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INTIMIDADE E FAMA NO INSTAGRAM:1 

uma nova categoria para a abordagem intertextual de celebridades 
 

INTIMACY AND FAME IN THE INSTAGRAM: 
a new category for the intertextual approach of celebrities 

 
Fernanda de Faria Medeiros2 

 
RESUMO:  
 
Sob o contexto da cultura das mídias, a proposta deste artigo é atualizar o arranjo midiático 
disposto por Dyer (1998), destacando a relevância dos discursos disponíveis nos perfis 
virtuais de celebridades, que apresentam a intimidade dos artistas através de uma interação 
direta e próxima do público. Por meio dos perfis de Carolina Dieckmann e Marcos Mion, 
analisados como objetos empíricos, o texto intenta fomentar o debate a respeito da 
formação da imagem das estrelas e sua relação com a sociedade, sob a ótica da nova 
expressão do espaço biográfico contemporâneo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Celebridades. Mídia. Perfil virtual. Intimidade. Espaço biográfico. 

 

ABSTRACT: 

Under the context of media culture, the purpose of this article is to update the mediation 
arrangement provided by Dyer (1998), highlighting the relevance of the available discourses 
in celebrity virtual profiles, which present the intimacy of the artists through a direct and close 
interaction of public. Through the profiles of Carolina Dieckmann and Marcos Mion, analyzed 
as empirical objects, the text tries to foment the debate about the formation of the image of the 
stars and its relation with the society, from the perspective of the new expression of the 
contemporary biographical space. 
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No início de 2014, Caras Online, site da principal revista de celebridades do Brasil, 

selecionou e apresentou 50 perfis virtuais da rede Instagram como indicações especiais de 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT3: Interações, tecnologias e processos comunicativos. 
2Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Comunicação Social da UFMG, na linha de pesquisa 
Processos Comunicativos e Práticas Sociais; medfernanda@gmail.com 
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famosos para suas “leitoras mais antenadas”3. A chamada da matéria anunciava: “nada de 

Twitter ou Facebook, a rede social queridinha das celebridades é o Instagram – sistema 

simples e rápido de compartilhamento de fotos. Seja no Brasil ou no exterior, vários artistas 

não param de publicar imagens de seu cotidiano”. Para além do universo da fama, outros 

dados apontavam que o Instagram também tinha se transformado em moda entre os 

“comuns”. 

De acordo com dados divulgados em junho de 20164, o Instagram ultrapassou a 

marca de 500 milhões de perfis ativos por mês – sua base de usuários dobrou nos dois 

últimos anos. Diariamente, 300 milhões de pessoas acessam seus perfis; usuários publicam 

mais de 95 milhões de fotos e o número de curtidas chega a 4,2 bilhões. 35 milhões de 

contas são brasileiras e elas representam 7% do total mundial. Apesar dos números 

admiráveis, o aplicativo ainda está aquém de outras redes sociais, como o Facebook e o 

Whatsapp, que possuem um total de usuários na casa do bilhão. Ainda assim, alguns 

especialistas em marketing digital5 garantem que, no Instagram, a taxa de engajamento é, 

em média, 15 vezes maior quando comparada com o Facebook. Parece que o público do 

aplicativo é mais comprometido com a plataforma e com seu conteúdo, e esse 

envolvimento se concretiza através das imagens e dos recursos de edição, que são capazes 

de contar histórias de forma cativante e criativa6.  

Embora o sucesso da rede social se deva a uma série de questões mercadológicas, o 

uso ativo das celebridades e seus perfis virtuais certamente impulsiona o crescimento de 

seguidores, que enxergam na mídia de compartilhamento de fotos e vídeos uma 

possibilidade de interação direta com seu ídolo. Afinal, é através dos perfis pessoais que 

grandes artistas divulgam seus momentos privados, íntimos e em família. Os seguidores 

têm liberdade para curtir e para comentar à vontade. Elogiar ou criticar. Mandar recados, 

pedir “likes” ou fazer propaganda. A mediação entre artista e público parece ser estreitada 

                                                             
3 Matéria publicada em março de 2014, disponível em <http://caras.uol.com.br/nacionais/50-celebridades-
deve-seguir-no-instagram-justin-bieber-rihanna-gugu-ivete-claudia-fotos#.VOEHKSmdKOM>, acessado em 
15/02/2015. 
4 De acordo com material publicada em <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/06/instagram-
ultrapassa-os-500-milhoes-de-usuarios.html> acesso 13/10/2016 
5 Ver texto “Intelligence Report – Instagram 2015”, disponível em 
<https://www.l2inc.com/research/instagram-2015> acesso em 13/10/2016. 
6Um “guia de anúncios para o Instagram”, publicado em uma matéria do site Adnews, definiu os três pontos 
chave do aplicativo: envolvimento, percepção visual e inspiração. Disponível em: 
http://adnews.com.br/midia/infografico-traz-guia-de-anuncios-para-o-instagram.html> acesso em 13/10/16. 
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na utilização do aplicativo, não apenas em função dessa aparente “liberdade” adquirida pelo 

público, mas, especialmente, por causa do tipo de conteúdo que é compartilhado pelas 

estrelas – na maior parte das vezes, relacionado ao âmbito pessoal. Assim, a distância que 

separa o ídolo dos comuns parece decrescer à medida que imagens privadas se tornam 

públicas, por iniciativa do próprio artista (ao menos em teoria); sem a mediação visível de 

um produtor, jornalista ou empresário. 

