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RESUMO: 

O presente artigo tem como proposta discutir Midiatização e Visibilidade na Cultura 

Digital, trazendo para o diálogo autores como José Luiz Braga, Antonio Fausto Neto, 

André Lemos, Paula Sibilia e Fernanda Bruno. Para isso, o pesquisador se utiliza da 

netnografia para uma análise da #Me como forma de construção das narrativas do Eu por 

meio da ferramenta de Stories no aplicativo de rede social Instagram. Busca-se ainda pensar 

metodologias para a análise dessas publicações efêmeras na Internet, que desaparecem após 

24 horas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Midiatização. Visibilidade. Cultura Digital. Instagram. Stories. 

 

ABSTRACT: 

This article aims to discuss Mediatization and Visibility in Digital Culture, bringing to the 

dialogue authors like José Luiz Braga, Antonio Fausto Neto, André Lemos, Paula Sibilia 

and Fernanda Bruno. For this, the researcher uses the netnography for an analysis of the 

#Me as a way of constructing the narratives of the Self through the tool of Stories in the 

application of social network Instagram. It is also sought to think methodologies for the 

analysis of these ephemeral publications on the Internet, which disappear after 24 hours. 
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Introdução: 

 

Publicações que desaparecem em 24 horas, imagens que sobrepõem elementos 

digitais sobre o mundo físico para a criação da realidade aumentada, percepções de si 

mesmo e do outro, exposição de ambientes, situações e experiências diversas – do âmbito 

público e privado. Todos os pontos mencionados acima podem ser encontrados em 

postagens da ferramenta de publicação efêmera Stories, no Instagram. Em um cenário de 

midiatização dos processos comunicativos na sociedade fortemente atravessada pela cultura 

digital, este objeto empírico nos coloca diante de novas inquietações para pensar a 

visibilidade na contemporaneidade. 

Assim, a discussão proposta neste artigo passa pela abordagem da midiatização 

(BRAGA, 2006; FAUSTO NETO, 2010; MARTIN-BARBERO, 1987) como cenário de 

novas configurações das experiências de visibilidade (SIBILIA, 2016; BRUNO, 2014). A 

principal inquietação do autor é quais elementos são apropriados e utilizados pelos 

“instagramers” para dar visibilidade ao “Eu” por meio das publicações efêmeras. Para isso, 

utiliza-se de netnografia (KOZINETS, 2014) com a coleta, classificação e análise de 20 

postagens com a #Me, uma das mais populares nessa rede.  

Revisitamos alguns pontos sobre a teoria que atravessa o estudo presente, a ver 

midiatização, visibilidade e cultura digital. Em seguida, abordamos nosso objeto empírico, 

iniciando pelo Instagram, uma rede social na Internet3 (RECUERO, 2009) fortemente 

movida por imagens (fotos e vídeos) que contava, em julho de 2017, com 700 milhões de 

usuários ativos mensalmente, sendo que 400 milhões deles utilizam a plataforma 

diariamente, seguindo para a ferramenta específica de Stories. 

Além dos dados expostos anteriormente, são mais de 250 milhões de Stories 

"ativos" todos os dias na rede social. Foco na discussão deste estudo, essa ferramenta de 

Stories foi oficialmente lançada pelo Instagram em agosto de 2016, após tentativas do 

                                                           
3 Trabalhamos neste artigo com o conceito de Rede Social na Internet discutido por Raquel Recuero (2009) 

para analisar o aplicativo. Como mencionamos ao longo desse trabalho, há aplicativos de diversos formatos, 

incluindo de redes sociais. Também há outras redes sociais que não são essencialmente mobile, a exemplo do 

Facebook, que foi desenvolvida para utilização inicial em Desktop e, posteriormente, passou a ter também seu 

aplicativo de celular. No caso do Instagram, a rede social já iniciou como App mobile.  
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Facebook de adquirir outro aplicativo (Snapchat) que tornou popular entre jovens e 

adolescentes as publicações efêmeras, com duração de 24 horas.  

Colocado o entendimento sobre o universo teórico que compõe esta análise e do 

objeto empírico, pontuaremos ao longo do artigo questões referentes à composição do 

corpus e das opções metodológicas eleitas para este estudo. O conteúdo separado para 

análise constituiu inicialmente, porém classificadas, de 20 publicações efêmeras do Stories 

postadas de forma pública na ferramenta – e, por isso, disponíveis para acesso por qualquer 

outro usuário pela ferramenta Explorer – sendo consultadas entre as 14 horas e 15 horas do 

dia 18 de setembro de 2017.  

Ao longo da escrita, além do estudo em si, faremos algumas considerações 

metodológicas que consideramos relevantes para análise de conteúdo efêmero, por 

apresentarem características distintas do restante do material nas redes sociais, como a 

breve duração (24 horas). Por se tratar de um tema atual na Comunicação e pela natureza 

deste tipo de trabalho, não temos a intenção de esgotar todas as discussões, mas trazer o 

tema para a pauta acadêmica do Campo Comunicacional. 

