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RESUMO 

 

A insurgência das redes sociais, decorrente do apogeu da internet no século XX, 

atravessou os limites virtuais da tela do computador e consolidou-se como uma espécie 

de extensão da vida do homem contemporâneo – que tem, cada vez mais, moldado o 

próprio corpo a fim de atender determinado estereótipo de beleza e, assim, exibi-lo na 

web. Pode-se dizer, portanto, que as redes sociais são espaços férteis e em constante 

movimento no que tange à subjetividade desse homem. Antes dada de maneira interior 

ao sujeito e envolta às questões íntimas que lhe conferiam um caráter individual, a 

criação de uma identidade, atualmente, pauta-se numa série de fatores que primam, 

dentre outros aspectos, pela saúde física dos corpos e sua exibição na rede. Entendendo 

o Facebook e o Instagram como zonas propícias para produção das identidades 

contemporâneas através do dispositivo da curtida, reconhece-se na manifestação do like 

a ferramenta de consolidação da bioidentidade contemporânea. 

Palavras-chave: Redes sociais; biopoder; corpo; subjetividade; autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The insurgency of social networks, due to the height of the internet in the twentieth 

century, crossed the virtual boundaries of the computer screen and has established itself 

as a kind of extension of the life of modern man - that is, increasingly shaped his own 

body to order to meet certain stereotype of beauty and thus display it on the web. It can 

be said therefore that social networks are fertile areas and in constant motion with 

respect to subjectivity that man. Before given inner way to the subject and wrapped the 

intimate issues that gave it an individual character, creating an identity currently agenda 

on a number of factors that are distinguished, among other things, the physical health of 

the body and its display in network. Understanding Facebook and Instagram as 

favorable areas for production of contemporary identities through the leathery device, it 

is recognized in like the manifestation of the consolidation tool of contemporary 

bioidentidade. 

Keywords: Social networks; biopower; body; subjectivity; self esteem. 
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INTRODUÇÃO 

As redes sociais de comunicação estão presentes no meu cotidiano desde a 

adolescência. Minha primeira via de contato com esse universo se deu através do MSN, 

no qual tive a possibilidade de me conectar e compartilhar experiências com o meu 

próximo sem a necessidade de sua presença física. O MSN, naquela época, já 

transcendia os limites geográficos que separavam os internautas uns dos outros e os 

aproximava com sua proposta de chat online. 

No decorrer dos anos e dos tantos avanços que a tecnologia digital sofreu, as 

redes sociais passaram por processos significativos de transformação. Tais mudanças, 

ocorridas muitas vezes em espaços curtos de tempo, conduziram-me ao questionamento 

daquilo que nos motiva a usufruir desses espaços e o que buscamos, enquanto sujeitos 

sociais contemporâneos, ao expor nossas personalidades em uma espécie de vitrine que 

cultiva as mais diversas identidades.  

 São inúmeras as maneiras de ocupar a rede, de estabelecer conexões e criar 

relações interpessoais através do aparato tecnológico. Além das salas de bate-papo e 

chats online, foram criados canais específicos para postagem de vídeos, imagens, textos. 

Há canais, ainda, que agregam ambos os recursos e dispõe, como opção mais satírica da 

informação, os chamados “memes”: em redes sociais, uma imagem ou vídeo que 

represente de maneira humorada um determinado acontecimento e/ou situação. 

Dentre todo compartilhamento de ideias e manifestações de imagens correntes 

nas páginas de notícias das redes sociais, existe um dispositivo em particular, 

característico do Facebook e, posteriormente, do Instagram que exerce papel 

fundamental na disseminação e, em alguns casos, na determinação do que é interessante 

ser visto e possui relevância entre os demais usuários. A curtida do Facebook, 

denominada like no Instagram, destaca o índice de abrangência que as postagens têm ao 

serem compartilhadas e vistas. 

Percebendo a influência que este dispositivo poderia exercer no momento 

anterior à realização da publicação, quando em conversa com amigos que me 

expuseram suas experiências e transpareceram o quanto obter esse retorno era 

importante para efetivação da postagem, principalmente no ato de postar uma foto, 

refleti sobre o meu comportamento como usuárias dessas redes sociais e de que maneira 

a curtida me atravessava. 