No Brasil, a prática de expor o cotidiano e a intimidade na rede já causou, para 

algumas celebridades, problemas familiares e discussões com fãs. Foi o caso do cantor 

sertanejo Zezé Di Camargo, que depois de anos de casamento e muitos boatos a respeito de 

casos extraconjugais, se separou e assumiu publicamente uma nova relação. A namorada, o 

cantor e a ex mulher começaram a usar seus perfis no Instagram com regularidade, cada um 

a sua maneira, explicando aos fãs sobre a situação em triângulo e respondendo às críticas, 

que passaram a ser cada vez mais recorrentes com relação ao novo relacionamento do 

sertanejo. Ele acabou exagerando nas postagens: primeiro, desfiou um rosário de críticas à 

ex e foi extremamente repreendido pelos fãs7. Depois, respondeu com grosseria aos 

seguidores que criticaram uma foto postada no perfil de sua namorada, que exibia uma 

tatuagem feita em homenagem ao cantor8. A partir dos comentários do público nos três 

perfis (que elogiam a “ex”, criticam a namorada e praticamente ridicularizam o cantor9), é 

possível perceber que a forma como Zezé usa seu perfil virtual, ao invés de contribuir, 

fragiliza a sua imagem como ídolo. Nesse caso, a exposição aproximada da realidade dos 

fãs e o contato com os usuários acabaram retratando, de forma desfavorável, mais uma das 

nuances da imagem do artista, que se tornou pública a partir de uma conotação que envolve 

privacidade. 

                                                             
7 O site Ego, da Globo.com, noticiou o desabafo de Zezé Di Camargo em seu perfil virtual: 
<http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/09/zeze-di-camargo-em-novo-desfabafo-nao-sou-do-tipo-que-
bate-e-esconde.html>, acessado em 16/02/2015. 

8 O assunto continuou aparecendo como pauta do site de “fofocas” Ego. Disponível em: 
<http://ego.globo.com/famosos/noticia/2014/10/zeze-di-camargo-discute-com-fas-que-criticaram-tatuagem-
de-namorada.html>, acessado em 16/02/2015. 

9 Alguns comentários que geraram a reação do cantor foram: “como você é burro, Zé. Ela vai dar um golpe 
em você. E eu acho que é pouco. Tá se achando demais só porque tá namorando uma…”; “depois de ganhar 
um apartamento de luxo, é mole fazer tattoo”. 
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No entanto, independente de gerar um saldo positivo ou negativo, o caso de Zezé Di 

Camargo ilustra como a possibilidade de interação entre público e celebridade, que se abre 

através da dinâmica e do tipo de conteúdo que é compartilhado nas redes sociais 

(especialmente por meio do aplicativo Instagram, que desponta como o preferido entre os 

famosos),  parece ser um novo e importante componente para a construção e projeção da 

imagem pública dos artistas. Tanto que, no cenário nacional, os perfis virtuais dos ídolos, 

além de reunirem grandes números de seguidores10, também servem como pauta para a 

imprensa especializada, que, cada vez mais, repercute as informações publicadas pelas 

celebridades, em outras mídias e veículos próprios (como, por exemplo, no caso já citado 

de Caras Online).  

Considerando o crescimento da internet, suas redes sociais e seus aplicativos, e 

tendo em vista uma perspectiva intertextual do estudo de celebridades, orientada pela 

cultura das mídias e, principalmente, baseada no arranjo midiático criado por Dyer (1998), 

o objetivo deste artigo é atualizar a composição disposta pelo autor no fim da década de 

1990, destacando a relevância de um novo grupo de textos midiáticos, formado pelos 

discursos disponíveis nos perfis virtuais de celebridades. Atualmente, esses materiais 

parecem intervir de forma considerável na formação da opinião pública sobre a imagem de 

determinados artistas. Por isso, a intenção deste trabalho é contextualizar a análise de Dyer 

(1998), propondo a inclusão de um quinto conjunto de textos midiáticos, que circulam hoje, 

nas redes sociais, como narrativas em primeira pessoa, e que traduzem um novo local de 

interação, aparentemente significativo para a construção das imagens públicas e para a 

afirmação da centralidade da mídia na sociedade moderna. À luz de estudos e discussões 

que também refletem sobre o espaço biográfico contemporâneo, analisaremos, como 

objetos empíricos, dois perfis virtuais de celebridades brasileiras, da atriz Carolina 

Dieckmann e do apresentador Marcos Mion, que, embora pareçam distintos, podem ser 

analisados conforme as quatro categorias criadas por Dyer (1998), que serão detalhadas a 

seguir. A escolha dos objetos foi  orientada pela expressividade dos perfis de cada artista no 

Instagram, considerando, em conjunto, o tempo de carreira e os diferentes percursos 
                                                             
10 A título de exemplo, de acordo com o site Holofote, o jogador de futebol Neymar, em julho de 2014, 
ostentava 7,4 milhões de fãs e o título de jogador da Copa do Mundo mais seguido na rede. Disponível em 
<http://wp.clicrbs.com.br/holofote/2014/07/04/com-mais-de-7-milhoes-de-seguidores-neymar-e-o-jogador-
mais-popular-do-instagram/?topo=52,2,18,,186,77>, acessado em 16/02/2015. 
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midiáticos percorridos, que renderam variadas informações acerca de suas imagens 

públicas. 

 

O conceito intertextual de celebridades e as categorias criadas por Dyer (1998) 

 

No contexto da cultura midiática, Kellner (2001, p. 26) afirma que a “mídia se 

transformou em força dominante na cultura, na socialização, na política e na vida social”. 