 

 

Midiatização e diálogos com a cultura digital 

 

A abordagem teórica sobre o conceito de Midiatização, mesmo sendo das últimas 

décadas, já encontra no Campo da Comunicação uma série de autores: BRAGA, 2006; 

FAUSTO NETO, 2010; MARTIN BARBERO, 1997; SODRÉ, 2006; COULDRY, 2008. 

Para a presente proposta, revisitamos alguns pontos sobre a teoria que atravessam os 

processos analisados. A conceituação do termo está relacionada à de Mediação, como 

reconhece Braga (2012) e Couldry (2008). Para Braga (2006), o sentido trabalhado do 

conceito Midiatização se aproxima, em parte, daquele de Mediações Comunicativas da 

Cultura, de Martín-Barbero (2009), ao discutir o deslocamento dos "meios às mediações".  

Braga (2012) recorre também a Fausto Neto (2008) para mostrar essa mudança na 

sociedade, anteriormente centrada nos meios, para uma sociedade de midiatização: "a 

cultura midiática se converte na referência sobre a qual a estrutura sócio-técnico-discursiva 
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se estabelece, produzindo zonas de afetação em vários níveis da organização e da dinâmica 

da própria sociedade" (FAUSTO NETO, apud BRAGA 2012, p. 35). De acordo com 

Braga, não se deve reduzir o termo Midiatização à penetração tecnológica contemporânea, 

mas pensar também o componente social no processo. 

 

Com a midiatização crescente dos processos sociais em geral, o que ocorre agora é 

a constatação de uma aceleração e diversificação de modos pelos quais a sociedade 

interage com a sociedade. Ainda que os processos interacionais mais longamente 

estabelecidos – da ordem da oralidade presencial e da escrita em suas múltiplas 

formas – continuem a definir padrões de comunicação, e lógicas inferenciais, que 

organizam a sociedade e suas tentativas, tais processos, em sua generalidade, se 

deslocam para modos mais complexos, envolvendo a diversidade crescente da 

midiatização – o que é bem mais amplo e diferenciado do que referir simplesmente 

o uso dos meios. (BRAGA, 2012, p. 35). 

 

 

Fausto Neto (2008) também pontua que há uma cultura da mídia, não mais centrada 

nos meios, podendo ser observada a partir da percepção de que a sociedade atual - sua 

constituição e funcionamento - é atravessada por pressupostos e lógicas que modificam e 

intensificam processos, transformando tecnologias em meios de produção, circulação e 

recepção de discursos.  

De acordo com o pesquisador, “a convergência de fatores sócio-tecnológicos, 

disseminados na sociedade segundo lógicas de ofertas e de usos sociais produziu, sobretudo 

nas três últimas décadas, profundas e complexas alterações na constituição societária” 

(FAUSTO NETO, 2008, p. 92), implicando novas formas de vida e suas interações.  

 

A expansão da midiatização como um ambiente, com tecnologias elegendo novas 

formas de vida, com as interações sendo afetadas e/ou configuradas por novas 

estratégias e modos de organização, colocaria todos – produtores e consumidores – 

em uma mesma realidade, aquela de fluxos e que permitiria conhecer e reconhecer, 

ao mesmo tempo. (...) Não se trata mais da «era dos meios» em si, mas de uma 

outra estruturada pelas próprias noções de uma realidade de comunicação 

midiática. Nela, são organizados e dinamizados processos que reformulam as 

condições de enunciar a realidade, esta não mais como um fenômeno representável 

pela linguagem, mas que se constitui no próprio agenciamento enunciativo dos 

novos modelos de interação (FAUSTO NETO, 2008, p. 92).  

 

 

Dessa forma, a cultura midiática se converte em “protagonista” dos processos e das 

dinâmicas de interação social. Fausto Neto (2008) entende que essa cultura passa a ser 
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constituída como dispositivo no qual um tipo de atividade analítica se organiza, de forma 

complexa e abrangente, gerando novas inteligibilidades na sociedade.  

Assim como Braga (2012) e Fausto Neto (2008), Nick Couldry (2008) também 

percebe a midiatização como um processo importante na sociedade contemporânea, 

traçando a análise a partir de outros autores, como Roger Silverstone e Martín-Barbero. 

Para Couldry (2008), o conceito de midiatização inicia-se com a noção de replicação, com a 

disseminação de formas midiáticas para espaços da vida contemporânea, que passam a se 

representar por meio dessas formas de mídia (COULDRY, 2008). 

Não nos delongaremos nas definições do conceito, que podem ser consultados nas 

referências citadas para demais esclarecimentos. Apresentamos, então, um último autor que 

se dedicou a estudar o processo aqui abordado. Sodré (2002) define a midiatização como 

uma transformação mais profunda, constituinte de um novo "bios” (midiático), 

acrescentando-o aos três gêneros de existência humana propostas por Aristóteles: a vida 

contemplativa, a vida política e a vida prazerosa.  

Os novos fluxos do capitalismo, a transnacionalização e a globalização da 

economia, em consonância com as tecnologias “pós-midiáticas”, no entendimento de Sodré 

(2002) levam ao surgimento de biotecnologias, nanotecnologias e TICs, que impactam a 

sociedade. Na visão do pesquisador, assim como a revolução industrial promoveu uma 

ruptura nos modelos de produção com a máquina a vapor, as novas tecnologias 

revolucionam a vida contemporânea por ampliar o armazenamento e transmissão de dados, 

com a aceleração de processos e a relação intensificadora do fluxo temporal.  