13 
 

 

Assim, tomei consciência que as titulações musas fitness e webs celebridades 

ressignificam o papel do usuário e a função da ferramenta online na vida desta pessoa 

que deixa de ser um usuário comum, que compartilha sua rotina despretensiosamente, 

para se tornar uma celebridade nascida da mídia online – o que acarretou na expansão 

da análise.  

Facebook e Instagram, que incialmente eram redes de entretenimento, hoje 

também são modos de subsistência, de exposição e manutenção do trabalho de diversas 

pessoas e grupos que ganharam notoriedade graças à popularidade adquirida através do 

recurso mencionado anteriormente que exprime o número de abrangência de uma 

postagem e, além disso, o grau de afeiçoamento desta em meio aos demais usuários de 

tais redes: a curtida. 

 

Imagem 1: Fotografia extraída da página do Facebook de Kéfera Buchamann. Ano: 2016. 

 

Um dos aspectos da curtida que considero de suma importância para o 

desenvolvimento deste trabalho está relacionado à composição do sujeito na cena virtual 

e a maneira como ele se manifesta em representações de si que valorizam sua 

performance física. Essa construção de imagem, quando atrelada ao número de curtidas, 

indica a transição de uma ideia moderna de indivíduo, cuja busca por si mesmo era dada 

internamente, para um homem exteriorizado, que dedica ao outro o suporte para o 

reconhecimento de sua identidade. 
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A curtida, nesse sentido e dentro dos parâmetros de uso e significação das redes 

sociais, representa aquilo que fundamenta certas identidades em detrimento de outras e 

colabora para validar a figura de homens-imagens que constroem narrações de si 

objetivando o outro, tendo na regulação do número de curtidas recebidos uma forma de 

autoconhecimento.  

Vale ressaltar que essa aprovação proveniente de outro olhar sobre si mesmo, 

manifestada pelo uso da curtida, é um traço das sociedades ocidentais contemporâneas 

que exprime a ideia de cálculo para conhecimento, algo que permeia diversos âmbitos 

sociais, inclusive o ciberespaço - onde coexistem o atual e o virtual. 

Por isso, neste trabalho, contemplaremos a construção de uma bioidentidade 

contemporânea fundamentada no dispositivo da curtida que quantifica a experiência dos 

usuários nas redes sociais Facebook e Instagram. Como método, utilizo análise 

bibliográfica de autores como Gilles Deleuze, Michel Foucault, Paula Sibilia, entre 

outros estudiosos dos campos filosóficos e sociais, bem como uma breve pesquisa de 

cunho qualitativo cujos participantes são usuários ativos das redes sociais observadas.  

O primeiro capítulo se detém a fazer um apanhando histórico sobre a relação 

corpo e produção subjetiva a partir das dinâmicas sociais características da Idade 

Moderna, na qual o homem viveu um período de disciplinarização e individualização. 

No segundo, a abordagem se concentra na contemporaneidade, mostrando a 

transgressão do indivíduo para o homem que faz da sua existência um espetáculo. No 

terceiro, por fim, são apresentadas as informações colhidas na pesquisa qualitativa e 

problematizadas questões pertinentes ao desenvolvimento do trabalho que geraram 

novas proposições e reflexões. 

A presença das redes sociais no cotidiano do homem contemporâneo permite 

agilidade na disseminação de uma informação, mas provoca sua efemeridade. Ademais, 

o menor detalhe da vida do sujeito se tornou matéria virtual e encontrou seu lugar no 

ciberespaço. Refletir sobre esse traço da sociedade contemporânea dialoga com a 

produção cultural, pois a tecnologia vem produzindo culturas de se manifestar e se 

relacionar com o outro na primazia do corpo e do “eu” que se afirma, por números, em 

outro. 
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CAPÍTULO 1 – HOMEM, CORPO E PRODUÇÃO SUBJETIVA: UM 

EXERCÍCIO DE PODER. 

1.1. Cálculo de si: uma autorregulação a partir da biopolítica das populações 

O corpo humano apresenta formatos e texturas que lhe conferem contornos e 

particularidades muito característicos de sua espécie. Ao longo da trajetória humana na 

sua edificação social, o corpo assumiu posturas e aderiu a comportamentos adequados 

às relações de poder instituídas num determinado momento histórico – de modo que se 

tornou possível verificar traços singulares e específicos que delineiam a construção de 

identidades e as implicações subjetivas de cada época.    