Nesse sentido, as celebridades se destacam por humanizarem o sistema de consumo 

promovido pelas interações midiáticas e, assim, por acabarem também afetando valores e 

comportamentos sociais. Sob esta perspectiva, o impacto que as celebridades exercem 

sobre a consciência pública e a forma como elas são construídas no imaginário coletivo são 

questões que se colocam como objeto de reflexão, inclusive do ponto de vista histórico. 

Analisando o cenário francês dos séculos passados, Inglis (2010) observa a 

construção do conceito da fama como uma espécie de marco cronológico, capaz de 

diferenciar vidas e estilos de vidas que foram valorizados e desenvolvidos na invenção da 

sociedade moderna, a partir do século 18. A diferenciação do conceito em termos 

históricos, na visão do autor, oferece exemplos concretos das formas como “a fama e o 

poder se expressam e se confirmam através do espetáculo” (INGLIS, 2010, p. 13), e 

comprovam a maneira como o comércio da fama e da celebridade foi concebido ao longo 

dos últimos 250 anos, com o auxílio da mídia. O autor destaca que, primeiramente, alguns 

artistas começaram a surgir por meio de uma projeção ampliada e distorcida de valores 

mais contestados pela sociedade, que eram comumente entendidos como “íntimos”. Inglis 

(2010) aponta a criação de valores e comportamentos sociais diferenciados para “dentro e 

fora do lar”, a divisão entre espaços público e privado, e a percepção ilusória, por parte da 

opinião pública, de que artistas eram dotados de uma personalidade singular, “movida por 

paixões”, que não seguiam (ou não precisavam seguir) certas regras sociais. Assim, aos 

poucos, a privacidade, que era escondida com rigor na “vida real”, começou a chamar a 

atenção do público; e os artistas começaram a se destacar por fama e notoriedade na vida 

pública, ao mesmo tempo em que despertavam o interesse por suas vidas privadas. 
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Para Rojek (2008), o significado do termo celebridade vem sendo historicamente 

modulado, e, hoje, é atribuído ao status glamouroso ou notório11 de um indivíduo dentro da 

esfera pública. Ele associa a importância do rosto público no dia a dia à ascensão da 

sociedade pública, que, conforme suas próprias palavras, “cultiva o estilo pessoal como um 

antídoto para a igualdade democrática formal” (ROJEK, 2008, p.11). Dessa forma, 

considerando que celebridade é um status, e não um determinado indivíduo, o termo, na 

visão de Rojek (2008), se aproxima da análise de Inglis (2010) pelo menos no que se refere 

à clivagem entre o “eu” privado e o “eu” público, que parece permear a construção histórica 

e popular da imagem de uma celebridade. 

Schittine (2004) também aborda a fragmentação dos universos público e privado, a 

fim de ponderar sobre a esfera íntima, que aparenta caracterizar um acréscimo importante 

na imagem nuançada das celebridades. Seguindo o raciocínio de Inglis (2010), a autora  

afirma que o caráter cosmopolita das cidades, crescente a partir do século 18, influenciou e 

estimulou as pessoas a adotarem determinados comportamentos sociais em relação ao outro 

e à massa de desconhecidos que começava a formar uma nova “plateia social”. Até o século 

19, quando ainda havia algum tipo de distinção entre comportamentos adequados para 

dentro e fora do lar, a noção de espaço privado se confundia com o doméstico. A família 

era encarada como o “refúgio burguês da privacidade” e, consequentemente, era o que 

ficava em oposição direta ao convívio público. A partir de então, novos hábitos de vida e 

trabalho se colocaram na sociedade, e uma outra organização da esfera pública começou a 

ser configurada com o auxilio dos meios de comunicação. Aos poucos, com os avanços 

industriais e tecnológicos, e suas inevitáveis demandas, o trabalho (“enquadrado” na noção 

de público) invadiu as horas de convívio privado, com a família. Paralelamente, os jornais 

impressos criaram uma nova forma de expor a vida pública, contribuindo para formalizar a 

imbricação entre os universos, da maneira como é percebida atualmente. Conforme sugere 

Schittine (2004), a proteção da privacidade, da vida individual, passou a ser uma 

preocupação a mais a partir do século 19, e fez gerar, dentro do estilo de vida burguês, uma 

esfera social ainda mais recolhida que a privada: a esfera íntima. Nesse espaço, a autora 

afirma que o indivíduo busca isolamento físico para enfrentar suas questões particulares, 

                                                             
11 Notorius, em inglês, possui uma conotação que não existe na tradução da palavra, notório, na língua 
portuguesa. O sentido conota transgressão, desvio e imoralidade. 
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delimitando uma zona própria que pode ser circunscrita, inclusive, dentro do lar. A esfera 

íntima seria, portanto, a vida privada e individualizada. 

Nessa perspectiva, o conceito de Dyer (1998) pode ser útil para tentarmos 

compreender a forma como os universos público, privado e íntimo se embaralham na 

fabulação das narrativas midiáticas que constroem a imagem de uma celebridade. Alinhado, 

avant la lêttre, à ideia do processo de midiatização, o autor acredita que a imagem de uma 

estrela é construída pela percepção coletiva através de um conjunto de textos midiáticos. 