 

Impulsionadas pela microeletrônica e pela computação ou informática, as 

neotecnologias da informação introduzem os elementos do tempo real 

(comunicação instantânea, simultânea e global) e do espaço virtual (criação por 

computador de ambientes artificiais e interativos), tornando “compossíveis” outros 

mundos, outros regimes de visibilidade pública. (...) Está depois em jogo um novo 

tipo de formalização da vida social, que implica uma outra dimensão da realidade, 

portanto formas novas de perceber, pensar e contabilizar o real. (SODRÉ, 2002, p. 

16).  

 

Associando à midiatização, parece-nos pertinente recorrer também ao conceito de 

cibercultura trabalhado por Pierre Levy (1999) e Lemos (2004) – aplicado também como 

cultura digital - para explicar as relações das novas mídias e tecnologias com a sociedade 
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contemporânea. Primeiro, por que o conceito é comumente utilizado em estudos da 

Comunicação que envolvem as novas tecnologias. Segundo, por sua estreita relação com o 

objeto de estudo. Além disso, midiatização e cibercultura tratam de processos semelhantes, 

podendo dialogar, sem serem excludentes. 

Segundo Lévy (1999), ao explicar as mudanças na sociedade pelo viés da 

cibercultura, “o crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacional de 

jovens ávidos para experimentar, coletivamente, formas de comunicação diferentes 

daquelas que as mídias clássicas nos propõem” (LÉVY, 1999, p. 11), analisando os 

movimentos pela popularização do acesso aos computadores e, posteriormente, à Internet 

no fim do século XX, principalmente aqueles que se deram na Califórnia, Estados Unidos.  

Para além disso, o autor acredita que vivemos a abertura de um novo espaço de 

comunicação, o qual pode ter suas potencialidades exploradas nos planos econômico, 

político, cultural e humano. Lévy tem uma visão otimista sobre a cibercultura e, apesar de 

precisarmos observar com cautela e afinco os novos cenários que se colocaram após seus 

estudos iniciais da área, contribuiu para discussões importantes nos processos que 

envolvem a cultura digital. 

Mais contemporâneos aos processos analisados neste trabalho são os estudos de 

André Lemos, também responsável por uma vasta construção teórica sobre a cibercultura. 

Lemos (2003) explica que o desenvolvimento da cibercultura remete aos anos 70, com a 

microinformática, a convergência tecnológica e o personal computer (PC). A partir daí, o 

surgimento da internet e outros avanços tecnológicos nas décadas de 1980 e 1990 

ampliaram as possibilidades do ciberespaço.  

 

A cibercultura potencializa aquilo que é próprio de toda dinâmica cultural, a saber 

o compartilhamento, a distribuição, a cooperação, a apropriação dos bens 

simbólicos. Não existe propriedade privada no campo da cultura já que esta se 

constitui por intercruzamentos e mútuas influências. (...) A cibercultura é fruto de 

uma crescente troca social sob diversos formatos - de fóruns e chats à weblogs, de 

fotologs à troca de mensagens SMS, do Orkut aos sistemas mais genéricos de troca 

peer to peer, dos jogos eletrônicos em linha à atividade acadêmica. A cibercultura 

planetária está potencializando o conjunto do que há de mais rico e também de 

mais nefasto nas culturas humanas. (LEMOS, 2003, p. 11 e 13). 
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Propomos, para o desenvolvimento da análise, um diálogo entre a midiatização e a 

cibercultura - a primeira sendo o universo da prática comunicativa e a segunda pela visada 

sócio-cultural envolvendo as novas tecnologias - para aprofundarmos o entendimento das 

relações que os processos nas duas vertentes têm entre si, principalmente as relações 

concernentes ao nosso objeto de estudo. Até aqui, percebemos que alguns temas são 

recorrentes nos estudos de midiatização e da cibercultura, como a construção de laços 

virtuais, a visibilidade, os espaços público e privado na atualidade, os processos de 

subjetivação, a violação de direitos sobre a imagem, etc. (RECUERO, 2009; SIBILIA, 

2016; DIAS, 2016; LIMA et al, 2017). 

Assim como outros estudiosos dessa cultura digital, acreditamos que as TICs 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) têm a capacidade de transformar as 

sociedades – ao mesmo tempo em que também são impactadas por elas, numa relação 

mútua de afetação. Partimos deste ponto para avançar na análise sobre a mediação da 

experiência de visibilidade por aplicativos de “Stories” na rede social digital Instagram, a 

partir de uma leitura da midiatização e da cibercultura.  

 

Visibilidade na cultura digital  

 

A Cultura Digital e a Midiatização nos levam a diversas experiências 

contemporâneas que tensionam, modificam ou rompem com modelos anteriores, como 

abordado neste projeto. Entre essas transformações, propomos discutir a seguir as 

referentes à visibilidade. Trataremos, então, das narrativas do efêmero com a #Me por meio 

da ferramenta de Stories no Instagram enquanto midiatização da visibilidade. 