Podemos inferir, portanto, que a postura corporal do homem reflete o período 

histórico-social do qual este faz parte; corresponde às normas e atende aos padrões 

estabelecidos por instâncias verticais e horizontais e, à vista disso, acaba por contribuir 

para o desenvolvimento do ambiento no qual ele vai se inserir, bem como no modo em 

que suas relações sociais serão construídas.  

Trazendo essas questões para o Contemporâneo, percebe-se que no século XXI 

as tecnologias digitais exercem grande influência na experiência histórica e coletiva dos 

grupos e populações. Numa era onde imperam as redes sociais de comunicação, a 

formação da subjetividade tem seu escopo na construção do corpo enquanto imagem: 

um dos principais conteúdos vinculados nestes espaços cibernéticos que fornecem a 

base necessária para o nascimento de um homem-imagem contemporâneo. 

Compreender este aspecto que permeia a vida do sujeito atual, fazendo uso de 

práticas regulatórias do corpo a partir da quantificação/cálculo de suas ações cotidianas, 

demanda a análise de conteúdos teóricos, bem como de passagens históricas que 

marcam a relação entre corpo e subjetividade, na sustentação do argumento aqui 

proposto: as redes sociais Facebook e Instagram como fatores de fundamentação de 

uma biopolítica contemporânea - a partir do conceito foucaultiano - caracterizada pelas 

práticas de cuidado, regulação e manutenção da forma física nas práticas subjetivas 

contemporâneas. 

  A concepção do Ocidente a partir do período Moderno, por exemplo, colaborou 

para que fossem implantadas regras de comportamentos entendidas como necessárias 

para solidificação do sistema que se instaurava – baseado no capitalismo industrial que 
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prezava por uma força trabalhista ágil e que atendesse, plenamente, à demanda 

decorrente da produção seriada das fábricas. (FOUCAULT, 1987). 

A sociedade que ascendia desta lógica produtiva caracterizava-se pelo domínio 

que o patronato exercia sobre a massa trabalhadora na intenção de ordená-la. Ao impor 

estatutos de verdade corporais e ao designar a posição que o homem-trabalhador ocupa 

em sociedade, garantir-se-ia a qualidade do serviço e o desenvolvimento do capital tal 

como era objetivado. 

Este exercício de poder, destinado a produzir forças, a fazê-las crescer e a 

distribuí-las no espaço-tempo, caracterizou uma lógica disciplinar que configurava o 

corpo como uma máquina, adestrado e domesticado, e pode ser verificado através da 

abordagem de Foucault, a seguir, sobre biopoder e as duas formas de desenvolvimento 

do mesmo:  

Concretamente, esse poder sobre a vida desenvolveu-se a partir do século 

XVII, em duas formas principais (...). Um dos pólos, o primeiro a ser 

formado, ao que parece, centrou-se no corpo como máquina: no seu ades-

tramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no 

crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em 

sistemas de controle eficazes e econômicos - tudo isso assegurado por 

procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas: anátomo-política do 

corpo humano (...) O segundo, que se formou um pouco mais tarde, por volta 

da metade do século XVIII, centrou-se no corpo-espécie, no corpo 

transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte dos processos 

biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a 

duração da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-lo 

variar; tais processos são assumidos mediante toda uma série de intervenções 

e controles reguladores: uma bio-política da população. (FOUCAULT, 

1988, P. 129). 

Nota-se, portanto, que houve uma mudança significativa no empreendimento do 

poder entre os séculos XVII e XVIII, cujos desdobramentos se estenderam até hoje e 

são passíveis de verificação.  

Enquanto as disciplinas governavam o indivíduo, a biopolítica abrange o 

conjunto de indivíduos (a massa), sendo, por isso, a prática do biopoder que coloca a 

população tanto como alvo do poder quanto provedora do poder – o que transformará a 

vida em essência do homem e ressignificará a maneira como este olha para si mesmo e 

se relaciona com o próprio corpo (sendo este ponto de grande valia para elaboração 

deste trabalho). 
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A partir do século XIX, o biopoder foi designado a promover o total controle de 

uma nação, já que destacava questões de proteção à vida e regulação dos corpos.  