Para Dyer (1998), as estrelas se formam a partir de tipos sociais, que funcionam como a 

base sob a qual a imagem particular de uma celebridade é construída. Os tipos, na verdade, 

são modelos planificados; imagens compartilhadas; representações coletivas consolidadas e 

facilmente decifráveis, com papeis já estabelecidos socialmente. As estrelas, segundo o 

autor (DYER, 1998, p. 60), “incorporam os tipos sociais, mas imagens de estrelas são 

sempre mais complexas e específicas do que os tipos” (tradução nossa)12. O arranjo entre os 

diferentes discursos promovidos pela mídia resulta em uma intertextualidade midiática 

capaz de edificar a imagem de uma determinada celebridade diante do público, sobre o tipo 

social. Essa imagem pode ser compreendida a partir de textos agrupados como promoção, 

publicidade, filmes e, por último, críticas e comentários. Juntos, esses textos produzem um 

certo tipo de interação com a opinião pública que, por sua vez, constrói uma imagem das 

celebridades, nuançada, conflituosa, flutuante (pois muda conforme o tempo) e firmada de 

acordo com o saldo das informações disponibilizadas pela mídia, que, de forma conjunta, 

constroem as particularidades de cada figura pública no imaginário coletivo. Nesse sentido, 

é importante enfatizar que, mais do que apontar uma abordagem intertextual acerca das 

imagens das estrelas, Dyer (1998) assinala que a celebridade se faz na relação com a 

sociedade, respondendo a algumas das questões da época, nas perspectivas cultural e 

comportamental. 

A primeira das quatro categorias de Dyer (1998) é a de “promoção”, que se refere a 

textos criados pela mídia e voltados diretamente para promover estrelas específicas, 

geralmente vinculadas a algum produto midiático. Os materiais que se enquadram em 

“promoção” revelam a intencionalidade de construção de atributos de imagem a fim de 

estimular, de alguma forma, a lógica do consumo. Servem, como exemplos desses textos, 

                                                             
12 No original: “Stars embody social types, but star images are always more complex and specific than types”. 
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anúncios direta ou indiretamente subordinados a estúdios, releases (incluindo biografias 

condensadas), editoriais de moda, anúncios que vendem um produto com a aprovação de 

uma estrela, aparições públicas (pagas ou negociadas) e, também, materiais que promovem 

a estrela em um produto midiático particular, como outdoors, trailers etc.  

A categoria “publicidade” 13 também se refere a textos criados pela mídia, mas que 

se diferem dos da categoria de “promoção” por não serem, ou não aparentarem ser, criação 

deliberada de imagem. São materiais que parecem ser mais autênticos, parecem dar mais 

acesso à pessoa “real” da celebridade, mas que também são, muitas vezes, controlados 

pelos estúdios, agentes e empresários, que procuram não evidenciar essa mediação 

intencional pela visibilidade de determinada estrela. Exemplos dessa categoria são os 

conteúdos divulgados nas revistas de celebridades, nas colunas sociais e nos sites de fofoca, 

que muitas vezes “forjam” a informação e o contexto para promover, de maneira mais 

opaca, uma imagem igualmente forjada. Embora através desses textos seja possível 

identificar tensões entre a vida pública e a vida privada das celebridades, para Dyer (1998, 

p.61), “os únicos casos onde podemos ter certeza de uma publicidade genuína são os 

escândalos” (tradução nossa)14. Talvez em 1979 (ano da primeira edição) fosse permitido 

afirmar isso com mais convicção, como fez Dyer (1998). Hoje, sabe-se, no entanto, que até 

os escândalos podem – e alguns já foram, manipulados por interesses pessoais ou 

empresariais. 

Como o foco das análises do autor são as estrelas de cinema, a categoria dos 

“filmes” traduz os longas-metragens como lugares inevitavelmente privilegiados que, vistos 

como veículos, podem ser fundamentais para aparição e distinção da imagem de uma 

estrela. A noção do filme como um veículo embutida nesta categoria é particularmente 

importante, porque, com frequência, os filmes são construídos em torno das estrelas, assim 

como as histórias podem ser escritas expressamente para incluir determinada celebridade. 

A última categoria, “críticas e comentários”, se refere aos textos que fazem 

apreciações e interpretações profissionais acerca das estrelas e do papel que elas 

                                                             
13 O termo “publicidade”, traduzido no contexto de Dyer (1998), que usa “publicity”, tem relação com as 
raízes francesas da palavra, que conotam um sentido de “tornar público”. No Brasil, o termo “publicidade” é 
vinculado às noções de propaganda, agências e anúncios comerciais. Portanto, é importante ressaltar que essa 
segunda categoria, embora carregue o nome de “publicidade” (por uma dificuldade de tradução), envolve as 
mídias noticiosas, e não aquilo que é assumidamente “anúncio”, em inglês, advertisiment. 
14 No original: “The only cases where one can be fairly certain of genuine publicity are the scandals”. 
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desempenham na mídia. São as resenhas, os livros e críticas sobre filmes, perfis 

cinematográficos, radiofônicos e televisivos, e mais uma série de materiais que lidam com a 

cena contemporânea e que, teoricamente, contribuem para moldar a opinião pública. É 

importante ressaltar que, apesar de serem produtos da mídia, os textos dessa categoria 

devem ser situados, segundo Dyer (1998), mais do lado da audiência, dos consumidores 

dos textos midiáticos, do que de seus produtores, uma vez que, pelo menos em teoria, 

devem estimular a formação de uma opinião crítica por parte do público. 

Usando como exemplo as fases da carreira da atriz Jane Fonda, Dyer (1998) aponta 

uma coerência entre a construção da imagem da estrela e o percurso público da atriz 

registrado pelos textos midiáticos, analisados sob a lógica das quatro categorias em seu 

conjunto. Certamente, esse arranjo de textos representa uma forma interessante de se 

problematizar a construção das celebridades e seus conflitos, conforme a opinião pública. 

No entanto, é importante considerar que, hoje, a internet desempenha um papel social 

relevante, inclusive no que se refere à produção e veiculação de textos midiáticos, por 

vezes, voltados exclusivamente às celebridades. O ambiente virtual abre uma possibilidade 

de interação até então inédita entre o público e o artista, com potencial para transformar ou 

reafirmar a imagem de estrelas, a partir de um discurso produzido e promovido em primeira 

pessoa, em nome do artista.  