Sibilia (2016) discute a relação entre as novas tecnologias, a Internet - redes sociais, 

blogs, webcams, etc - com as formas de subjetivação na contemporaneidade, analisando a 

escrita de si e a autobiografia digital por meio dessas estratégias de exposição do "eu". A 

autora dialoga com outros pensadores - como Deleuze, Foucault, Bourdieu, etc. - e está 

entre as nossas referências para pensarmos a visibilidade neste trabalho, a partir de seu livro 

"O show do eu - a intimidade como espetáculo".  
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De acordo com Sibilia (2016), desde que as redes informáticas começaram a ser 

construídas, é possível notar uma mudança radical no âmbito da comunicação. “Nos 

meandros desse ciberespaço de escala global, foram germinando novas práticas de difícil 

qualificação, inscritas no então nascente âmbito da comunicação mediada por computador” 

(SIBILIA, 2016, p. 19). A pesquisadora discute também os impactos que esse “fenômeno” 

das novas tecnologias, com as ferramentas de edição e compartilhamento de imagem, traz 

para a Visibilidade. 

Esse fenômeno dá conta da triunfante junção entre visibilidade e conexão, dois 

recursos que encarnam de modo exemplar nesses dispositivos conhecidos como 

“telefones inteligentes”. Não é por acaso que esses aparelhos fizeram um sucesso 

tão estrondoso na segunda década do século XXI, passando a integrar o 

equipamento básico de quase toda a população mundial: eles conseguiram dar 

vazão às peculiares demandas e ambições que articulam as subjetividades 

contemporâneas, bem como ao tipo de sociabilidade por elas alicerçada. A 

visibilidade e a conexão sem pausa constituem dois vetores fundamentais para os 

modos de ser e estar no mundo mais sintonizados com os ritmos, os prazeres e as 

exigências da atualidade, pautando as formas de nos relacionarmos conosco, com 

os outros e com o mundo. (SIBILIA, 2016, p. 21-22). 

 

Assim como Sibilia (2016), Fernanda Bruno (2004) também recorre a conceitos 

apresentados por Michel Foucault - sobre os jogos de visibilidade do dispositivo disciplinar 

moderno, citando o Panóptico - para mostrar como a visibilidade se dá na 

contemporaneidade. "Este novo campo de visibilidade, objeto do nosso interesse, comporta 

duas características relevantes: a vigilância e a exposição da vida íntima e privada" 

(BRUNO, 2004, p. 116). 

Na perspectiva de Bruno (2004), em acordo com o que discutimos neste artigo, as 

tecnologias comunicacionais da atualidade dão novos contornos à relação entre 

subjetividade e visibilidade. “Tais tecnologias participam de uma transformação no modo 

como os indivíduos constituem a si mesmos e modulam sua identidade a partir da relação 

com o outro, mais especificamente com o ‘olhar’ do outro” (BRUNO, 2005, p. 110). 

A autora entende que as práticas contemporâneas, com os novos dispositivos, estão 

relacionadas àquelas da modernidade, com o foco da visibilidade sobre o indivíduo comum: 

 

No interior desta continuidade pretende-se, contudo, apreender dois deslocamentos 

principais. O primeiro concerne à constituição de uma subjetividade exteriorizada 

e marcada pela projeção e antecipação, que vem se sobrepor a uma subjetividade 

interiorizada e marcada pela introspecção e pela hermenêutica. O segundo diz 

respeito a mudanças no estatuto do olhar do outro e do observador, que assume 
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duas novas formas: a primeira, própria aos weblogs e webcams, é caracterizada 

pela privatização do olhar outrora público e coletivo; a segunda, própria à 

vigilância eletrônica, é caracterizada pelo primado da ‘pre-visão’ sobre a visão. 

(BRUNO, 2004, p. 110 e 111). 

 

Recebidas as contribuições de Sibilia e Bruno para o desenvolvimento deste estudo, 

seguimos com uma breve descrição do nosso objeto empírico para pensarmos a visibilidade 

no contexto das ferramentas de Stories, que levam a este espaço do visível elementos e 

experiências da vida cotidiana de forma contínua, explicitando o “Eu” como protagonista 

das narrativas digitais por meio da #Me, entre outras possibilidades, ampliando a potência 

informativa dessas imagens com a realidade aumentada e o apagamento do conteúdo em 24 

horas, entre outros aspectos que serão analisados no decorrer da pesquisa.   

A título de referência e contexto, ao falarmos de narrativas neste artigo, estamos nos 

referindo ao que Domingos (2009) chama de ato de negociação que envolve o fato em si, o 

que se é narrado, o sujeito narrador e o mundo no qual se dá esse acontecimento. “É uma 

forma de se mostrar e esconder-se, ao mesmo tempo. É o ponto de vista que determina a 

sequencialidade das ações narradas em que o narrador seleciona da vida o que ele deseja 

narrar” (DOMINGOS, 2009, p. 8). Feita essa observação, podemos seguir à exposição do 

objeto empírico. 

