sobre as realidades vividas. Sendo 

assim, o corpo pode ser visto como um importante produtor de semioses em ambiente em rede (HENN; 

MACHADO, 2016, p. 222): “O corpo como signo, portanto entra em outra textura de 

corporalização. Quando constituído em plataforma mediáticas múltiplas, transforma-se em 

fluxo ininterrupto de sentidos a construir outros possíveis framings (GOFFMAN, 1983). E é 

nessa lógica que podemos, então, pensar o corpo como acontecimento”.  
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O presente estudo mostra, ainda, que – como performance de si e representação 

semiótica de seus corpos – a maioria dos usuários analisada teve o intuito de estabelecer um 

vínculo com a juventude como um valor, negando a velhice. A cantora Mariah Carey, por 

exemplo, não apresentou alterações relacionadas ao tempo, como se houvesse um 

congelamento temporal nas imagens. O caso perpassa o que Debert (2004) defende como uma 

reprivatização da juventude, na qual os sujeitos são os responsáveis por seu envelhecer ou não, 

fazendo uso da medicina e dos avanços científicos relacionados aos corpos. Tal comportamento 

da artista também foi encontrado nos usuários anônimos que buscaram demonstrar que estão 

com corpos belos e jovens, todos atribuindo a beleza à juventude.  

Os posts da constelação “não envelheci continuo jovem” expuseram a ligação entre 

juventude e consumo, em que os produtos mais exaltados foram estilo de vida, moda, influência, 

penteados, maquiagens, cirurgias plásticas, tratamentos estéticos, entre outros. Nas 

performances dos sujeitos anônimos, percebe-se uma busca por se encaixarem em um padrão 

ou estilo étnico racial. As imagens do passado exaltavam uma juventude ligada a um padrão de 

branquitude. Já entre as celebridades negras, identifica-se uma performance contrária, com a 

exaltação das suas características étnicas, como as atrizes Taís Araújo e Viola Davis.  

As participantes famosas do desafio buscaram estabelecer o sentido de juventude 

por meio de uma pele impecável, de uma maquiagem bem feita, do estilo do cabelo, das roupas, 

dos recursos fotográficos. Os atores, por sua vez, expressaram a juventude com músculos 

desenvolvidos, tal performance foi também constatada junto aos usuários anônimos. Evidencia-

se, nas postagens de anônimos e famosos, que a magreza é um signo relacionado à juventude, 

sendo um padrão valorizado como forma de serem reconhecidos em seus meios sociais. 

Na constelação “eu me manifesto”, identifica-se uma gama extensa de produções 

de sentidos e motivações diversas. Os usuários destacaram a passagem da infância para a fase 

adulta, sendo essa etapa celebrada e vista como positiva. Houve a manifestação sobre 

valorização de culturas como as mulheres do Oriente Médio e o uso do lenço como um valor 

simbólico e de orgulho como pertencimento cultural.  

Os internautas também se apropriaram de discursos ambientais, sociais e políticos 

que tiveram engajamento de famosos. Isso demonstra a potência das celebridades junto a 

eventos mobilizantes, como defendem Bittencourt, Gonzatti, Henn e Viero (2015). Nessa 

constelação, observa, ainda, a manifestação de si para o usuário se posicionar sobre suas 

identidades de gênero – um movimento visto entre celebridades e anônimos. 
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Na última constelação “Eu envelheci e estou bem”, nota-se um número pequeno de 

mulheres que buscavam performar a si dentro dos sentidos do envelhecimento. Esse 

comportamento fica mais evidente entre o público masculino, inserindo-se na perspectiva de 

Machado e Trindade (2019), que indicam uma essa cobrança maior do não envelhecer para as 

mulheres. Tanto homens anônimos como os famosos demonstraram que o envelhecer ideal é 

um envelhecer produtivo, ligado ao mercado de trabalho e aos padrões de sucesso pré-

estabelecidos pela sociedade. Assim, os valores como status e reconhecimento são trazidos para 

exaltar o processo de envelhecimento.  

Em todas as constelações de sentido, é notório o papel da mídia e da cultura de 

consumo como produtoras de significados que perpassam todas as performances de si. 