Manifestado através do uso de tecnologias que cooperam para o seu empenho, o 

biopoder se encarregou, portanto, das demandas que envolviam a saúde, a higiene, a 

alimentação e outros fatores pertinentes à segurança da vida em geral e que se tornam 

assuntos políticos.  

Neste novo cenário, onde há centralidade na vida e preocupação em controlar 

eventos que possam causar efeitos danosos à mesma, a biopolítica se estabelece como o 

modelo de poder baseado na gestão da vida e se aplica à população ao assumir o seu 

controle vital através da medicalização do corpo, do pensamento e das práticas 

subjetivas. Os meios de correção social passam a ser meios de transformação e o 

comportamento humano está atrelado a essa ideia que propõe o cálculo das ações 

pessoais na garantia da vida. 

A ideia de cálculo ganha força à medida que se atribui importância à postulação 

de condutas e à absorção de determinados hábitos na preservação vital do homem. Por 

isso, diversas formas de controle social foram elaboradas com base nessa 

matematização da existência, sob o formato de estatísticas e índices quantitativos de 

domínio populacional. 

A população foi reunida em categorias específicas para seu estudo e análise de 

acordo com alguns critérios como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, religião, etnia 

e tantos outros indicadores que dizem respeito à massa social. Desta maneira, levanta-se 

o que conhecemos por demografia:  

O termo “demografia” foi usado pela primeira vez em 1855 por Achille 

Guillard no livro intitulado “Élements de statistique humaine ou 

demographie comparée”. Seu objetivo é estudar a estrutura da população, seu 

arranjo espacial ou forma como a população está distribuída no meio físico 

(urbano, rural) e sua composição, que pode ser estudado levando-se em 

consideração a faixa etária, o sexo, ou outras características da população. 

Através de cálculos e estatísticas são estudados os fenômenos da mortalidade, 

natalidade e movimentos migratórios, todos estes influenciados por diversos 

fatores como educação, saneamento, e etc. (Fonte: Infoescola) 

Tal estudo é desenvolvido num momento em que a população foi reconhecida 

como um elemento político essencial à configuração de uma sociedade, servindo de 

objeto/resposta aos estudos realizados por Foucault acerca de uma biopolítica das 

populações - conforme exposto anteriormente. 
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Pensando a partir de Foucault, mas não se restringindo ao seu escopo histórico 

de investigação, e em decorrência dessas observações sobre as manifestações do poder, 

que operou em segunda instância o controle da qualidade biológica das populações, o 

termo “biossociabilidade” aparece nas sociedades contemporâneas como uma extensão 

desta problematização que compreende a formação da identidade do homem 

contemporâneo, respaldada nos dispositivos tecnológicos virtuais. 

Segundo Ortega (2003), “a noção de biossociabilidade visa descrever e analisar 

as novas formas de sociabilidade surgidas da interação do capital com as biotecnologias 

e a medicina” e se diferencia da biopolítica de Foucault por se tratar de uma:  

Sociabilidade apolítica, constituída por grupos de interesses privados, não 

mais reunidos segundo critérios de agrupamentos tradicionais como raça, 

classe, estamento, orientação política, como acontecia na biopolítica clássica, 

mas segundo critérios de saúde, performances corporais, doenças específicas, 

longevidade, etc. (ORTEGA, 2003, p. 63). 

Esses aspectos ressaltaram a importância dos procedimentos de cuidado 

corporal, médicos, higiênicos e estéticos, o que culminou na formação de identidades 

somáticas (bioidentidades), às quais deslocou para exterioridade o modelo internalista 

de construção e descrição de si mesmo, característico do período Moderno. 

A bioidentidade corresponde ao sujeito que se autocontrola, autovigia e 

autogoverna. Esse “eu” que se pericia tem no corpo e no ato de se periciar a fonte básica 

de sua identidade. 

Às práticas de controle oriundas da modernidade foram designados valores e 

significados próprios da contemporaneidade. O homem sofreu um processo de 

externalização vinculado a um antigo desejo de transparência típico da Modernidade 

que só foi manifestado a partir da biossociabilidade, na qual corpo é imagem. A seguir, 

poderemos refletir sobre tais mudanças; suas causas, sintomas e contribuições para o 

império de uma nova biopolítica que se instaura.  