 

Breve trajetória do Instagram e a incorporação dos Stories 

 

Algo que destaca o Instagram entre a maioria das redes sociais e plataformas de 

compartilhamento de conteúdo digital é o fato de esta ser essencialmente mobile, com 53% 

de uso em tablets e 47% em celulares. Porém, é possível acessar o conteúdo desde 

computadores e há aplicativos externos que já permitem postagem do desktop, com certas 

limitações. Desde seu lançamento pelos desenvolvedores de software Kevin Systrom e 

Mike Krieger, em 06 de outubro de 2010, com a adesão inicial de 25.000 pessoas, o 

aplicativo da rede social passou por algumas adaptações e ganhou enorme popularidade em 

nível mundial, como expusemos anteriormente. 

No ano que se seguiu à fundação, o aplicativo colecionou prêmios, visibilidade e 

crescimento, chegando a 12 milhões de pessoas cadastradas (média de um milhão por mês) 
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e foi selecionado como App do ano para iPhone pela Apple – até então, ele funcionava 

apenas nos sistemas iOS. Na página oficial na Internet, a empresa se mostra orgulhosa 

desse momento, destacando seu papel de permitir ao usuário “compartilhar pequenos 

momentos da vida por meio de deslumbrantes fotos mobile” (2011). 

Entre os fatos mais relevantes desde a fundação, o aplicativo passou a permitir a 

publicação de vídeos, a troca de mensagens diretas entre os usuários, a marcação de perfis 

nas imagens e chegou a outros sistemas operacionais. Na linha do tempo de sua página na 

Internet onde conta a própria história, a ampliação nas possibilidades de conexões 

representadas pelas mudanças – especialmente com a marcação de outras pessoas nas fotos 

– é destaque para o Instagram. “Fotos são memórias das pessoas, lugares e momentos que 

mais significam para nós. Nós sempre procuramos te dar formas simples e expressivas de 

trazer à vida as histórias por traz de suas fotos”4 (INSTAGRAM, 2013, tradução nossa). 

Nosso objeto de estudo, o Stories, foi lançado em agosto de 2016, após negociações 

frustradas do Facebook – empresa responsável pelo Instagram - de adquirir o Snapchat que 

se popularizou entre jovens e adolescentes com as publicações efêmeras. Nesse mesmo 

período, a plataforma de imagens também passou a investir em vídeos mais longos e 

atingiu 500 milhões de usuários. Em sua divulgação sobre a nova ferramenta, a empresa 

destaca - e estimula - a possibilidade de o usuário postar mais sem se preocupar com o 

exagero na quantidade de conteúdo tornado público. 

 

Com Instagram Stories, você não precisa se preocupar com o overposting. Em vez 

disso, você pode compartilhar o quanto quiser ao longo do dia - com tanta 

criatividade quanto você deseja. Você pode trazer sua história à vida de novas 

maneiras com texto e ferramentas de desenho. As fotos e os vídeos desaparecerão 

após 24 horas e não aparecerão na grade do perfil ou na linha de postagens. (...) O 

Instagram sempre foi um lugar para compartilhar os momentos que você quer 

lembrar. Agora você pode compartilhar os seus momentos de destaques e todos 

outros entre eles, também.5 (INSTAGRAM, 2016. Tradução nossa). 

 

                                                           
4 “Photos are memories of the people, places and moments that mean the most to us. We have always sought 

to give you simple and expressive ways to bring the stories behind your photos to life.” Do Instagram, 

disponível em https://instagram-press.com/blog/2013/05/02/introducing-photos-of-you/  
5 With Instagram Stories, you don’t have to worry about overposting. Instead, you can share as much as you 

want throughout the day — with as much creativity as you want. You can bring your story to life in new ways 

with text and drawing tools. The photos and videos will disappear after 24 hours and won’t appear on your 

profile grid or in feed. (...) Instagram has always been a place to share the moments you want to remember. 

Now you can share your highlights and everything in between, too. 

https://instagram-press.com/blog/2013/05/02/introducing-photos-of-you/
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É necessário fazermos aqui algumas considerações sobre a ferramenta de 

publicações efêmeras. Entre os aplicativos mais populares que atualmente a utilizam – 

Snapchat, Instagram, WhatsApp, Messenger, Skype e Facebook -, o primeiro a adotá-lo foi 

o Snapchat, em 2013. Anterior a isso, o app já permitia desde 2011 o envio de imagens 

como mensagem que desapareciam após um dia aos contatos na rede, mas apenas de forma 

privada. A mudança permitiu que os usuários divulgassem os “Stories” de forma aberta.  

A partir do lançamento, o Stories do Instagram começou a ganhar novas 

funcionalidades e elementos. Em outubro de 2016 o aplicativo levou a ferramenta para o 

Explore, área de buscas onde também aparecem publicações em destaques - de pessoas 

postando temas similares aos que o usuário segue, conteúdos populares, etc. A metodologia 

utilizada neste estudo se apropria dessa busca para a seleção do corpus de análise. Em 

novembro do mesmo ano, a atualização nos Estados Unidos trouxe a possibilidade de fazer 

transmissões ao vivo que apareciam na barra do Stories, que foram ampliadas à 

comunidade global em janeiro de 2017.  

Em seguida, vieram os Stickers - adesivos temáticos, geolocalização, temperatura, 

hora etc - foram incorporados. A partir de abril de 2017, tornou-se possível enviar 

mensagens diretas que desapareceriam - o conteúdo pode ser revisto uma vez e quem o 

enviou é notificado quando o receptor a visualiza, a revê ou se fizer uma cópia da tela do 

celular.  