Por isso, pensamos que um quinto conjunto de textos pode ser vislumbrado 

atualmente como um ativo na análise da construção das imagens, que segue o raciocínio de 

Dyer (1998), mas se diferencia das outras categorias, por fazer circular textos produzidos 

pelas próprias celebridades (ou em nome delas, como se fossem delas), publicados em 

mídias digitais, que difundem o “selfie virtual” das personalidades. 
 
A quinta categoria: perfis virtuais 
 

Inglis (2010), Rojek (2008) e Dyer (1998) concordam que o conceito de celebridade 

vem sendo articulado ao longo da história, e que, portanto, a imagem de uma estrela, além 

de modulada (e, por vezes, conflituosa), é, também, flutuante, pois se modifica conforme o 

tempo. Na linha proposta por Dyer (1998), a diversidade de textos midiáticos impacta 

diretamente a maneira como a opinião pública compreende a imagem dos artistas: parece 

que quanto mais textos a mídia oferece, mais nuançada e complexa se torna a imagem de 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

uma celebridade, no consenso social. Nessa perspectiva, os novos textos veiculados no 

ambiente virtual se evidenciam como um verdadeiro catalisador das características que 

compõem o conceito intertextual de celebridades, por disponibilizarem uma série de 

informações sobre os artistas, através de diferentes plataformas, que, além de facilitarem o 

acesso, servem ao público como um espaço para a reverberação do próprio conteúdo 

difundido. 

No que se refere à possibilidade de uma nova construção intertextual da imagem das 

celebridades, a particularidade desse espaço, a internet – um território que mistura com 

certa naturalidade os âmbitos público, privado e íntimo – é o que orienta a proposta de 

inclusão de um quinto grupo de textos midiáticos, composto por perfis ativos de 

celebridades em redes sociais. Esses textos fazem circular um discurso em primeira pessoa, 

como se fosse a própria voz do artista, oferecendo ao público momentos aparentemente 

mais “autênticos” de privacidade e intimidade, em gestos autobiográficos e espontâneos 

(em teoria). 

Arfuch (2010), discutindo o espaço biográfico contemporâneo, afirma que o avanço 

da midiatização transformou a abrangência dos antigos espaços biográficos, promovendo a 

espetacularização diária da vida cotidiana em um novo ambiente, propício para a afirmação 

do “eu”. Sob uma perspectiva histórica, que associa o surgimento da esfera privada à 

configuração da esfera pública burguesa, a autora demonstra como a sociedade, ao longo 

dos anos, passa a valorizar o privado diante do que é público, traçando uma linha cada vez 

mais incerta entre os espaços, que, até o século 19, pareciam mais claramente divididos. 

Com o desdobramento midiático e o escurecimento entre as esferas, o espaço privado 

extrapola o público e a necessidade de se demonstrar o verdadeiro “eu”, privado e 

autêntico, se coloca como um valor cada vez mais essencial no curso da sociedade. Os 

espaços biográficos, que contam vidas (inclusive dos próprios autores) começam a ser 

ampliados, enquanto a evolução tecnológica viabiliza novas formas de autorretratação.  

Os perfis criados em redes sociais se encaixam nesse cenário e permitem que a 

intimidade se evada do espaço privado para invadir aquela esfera que outrora se 

considerava pública, como defende Sibilia (2008). Segundo a autora, as tendências de 

exibição da intimidade que proliferam hoje em dia evidenciam um novo fenômeno que 

retrata o desejo de se exibir e falar de si. Nesse gesto, a web 2.0 deixa (ou praticamente 
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convida) que a intimidade seja infiltrada “por olhares tecnicamente mediados (ou 

midiatizados), que flexibilizam e alargam os limites do que se pode dizer e mostrar” 

(SIBILIA, 2008, p. 78). Nessa lógica, as celebridades, reforçando a imbricação e a 

interpenetração entre os espaços público e privado, utilizam os perfis virtuais para 

afirmarem seu verdadeiro “eu” publicamente, uma vez que se subentende que aquele é um 

espaço biográfico contemporâneo, socialmente utilizado para a exibição da intimidade do 

sujeito. Hoje, pode-se afirmar que esse é o lugar propício para carregar um discurso parcial 

e com tons subjetivos pessoais, mesmo que seja de uma figura pública. 

Essa ideia da autenticidade do sujeito embutida nos espaços virtuais fica ainda mais 

nítida sob o recorte de Sarlo (2011), em seu ensaio sobre a utilização do Twitter por parte 

dos políticos argentinos. A autora acredita que, ao contrário do traço de manipulação 

normalmente atribuído ao discurso político e jornalístico, o Twitter e o Facebook dão a 

impressão de serem espaços autogeridos pelos usuários, onde se impõem a transparência e, 

especialmente, onde o sentido clássico de público e privado se reconfigura com tendências 

ao desaparecimento intencional: os usuários das redes sociais “devem fingir que não há 

público nem privado” (SARLO, 2011, p. 15). 

O Instagram é um aplicativo que desponta nesse sentido, servindo a famosos e 

comuns como um espaço público voltado para a difusão de imagens pessoais. Diante dessa 

nova configuração do espaço biográfico e de sua relevância para a afirmação do sujeito 

moderno inserido no contexto da cultura das mídias, os perfis virtuais de celebridades 

ganham novo peso diante da análise voltada para a leitura crítica dos textos midiáticos 

categorizados, como propõe Dyer (1998). A intenção, portanto, é analisar essa nova 

categoria como forma de diagnosticar o peso e a interferência da exposição direta do artista 

(manifestada através dos textos publicados em primeira pessoa) na construção das imagens 

de estrelas, realizada através das interações midiáticas. 