1.2. Da interioridade moderna ao espetáculo da existência contemporânea 

Antes de adentrarmos as questões que envolvem e constituem a biopolítica 

contemporânea, é preciso buscar na oposição e separação entre espaço público e espaço 

privado, na mudança dos métodos clínicos para tratar o sofrimento humano, no declínio 

da interioridade moderna e no pressuposto do corpo transparente as motivações para 

formação desse novo modo de estar no mundo. 
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A oposição dos termos público e privado, ou, ainda, a separação da vida pública 

e da vida privada, tem origem na Europa dos séculos XVIII e XIX, quando se estava 

criando um ambiente de “refúgio” para o indivíduo e sua família no universo burguês, 

que os resguardasse das ameaças e dos perigos do cenário público. Nasce, em 

consequência disso, um local imune à hostilidade da vida pública, de caráter íntimo, 

privado e propício à introspecção do ser. 

Foi possibilitado ao homem, a partir desse novo quadro, o aproveitamento do 

seu mundo particular, a experimentação de si, um mergulho ao seu caos interno e uma 

série de autorreflexões vertidas, muitas vezes, no papel. Este lugar, entendido como lar, 

acolhia a vida interior que começa a florescer e desencadeou uma prática autodescritiva 

(“escrita de si”, termo inaugurado por Montaigne), socialmente comum, que sondava a 

“natureza fragmentária e contingente da condição humana, plasmada na particularidade 

de cada experiência individual” (SIBILIA, 2003, p.3).  

A necessidade de narrar uma história e conceber um eu plasmado nos conflitos 

presentes no íntimo de cada ser humano aqueceu a relação entre o indivíduo moderno e 

os romances psicológicos, que foram de fundamental importância para construção do 

imaginário da época, já que, através de técnicas literárias de verossimilhança, era 

possível ao homem reconhecer-se e identificar-se com as personagens. 

Essa, portanto, é a origem da subjetividade particular, da interioridade 

psicológica, dos atributos e sentimentos privados, da emersão do homus psychologicus 

que aprenderá “a organizar sua experiência em torno de um eixo situado no centro de 

sua vida interior” (BEZERRA, 2002, p. 231).  

O homus psychologicus é parte integrante de uma série de transformações como, 

por exemplo, a clínica moderna, cuja prática estava voltada para a experiência de 

sofrimento do indivíduo, como destacou Foucault em seus estudos sobre o tema. De tal 

modo, e posterior ao reconhecimento da singularidade do pathos individual, as doenças 

foram tratadas como um desvio da normalidade, enraizadas no interior dos corpos 

individuais. Logo, desenvolveram-se diversas tecnologias e saberes que corroboravam 

para imersão no interior desses corpos na investigação da verdade abrigada em sua 

intimidade inviolável e visceral. A psicanálise, embora não surja diretamente desse 

quadro, é parte do mesmo contexto histórico.  
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Esse quadro que, no século XIX atinge seu auge, começa a declinar com a 

ascensão de práticas e saberes que têm como foco não mais a interiorização, mas a 

exteriorização de si. Junto a outros fenômenos de ordens diversas, podemos citar, por 

exemplo, a indústria psicofarmacológica que contribuiu para inaugurar, posteriormente, 

uma solução química aos problemas do indivíduo de efeito imediato na eliminação dos 

sintomas, tornando a psicanálise parte de um modelo moderno. Além disso, as diversas 

formas de escritas de si (diários íntimos e relatos autobiográficos) tiveram seu fim 

marcado nas últimas décadas do século XX sem qualquer prenúncio.  

Esses dois fatores relacionados anunciam a modificação das narrativas do eu 

advinda pela aceleração, virtualização, globalização e digitalização – o que ocasionou 

cerda queda da psicanálise tradicional em resposta ao alargamento das elucidações 

biológicas ao desempenho físico e da vida psíquica. 

Essa transição da subjetividade humana, da intimidade conflitante e particular ao 

imperativo do gozo constante, da visibilidade e do sucesso, é explicada por Bezerra da 

seguinte maneira: 

Se na cultura do psicológico e da intimidade o sofrimento era experimentado 

como conflito interior, ou como choque entre aspirações e desejos reprimidos 

e as regras rígidas das convenções sociais, hoje o quadro é outro: na cultura 

das sensações e do espetáculo, o mal-estar tende a se situar no campo da 

performance física ou mental que falha, muito mais do que numa 

interioridade enigmática que causa estranheza. (BEZERRA, 2002, p. 235). 