Desse ponto em diante, a ferramenta de Stories foi aprimorada com adesivos 

específicos geograficamente - ao postar de São Paulo ou Nova York, por exemplo, aparece 

como opção uma marca dessas cidades -; novos filtros e adesivos foram disponibilizados, 

utilizando-se de mais datas e períodos temáticos, como o Dia das Mães e o Mês do Orgulho 

LGBTQ (junho), bem como a sobreposição de outros elementos da realidade aumentada6 às 

                                                           
6 KIRNER e SISCOUTTO (2007) definem Realidade Aumentada no livro "Realidade Virtual e Aumentada: 

conceitos, projeto e aplicações", como a sobreposição de objetos e ambientes virtuais, com a utilização de 

dispositivos tecnológicos, ao ambiente físico: “Essas aplicações ficaram mais acessíveis somente no início 

dos anos 2000, com a convergência de técnicas de visão computacional, software e dispositivos com melhor 

índice de custo-benefício. Além disso, o fato dos objetos virtuais serem trazidos para o espaço físico do 

usuário (por sobreposição) permitiu interações tangíveis mais fáceis e naturais, sem o uso de equipamentos 

especiais. Por isso, a realidade aumentada vem sendo considerada uma possibilidade concreta de vir a ser a 

próxima geração de interface popular, a ser usada nas mais variadas aplicações em espaços internos e 

externos. (KIRNER E SISCOUTTO, 2007) 
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imagens capturadas pelas câmeras – chapéus, partes do corpo de animais, etc. - além de 

poder manter online os vídeos transmitidos ao vivo (até então, eles desapareciam do Stories 

após a transmissão).  

No formato público (seja em perfil restrito ou aberto), o Stories permite postagem 

de imagens (fotos ou vídeos) que duram até 15 segundos – tempo máximo para os vídeos. 

Como percebido até aqui, a ferramenta de Stories tem se transformado desde que foi 

lançada no Instagram. Por esse motivo, é importante datar o período do estudo, visto que as 

informações e características da plataforma são atualizadas constantemente. Concluída esta 

etapa, avançamos agora para uma breve discussão de algumas escolhas metodológicas 

utilizadas neste artigo. 

 

Corpus e opções de análise 

 

Após as discussões teóricas e apresentação da empiria, cabe-nos ainda trazer 

elementos do nosso corpus e das opções metodológicas eleitas para o estudo. O conteúdo 

separado para análise constituiu inicialmente de 20 publicações efêmeras do Stories 

postadas de forma pública na ferramenta – e, por isso, disponíveis para acesso por qualquer 

outro usuário diretamente nos perfis ou por meio da ferramenta Explore – sendo 

consultadas entre as 14 horas e 15 horas do dia 18 de setembro de 2017, a partir da #Me. A 

escolha da #Me se deu por esta aparecer, segundo informações do Instagram, entre as dez 

mais populares na rede social, além de estar diretamente relacionada com o “Eu” e uma 

possível forma de midiatização do usuário.  

Este montante corresponde ao total que é mostrado todas as vezes que uma hashtag 

é buscada no Explore da rede social e incorpora emissões de todo o mundo, a menos que o 

termo pesquisado tenha conotação com especificidade geográfica que a limite (exemplo a 

hashtag #Curitiba). Como há muito conteúdo publicado diariamente no Stories e por se 

tratar de publicações efêmeras, a cada nova busca realizada esse material é atualizado – 

sendo que, caso isso seja feito em um intervalo de horas, as publicações anteriores já 

podem ter desaparecido completamente do Instagram.  
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Como propõe Kozinets (2014), o método aqui adotado, a Netnografia, compreende 

desde a preparação do pesquisador no momento prévio à pesquisa, levantando quais 

questões e problemas serão analisados; à abordagem para coleta e análise de dados do 

processo mediado por computador; até questões éticas que envolvem a prática de pesquisa 

com os usuários das redes sociais e da Internet, checando as informações e com um trato 

adequado destas. 

Apesar de partir da Netnografia (KOZINETS, 2014) como método, essas 

constatações nos trazem inquietações sobre as metodologias e técnicas de análise para este 

tipo específico de objeto empírico e a replicabilidade do estudo, bem como a divulgação 

permanente de imagens inicialmente postadas para durar somente 24 horas. As escolhas 

deste artigo são ensejos para outros estudos, mas ainda não constituem uma base sólida 

com categorias ou modelos de análise das publicações efêmeras.  

Para possibilitar uma análise mais aprofundada das postagens, feita a busca pela 

#Me, o pesquisador gravou a tela com cada um dos 20 resultados para separar elementos 

que contribuíssem com o estudo. Como se tratava basicamente de imagens (animadas ou 

fotográficas) – até 15 segundos – além da cópia videográfica, fez-se um print em imagem 

estática e foram feitas também anotações sobre as características do material no momento 

em que se obteve o resultado da busca para posterior análise.  