Consoante ao que Sibilia (2008) defende, na atualidade, todos buscam ser visíveis nas redes e, 

assim, têm no meio midiático e das celebridades um espelho. Com esta pesquisa, pode-se 

observar sobre como os indivíduos procuram performar os seus “eus” e quais elementos os 

influenciam e os movem nessas performances e idealizações de si. Também é possível 

compreender melhor a dinâmica de um ciberacontecimento, que tem como principal 

característica as subjetividades expressas dos indivíduos, como se propagam em uma rede 

social e mobilizam os demais meios. 

Este trabalho traça uma pesquisa sobre os processos de sentidos em rede e como 

eles são construídos e reverberados nas duas plataformas de redes sociais: Facebook e 

Instagram. As postagens do Facebook trazem um número maior de comentários e apresentam 

como recurso o compartilhamento que expõe o nível de interesse e impacto daquela imagem. 

Já as publicações no  enquanto o Instagram apresentam comentários mais objetivos, mas não 

permitem avaliar a intensidade dos posts junto aos seus seguidores. Contudo, nessa rede, as 

imagens são mais trabalhadas esteticamente, assemelhando-se a conteúdo publicitário, 

elemento que pode justificar a escolha da maioria das celebridades por essa plataforma. 

De forma qualitativa, verifica-se que há, ainda nos dias atuais, diferenças 

significativas sobre a forma como os sujeitos se enxergam durante o processo de 

envelhecimento. As mulheres demonstram uma dificuldade em lidar com a velhice. Aspecto 

identificado entre as celebridades e reverberados entre as mulheres anônimas. Observa-se, 

também, o poder que as celebridades possuem na formação de opinião e espelho para produção 

da autoimagem dos demais sujeitos. As mulheres anônimas, a exemplo dos demais públicos, 

buscam como referência as celebridades para se posicionarem. Os homens anônimos também 

buscam se assemelhar com o discurso publicitário e com as imagens de juventude evidenciadas 
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pela mídia, ao postarem seus corpos malhados e melhorados esteticamente em consonância com 

a imagem apontada como correta para o belo e jovem. 

Ressalta-se como os discursos da diferença estão normalizados entre os usuários, 

trazendo falas nos comentários das imagens de homens na velhice que não são enxergados de 

forma pejorativa do “velho”. Este é tratado com signos verbais ligados ao belo, ao sucesso, à 

conquista, ao charme, ao bom amadurecimento. Já as mulheres, mesmo as celebridades, são 

alvo de chacota por suas intervenções estéticas, colocadas com sentido de farsa, feia, etc. Os 

sujeitos nas redes sociais expressam preconceitos e contribuem para o sentido de estigma das 

mulheres na velhice. 

Os diversos elementos identitários que atravessam os sujeitos em sua relação com 

seu meio social podem ser expressos em imagens e falas. Destaca-se como os usuários se 

enxergam no tocante à sua identidade étnica. Entre as figuras das celebridades, nota-se, 

também, um orgulho e um processo de afirmação das suas raízes. Há um movimento semelhante 

nos indivíduos anônimos, procurando evidenciar elementos sígnicos que remetem ao 

pertencimento e à cultura étnica, principalmente por meio dos seus cabelos, que buscam 

significar orgulho e não padronização à cultura que enaltece os padrões sociais brancos. 

Contudo, também se verifica, principalmente nos usuários anônimos, posts que demonstram a 

busca por se encaixar na cultura vigente. Neles, observa-se, com o uso de recursos de aplicativos 

estéticos clareamento das imagens e intervenções nos corpos para se assemelhar ao público 

extenso. 

A presente pesquisa ressalta a relevância do corpo em rede social para produzir 

sentidos e expressar aspectos culturais e laços sociais em seu contexto na sociedade. Por meio 

de uma interação que, de início visava à distração e ao entretenimento, ressaltam-se questões 

relevantes como a visibilidade identitárias – significada e ressignificada pelos sujeitos, bem 

como suas expressões políticas e culturais na sociedade. Este estudo ainda demonstra a 

trajetória e os processos de construções e reverberações do acontecer em rede e seu 

espalhamento em outras plataformas. Por fim, acredita-se que pode contribuir para outros 

trabalhos que busquem compreender os processos dos acontecimentos em mídia digital. 
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