Como exemplos para esse novo arranjo, faremos uma breve análise de dois perfis 

virtuais, que, conjugados com as categorias criadas por Dyer (1998), tem a intenção de 

afirmar a razão da atualização do composto de mídia, a partir do apontamento de novas 

formas de interação entre celebridades e público. 

 
@loracarola e @marcosmion: o “selfie virtual” que (re)apresenta as celebridades 
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Embora não estejam entre os mais consagrados atores brasileiros, Marcos Mion e 

Carolina Dieckmann são figuras públicas que circulam na mídia há mais de dez anos. São 

artistas jovens, que amadureceram e consolidaram suas vidas privadas, em família, diante 

da exposição pública, alimentando a imprensa especializada e seus leitores com insumos 

relevantes, no campo pessoal e profissional, para a construção do status célebre. Em seus 

perfis no Instagram, cada um dos artistas interage, com frequência, com mais de um milhão 

de seguidores. Eles postam momentos privados e íntimos, às vezes até relacionado com 

algum trabalho (como, por exemplo, fotos de bastidores), adotando posicionamentos 

diferentes na maneira de interagir com os fãs, mas, ao mesmo tempo, mantendo a 

“essência” do aplicativo, que é compartilhar imagens pessoais. 

 Na rede, Carolina Dieckmann é @loracarola, famosa pelos “selfies” postados em 

intervalos de trabalhos. A atriz mistura seu universo profissional com sua rotina privada, 

compartilhando com os seguidores declarações de amor ao marido e aos filhos; fotos 

antigas que mostram amizades com outras celebridades; imagens comerciais em que ela é a 

garota propaganda; elogios aos ídolos e colegas de profissão, homenagens que recebe dos 

fãs, e mais uma variedade de assuntos que se colocam como um discurso em primeira 

pessoa e apresentam uma nova faceta da imagem pública da atriz, mediada, aparentemente, 

por ela mesma. 

 Desde que estreou na TV, aos treze anos, Carolina Dieckmann chama a atenção da 

mídia pela beleza explorada em papeis de “mocinha”, em novelas, filmes e séries. No ano 

2000, a atriz se destacou pela interpretação de uma das protagonistas da principal novela da 

Globo, que descobria ter leucemia e que acabou motivando uma grande campanha nacional 

pela doação de medulas, na qual foi diretamente envolvida. Ela raspou o cabelo durante a 

gravação de uma cena e ganhou a aprovação da crítica e da opinião pública por doar sua 

imagem àquele personagem, tão comovente. Foi um marco na carreira da atriz e talvez seu 

personagem mais importante, até hoje (mesmo com um total de 17 produções das 

Organizações Globo15).  

A verdade é que é no campo pessoal que Dieckmann chama mais atenção. Aos 19 

anos ela se casou com o também ator Marcos Frota, 24 anos mais velho, viúvo e pai de três 

                                                             
15 De acordo com o site “IG”, disponível em <http://gente.ig.com.br/carolinadieckmann/#topoBiografia>, 
acessado em 17/02/2015. 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

filhos. Eles se conheceram durante as gravações de uma novela e oficializaram a relação no 

picadeiro de um circo. Tiveram um filho e, quatro anos mais tarde, se divorciaram em um 

movimento que se tornou público, quando “Carol deixou a casa do ator”, como relatam 

alguns sites que descrevem a biografia da atriz16. Pouco tempo depois, Dieckmann 

começou a namorar o diretor de televisão Tiago Worcman, com quem – ela faz questão de 

frisar – estudou no colégio e foi sua paixão platônica de infância. Com ele a atriz se casou 

grávida, teve um filho e sofreu o drama – público – de dois abortos espontâneos. Mas eles 

continuam casados, seguindo firmes nas postagens que ressaltam seu amor. 

A atriz parece ser uma das pautas preferidas das revistas de celebridades nacionais: 

ela é fotografada com frequência no shopping, na praia e ou em eventos, em que posa, ou 

não, para as lentes dos fotógrafos. Dieckmann já teve problemas com a imprensa. Em 2007, 

a atriz processou o programa Pânico na TV, da Rede TV, alegando que teve sua vida 

privada invadida quando foi  perseguida por dois repórteres. Ela ganhou a causa, 35 mil 

reais de indenização e uma certa fama de “intolerante e mau humorada”, por não aceitar as 

“brincadeiras” do programa, encaixado no gênero humorístico. Anos mais tarde, em 2012, a 

atriz foi novamente vítima de invasão de privacidade e seu caso foi parar nos jornais e na 

polícia. Algumas fotos íntimas que Dieckmann produziu para o marido, segundo ela 

mesma, foram copiadas de seu computador pessoal quando ela o levou em uma assistência 

técnica. Diante da exposição da celebridade e da atenção que inevitavelmente receberia da 

mídia e do público, as fotos roubadas foram usadas como objeto de chantagem, o episódio 

virou caso para a Policia Federal e rendeu muita mídia “espontânea” em torno do assunto e 

da própria imagem da atriz. 