Como forma de orientação do estudo, as anotações consideraram o tipo de imagem 

registrada (apenas vídeo sem som, vídeo com áudio do ambiente, vídeo com voz do 

usuário, vídeo Boomerang, vídeo rewind etc); ângulo de registro (com o usuário na 

imagem, testemunho a partir do olhar dele ou misto); duração do vídeo; elementos inseridos 

na imagem (adesivos, geolocalização etc.). Outro fator importante para a separação do 

corpus de análise foi o ângulo de registro. 

Após a análise das 20 publicações, foram separadas 12, considerando apenas 

aquelas que continham elementos e características diretas da imagem do usuário, seja o seu 

rosto direto ou alguma parte do corpo. Essa redução se fez necessária para possibilitar o 

estudo do que era realmente referente à #Me enquanto imagem do instagramer, separando 

o material que não compunha esse corpus e foi agregado pela #Me por conter a marcação 

da hashtag, não condizendo com uma imagem direta do usuário. 
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Compreendemos que, dependendo do ponto de vista adotado, outros elementos 

descartados nas demais publicações poderiam trazer indícios sobre esse usuário, dizendo 

quem ele é e como se apresenta na rede social. Porém, não caberia neste artigo – por 

questões de limitação natural das produções acadêmicas e de estudos de tal modelo - avaliar 

toda a complexidade desses processos comunicativos. Assim, deu-se a opção por reduzir e 

classificar o conteúdo encontrado na busca da #Me enquanto representação direta da 

imagem do usuário e não de todo seu universo vivido.  

Acrescentamos ainda que se optou neste artigo por não divulgar a identidade dos 

usuários, apesar de que se tratavam de perfis públicos na rede no período analisado e não 

haver material que possa ser necessariamente constrangedor entre as publicações. Para fins 

ilustrativos que facilitam no entendimento do tema, fez-se cópias de imagens estáticas das 

telas para apresentação neste trabalho. Contudo, o vídeo com a gravação de todos os 20 

Stories da busca permanecerá sob os cuidados do pesquisador, de forma privada, e será 

concedido apenas em casos de requisição para conferência dos resultados a nível acadêmico 

e/ou científico.  

 

Descrição e análise da #Me no Stories 

 

Antes de analisarmos as características das narrativas presentes no material 

coletado, fazemos a seguir algumas ponderações e a descrição do conteúdo. Praticamente 

todas as publicações que apareceram na busca realizada no Stories para a #Me pelo Explore 

se tratavam de vídeos. Das 20 postagens, apenas três não se enquadravam nesse formato, 

sendo estas uma imagem estática de texto e duas imagens estáticas com emoticons (figuras) 

e áudio de músicas. As demais traziam desde vídeo de aves em um ambiente natural, os 

instagramers em capturas no formato Selfie (vídeo frontal feito pelo próprio usuário), 

ambiente interno de uma área de malhação, entre outros. 

Como explicamos anteriormente, a partir de uma observação inicial, foram 

selecionadas as publicações da #Me que continham a imagem direta do usuário ou de parte 

do seu corpo (ou de alguém que pudesse ser identificado como possível usuário da rede 

social Instagram), como forma de construção das narrativas do Eu naquela plataforma 
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digital. Do total de 20 postagens, restaram 12 postagens, que podem ser conferidas na 

figura abaixo – apresentadas de forma aleatória, pois a própria ferramenta do Explore não 

utiliza de um critério específico claro para sua sequência nos resultados - e estão descritas a 

seguir. Apesar de termos imagens dos usuários expostas nas publicações, suprimimos a 

identificação das respectivas contas – que serão aqui identificadas como Usuário 1, Usuário 

2 etc. 

Figura 1 – Montagem de prints a partir dos Stories (Instagram/Reprodução) 

 

A primeira publicação, do Usuário 1, mostra a pessoa em vídeo com trajes 

esportivos (boné e camisa regata), no formato Selfie e duração de 15 segundos, explicando 

sobre um negócio de Marketing em inglês e alemão. Sobre a tela são inseridos textos com 

um endereço de site e a hashtag #NetworkMarketing, porém sem a #Me de forma visível.  

Em seguida também está um vídeo, da Usuária 2, com cerca de quatro segundos, 

trazendo uma imagem feminina frontal de busto/rosto alterada por elementos da Realidade 

Aumentada, movimentando sobrancelhas "virtuais" em forma ondulada e olhos azuis 

arregalados. Este vídeo não tem sons e tem no canto inferior direito as hashtags #snapseed 

#snapchat #me #goodday #happymonday #joy #enjoyit.  

O terceiro vídeo é do estilo Boomerang, pela Usuária 3,  e aparece apenas uma mão 

sobre um livro, passando as páginas, com a sobreposição das #Help e #Me. O quarto Story, 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

da Usuária 4, tem uma pessoa com elementos da realidade aumentada sobrepostos no vídeo 

frontal de aproximadamente 8 segundos. Na face, efeito de olhos arregalados, óculos 

arredondados virtuais e nariz/orelhas de um animal - aparentemente um cachorro. A 

personagem diz, em inglês, "Bom dia minha linda família do Instagram. Então, eu gostaria 

de compartilhar algumas notícias animadoras..." (tradução nossa.) Seguem as #follow #me 

#to #imagine #fesival. 

A Usuária 5 faz uma publicação, de 9 segundos, na qual uma mulher aparece 

sentada fumando ao lado de um cachorro (aparentemente desconfortável na situação), com 

as seguintes hashtags na tela: #Chilling, #Me & #emily #likeaboy, além de um adesivo de 

folha seca e de notas musicais. Escuta-se uma canção ao fundo e pode-se inferir, pelos 

elementos presentes e pela composição da imagem, que se trata do consumo de maconha ou 

alguma substância similar. 

No sexto vídeo, com 15 segundos, não é possível identificar se o Usuário 6 está 

presente. Na tela aparecem imagens de algum programa humorístico de TV ou filme, no 

qual o personagem luta contra outros atores utilizando movimentos teatrais e com gravação 

feita por várias câmeras. O Story do Usuário 7, com 15 segundos, mostra um lutador 

mascarado e com cinturão celebrando no ringue ao som de um narrador esportivo ao fundo 

e gritos de torcida. 

No vídeo do Usuário 8, alguém aparece por quatro segundos em um ambiente 

escuro, vestindo moletom de capuz na cabeça, fones de ouvido e as hashtags #help #me. O 

vídeo que segue, da Usuária 9, tem seis segundos, mostra uma mulher de vestido branco 

com flores se gravando pelo celular em frente ao espelho, sobrepondo à imagem as 

hashtags #EFEK #TA #KORBAN #TA #I #LOVE #CODING #CODING #MAKE #ME 

#HAPPY (hashtags repetidas na imagem). 

O Story seguinte, de aproximadamente 13 segundos, a Usuária 10 aparece em 

formato de Selfie fazendo a chamada para um programa de televisão da Dubai TV News 

Centre - cuja localização é inserida na imagem, juntamente com as informações textuais, 

marcação e hashtags “8pm #tonight @dubaitv #egypt #uae #watch #me.” Percebe-se que 

esta publicação se apropria de múltiplos elementos para composição da imagem, prática 

facilitada pelo Stories, como apontaremos a seguir,  
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Com 15 segundos, o vídeo do Usuário 11 traz imagens do próprio perfil no 

Instagram - a maioria de viagens - sendo colocadas em destaque enquanto ao fundo toca 

uma música. Não há elementos textuais visíveis. Por fim, o último Story, do Usuário 12, 

com 15 segundos, traz um jovem de boné, aparentemente em um quarto, tocando violão e 

cantando, enquanto na tela está #me&you. 

 

  

Considerações  

 

A partir da análise dos Stories no Instagram, percebe-se a integração de múltiplos 

elementos – hashtags, geolocalização, adesivos, realidade aumentada, filtros, emoticons, 

etc - possibilitados pelas novas tecnologias nas Narrativas dos usuários sobre eles mesmos 

e suas experiências diárias. As publicações efêmeras são de origens variadas, tanto 

geograficamente – com marcações em espaços distintos do globo – quanto em nível de 

idiomas, tendo conteúdos narrados em inglês, árabe, português e outras línguas. Isso reforça 

a teoria da cibercultura discutida ao longo deste artigo, ao mostrar o rompimento com 

questões espaciais, entre outros (LEMOS, 2004).  

Observa-se ainda a apropriação pelos Instagramers da ferramenta para levar ao 

âmbito da visibilidade uma pluralidade de fatos, experiências e situações. Há desde a 

demonstração de algum talento de forma romântica (cantar e tocar violão para alguém), a 

divulgação de informações com fins profissionais (como a apresentadora que convida o 

público a assistir à televisão), até mesmo momentos sem uma conexão com elementos 

específicos da vida no ambiente físico, aproximando-se da ficção (exemplo da garota que 

sorri enquanto as sobrancelhas da realidade aumentada fazem movimentos ondulares em 

sua testa). 

Apesar dessa diversidade de usos, apropriações e formas estéticas e narrativas, 

podemos notar que sete das 12 publicações utilizaram, bem nitidamente, de um 

enquadramento específico: o Selfie, no qual o próprio narrador filma a cena narrada, sendo 

ao mesmo tempo a testemunha e mediadora do universo retratado pelo Story. Tal modelo se 

tornou popular primeiramente com fotos no Instagram e, em 2013, foi consagrado Palavra 

do Ano pelo Dicionário Oxford.  
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Com a presente análise, pode-se afirmar que o universo da midiatização contribui 

para ampliar a visibilidade e a produção das narrativas contemporâneas pelos internautas. A 

ferramenta de Stories do Instagram vai além da publicação efêmera e passageira, 

incorporando em si - pelo menos enquanto potência - toda uma carga de características, 

elementos e usos típicos da cultura digital, além de trazer novas possibilidades às narrativas 

do Eu e das demais experiências. 

A construção e exposição midiatizada da vida cotidiana se dão com atravessamentos 

do digital, nem sempre sendo possível delimitar linhas nítidas que dividam esse mundo do 

físico, vivido fora da Internet. Toda a complexidade dessas práticas e processos 

comunicacionais da atualidade nos deixam muito mais dúvidas do que respostas, inclusive 

em relação à prática da pesquisa e às metodologias apropriadas para análise. Por fim, 

esperamos que este artigo possa ser incentivador de outros debates nesse sentido.  
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