Através de seu perfil virtual, Dieckmann tem a chance de se posicionar diante de 

fatos que envolvem o julgamento público, sem a necessidade de se submeter à edição de 

um veículo jornalístico, uma agência de publicidade, um empresário ou qualquer outro 

mediador que fica entre a celebridade e o público. No caso de 2007, por exemplo, a atriz 

preferiu assumir uma posição firme, porém, silenciosa, já que se recolheu e prestou poucos 

depoimentos à imprensa sobre o caso. Talvez, nos dias de hoje, podendo se expressar e se 

comunicar diretamente com seus fãs dentro de seu perfil exclusivo, a atriz assumiria outras 

                                                             
16 Exemplos: < http://gente.ig.com.br/carolinadieckmann/#topoBiografia>; 
<http://www.purepeople.com.br/famosos/carolina-dieckmann_p2401> 
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atitudes que certamente influenciariam a percepção comum sobre seu humor e sua 

tolerância. Por meio das fotos postadas com legendas personalizadas, é possível perceber, 

ou inferir, valores familiares e traços da personalidade da atriz que não ficam tão evidentes 

para o público nos textos dispostos nas categorias de promoção, publicidade, filmes e 

críticas, criadas por Dyer (1998). 

No caso do apresentador Marcos Mion, o perfil virtual revela uma faceta ainda mais 

impactante para o senso comum: a do homem maduro e sensível, composta por atributos 

que parecem incompatíveis com a imagem construída publicamente, desde o início de sua 

carreira. Ele começou como ator, na TV Globo, no fim da década de 1990, interpretando 

um jovem judeu no seriado adolescente da dupla de irmãos-cantores Sandy e Júnior, mas a 

participação no programa durou pouco. Logo no início do ano 2000, Mion ingressou no 

time de VJ’s da MTV, apresentando três programas, entre eles o “Piores clipes do Mundo”, 

um tipo de humorístico que se tornou famoso por caçoar de vídeos da música nacional e 

internacional, apontando erros ou debochando da postura dos cantores. Mion se destacou 

como apresentador, alcançou rápido sucesso entre o público jovem e conquistou o prêmio 

de melhor apresentador da TV brasileira naquele ano. Seu programa chegou a ser exibido 

com legendas na MTV americana e a ser mencionado na revista Time17. Ele era a “bola da 

vez”; o garoto inteligente e descolado, com repertório bem humorado e cheio de sarcasmo. 

Mas, naquele momento, ele resolveu mudar de emissora. Primeiro, tentou emplacar, na 

Rede Bandeirantes, dois programas nos mesmos moldes do “Piores clipes do Mundo”. Sem 

êxito, voltou à MTV em 2005, onde ficou por mais cinco anos, apresentado quatro 

programas humorísticos de temas variados. Durante esse período, também participou, como 

ator, de peças de teatro, novelas e filmes, todos de pouco destaque no cenário midiático 

nacional. Em 2010, Mion assinou um contrato com a Record e estreou o programa 

“Legendários”, que comanda até hoje. Grande parte do elenco veio da MTV e as marcas do 

programa, assim como as de seu apresentador, são o humor, a irreverência e a ironia. 

Ao contrário de Carolina Dieckmann, a vida pessoal de Mion fica em segundo 

plano, mas, nem por isso, longe dos olhos da mídia. Há registros do início da carreira, de 

relacionamentos com celebridades, como a cantora Preta Gil e a modelo Carolina 

                                                             
17 Os dados sobre a carreira do ator estão disponíveis em 
<http://gente.ig.com.br/marcosmion/#topoBiografia>, acessado em 17/02/2015. 
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Magalhães. Contudo, o conteúdo que sobressai na categoria de publicidade são 

informações relacionadas à família do apresentador, formada pela esposa e seus três filhos. 

Até pouco tempo atrás, a imagem de Mion parecia ser relativamente estável, sempre 

vinculada a alguma forma de humor, como um reflexo direto de sua atuação profissional e 

pública. 

No entanto, em janeiro de 2014, o apresentador usou seu perfil no Facebook para 

contar aos fãs que seu filho mais velho é uma criança especial, autista, que requer cuidados 

e carinhos singulares. Em um intervalo de um dia, a postagem recebeu mais de 140 mil 

curtidas e outros veículos começaram a replicar e a comentar o conteúdo18. Mion foi 

convidado para debater sobre o assunto em outras mídias e voltou a usar seu perfil virtual 

para agradecer a compreensão e o acolhimento dos fãs, que não paravam de aumentar, de 

acordo com o volume de seguidores. Por uma iniciativa da própria celebridade na sua 

interação com o público, parece que novos atributos começaram a ser revelados sob uma 

imagem que já parecia consolidada. Mion começou a ser abordado pela mídia como um 

homem mais maduro, responsável e consciente. À imagem do apresentador jovem e 

brincalhão, parece ter se somado a faceta de um homem experiente e sensível. E parece, 

também, que ele assimilou a mudança como positiva. 

Hoje, no perfil de @marcosmion no Instagram, diversas imagens e declarações à 

família podem ser encontradas, junto com outros posts diversificados, sobre autismo, 

malhação, moda masculina e os bastidores de seu programa. O apresentador mistura os 

temas de suas postagens – marcadas pela irreverência que consagrou sua imagem pública – 

mas, ao mesmo tempo, faz questão de afirmar seu posicionamento e seus valores pessoais, 

através de imagens e textos que, claramente, pertencem ao seu universo privado. 

Tanto Dieckmann quanto Mion parecem usar seus perfis virtuais de forma 

consciente, em favor de suas imagens públicas. Ao que tudo indica, os discursos 

produzidos em primeira pessoa e veiculados nos espaços biográficos contemporâneos 

contribuem para a modulação permanente da imagem das estrelas, por disponibilizarem, 

hoje, uma nova via de comunicação. A quinta categoria de textos midiáticos, nesse sentido, 

                                                             
18 A matéria publicada no site UOL exemplifica uma forma de repercussão da postagem do ator. O conteúdo 
da notícia e outras informações relacionadas ao assunto estão disponíveis em: < 
http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2014/01/23/marcos-mion-agradece-carinho-
apos-contar-que-seu-filho-e-especial.htm>, acessado em 17/02/2015. 
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além de incorporar um novo tipo de discurso no conjunto de informações que é disposto 

para o público, também marca o ingresso de um canal interativo, que serve à opinião 

pública e ao artistas, sem necessitar de nenhuma outra mediação.  

 

A imagem projetada através de um novo mix de possibilidades 

Mesmo por meio de uma análise superficial sobre as carreiras dos artistas 

selecionados, é possível perceber que o arranjo midiático criado por Dyer (1998) organiza e 

facilita a compreensão sobre os caminhos percorridos pela imagem das estrelas, do ponto 

de vista da opinião pública. Em mais de dez anos de exposição e atuação, Dieckmann e 

Mion têm acumulados a seu respeito diversos materiais que circularam, e ainda continuam 

circulando, em variados formatos midiáticos. Categorizados conforme a teoria de Dyer 

(1998), esses textos revelam as nuances que determinam o saldo final, porém instável, da 

imagem que é construída pelo público, de acordo com o conjunto de informações 

disponibilizadas. Em função do espaço deste trabalho, não foi possível detalhar os textos 

em suas categorias, da mesma forma como o autor fez com a atriz Jane Fonda. Contudo, 

através dos marcos evidenciados nas breves biografias, junto com as informações e críticas 

pontuadas sobre a carreira e a vida pessoal, que são propagadas pela mídia, é possível 

identificar alguns traços das imagens públicas formadas no imaginário coletivo. Quando 

são estruturados de forma a apresentar determinadas possibilidades de leitura e significados 

para a opinião pública, os textos midiáticos, como defende Dyer (1998), formam uma 

imagem polissêmica com dimensão temporal, que acaba por consolidar alguns traços e 

atributos, nem sempre positivos. 

A iconografia da atriz Carolina Dieckmann, composta principalmente por textos que 

se enquadram nas categorias de promoção e publicidade, revela que a beleza e o tipo social 

da “mocinha” sempre estiveram associados aos elementos da sua imagem. No entanto, 

existe uma tensão permanente entre o “eu verídico” e o “eu público”, que penetra o 

conjunto de textos e se torna aparente, na medida em que os conteúdos sobre sua vida 

privada se sobressaem diante de seus trabalhos na cena midiática. Até o problema com o 

Pânico na TV, em 2007, a atriz ainda não tinha interpretado uma vilã, mas, justamente 

enquanto desempenhava o primeiro papel desse tipo, brigou em público com outros artistas 

e acabou levando a fama de mau humorada, como já foi  dito. Provavelmente, a 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

personagem da época colaborou para a construção de uma camada negativa junto a sua 

imagem de boa moça, que continuava a ser retratada pela mídia. Nesse sentido, o perfil 

virtual se colocaria no arranjo midiático como um discurso importante, da própria atriz, 

para a fabulação de sua imagem, totalizada a partir dos fragmentos difundidos nas outras 

categorias. Por isso o espaço biográfico contemporâneo é tão essencial para a nova 

estrutura do mix da imagem midiática. 

Foi através dele que Mion parece ter alterado a percepção sobre seu rosto público do 

garoto debochado, aquele que fez sucesso zombando de clipes musicais. Em seu perfil no 

Facebook, ele pode mostrar seu “lado pai”, sensível e responsável, que, aparentemente, 

surpreendeu a mídia e o público. Através do Instagram, ele parece tentar sustentar essa 

nova imagem. 

Existe, portanto, uma relevância visível dos perfis virtuais para o mix de mídia que 

analisa a imagem dos artistas. A exposição do “eu verídico” proporcionada pelos espaços 

biográficos contemporâneos contribui de maneira significativa para a formação da imagem 

das celebridades e demonstram potencial para afirmar ou negar as informações dos textos 

dispostos nas categorias de promoção e publicidade. No caso de Dieckmann e Mion, os 

perfis virtuais parecem funcionar como um importante canal de interação com o público 

para a construção de suas imagens, pautando, atualmente, os textos fixados nas demais 

categorias. No caso de Zezé Di Camargo, citado no início deste trabalho, o perfil no 

Instagram vem revelando um atributo negativo sobre sua intimidade, que já começa a ser 

forjado em outras produções midiáticas; o que ratifica a importância desses discursos junto 

ao mix da imagem. 

No contexto das discussões sobre a cultura das mídias e a relevância adquirida pelas 

celebridades diante das novas interações sociais, pode ser curiosa a constatação de uma 

imagem (ou um status) que se forma a partir de uma intertextualidade midiática, que se 

edifica sobre um tipo previamente consolidado, mas que, ao mesmo tempo, também se 

demonstra fraco e insuficiente para sustentar, sozinho, uma imagem tão complexa, quanto é 

a de uma celebridade. Para a ampliação do debate acerca do impacto das estrelas no 

cotidiano social moderno, é importante considerar o comportamento e o posicionamento 

afirmados virtualmente pelos rostos públicos, que, como buscou-se demonstrar, 

influenciam diretamente a construção da imagem das celebridades no imaginário coletivo. 
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No entanto, ainda é preciso verificar e discutir o peso desses discursos na construção das 

celebridades, em uma comparação com as outras categorias que também sustentam a 

imagem. Por ora, a conclusão mais significativa deste estudo se figura nas possibilidades 

abertas pelos perfis das redes sociais, que traduzem mais um caminho interessante para as 

análises sobre a formação das imagens de celebridades. 
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