 

Pode-se constatar, desse modo, que há uma mutação subjetiva entre a 

modernidade e a contemporaneidade traçada pela acelaração da era digital, pelo prazer 

que o indivíduo sentirá ao se colocar em evidência e por notar que seu corpo é um 

elemento primordial para seu reconhecimento em sociedade. Fragilizada, a 

interiorização do indivíduo cede espaço à espetacularização da performance física 

promovida pelas ferramentas tecnológicas em ascensão, tanto na medicina quanto nos 

meios de comunicação, e toda criação de si estará volta à manutenção do bem-estar 

corporal. 

De acordo com Sibilia (2003, p. 9), “os novos mecanismos de construção e 

consumo identitário encenam uma espetacularização do eu que visa ao reconhecimento 

nos olhos do outro e, sobretudo, ao cobiçado fato de ‘ser visto’”. As inúmeras 

possibilidades de construir a si mesmo consolidam um antigo desejo de transparência 

latente no homem moderno, concretizado no contemporâneo a partir, por exemplo, de 
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interferências médicas que permitem a aprimoração deste corpo em evidência e que 

procura um reconhecimento atrelado à visibilidade. 

 

1.3. Homem – imagem: a produção de uma subjetividade virtualizada 

O primeiro aparelho que permitiu ao homem vislumbrar o interior de seu corpo 

sem a necessidade de cortá-lo foi o Raio-X, em 1895. Associado ao cinema e à 

fotografia, essas técnicas de visualização, de acordo com Tucherman e Saint Clair 

(2008), são as responsáveis pela ideia do corpo transparente: uma construção cultural 

mediada por instrumentos médicos, tecnologias de mídia, convenções artísticas e 

normas sociais. 

O corpo transparente retrata as possibilidades de cálculo e controle embutidos na 

busca pela perfeição e flexibilidade da condição fisiológica humana, de modo que as 

concepções de corpo, doença e tempo sejam alteradas conforme a absorção das 

informações virtuais recebidas – o que denota a exteriorização do íntimo. 

Os modos de perícia desenvolvidos estão atrelados à declaração do direito à 

saúde no século XX, que significa o direito à assistência médica e corresponde ao 

completo bem-estar físico, mental e social – o que nega e combate, portanto, a 

contaminação da vida pela doença. 

Logo, percebe-se que a formação bioidentitária contemporânea dialoga com o 

pressuposto do corpo transparente na medida em que no pilar de sua formação estão 

cravadas normas comportamentais ditadas por uma medicina que entende a saúde como 

a essência do corpo e que, por isso, deve ser preservada a partir dos recursos médicos e 

tecnológicos disponíveis ao homem na garantia de sua longevidade. 

A medicina tratou de determinar as regras de comportamento e passou a exercer 

o controle sobre o cotidiano do homem ao recomendar práticas saudáveis que 

prolongarão seu tempo de vida. A saúde, agora, torna-se a essência do corpo e a sua 

busca movimenta os âmbitos clínicos cirúrgicos e nutricionais e dialoga, diretamente, 

com o universo fitness das academias de ginástica.  

Diante desta nova configuração subjetiva, seria contraditório usar a palavra 

“indivíduo” para designar o “eu” que nasce das metodologias de controle corporal e 

cuidados básicos, tendo em vista que o termo indivíduo faz menção, justamente, ao 



22 
 

 

homem voltado para si mesmo, aos seus conflitos, e a uma subjetividade interiorizada. 

Por isso, as referências sobre o homem de práticas autorregulatórias serão dadas, a partir 

deste momento, por meio da palavra “sujeito”1. 

Ainda que a ideia de saúde como pilar para uma vida saudável e de qualidade 

vigore, dependendo esta, primordialmente, da maneira como o homem cuida de si 

mesmo, física, mental e socialmente, verifica-se que um grupo de sujeitos trafega de 

maneira contrária ao fluxo da boa forma e acaba por não corresponder aos padrões 

criados para quem leva uma vida saudável, indicando uma ameaça à manutenção da 

vida.  

A obesidade, por exemplo, assinalada pelo acúmulo de gordura corporal, é 

entendida como um fator de risco à saúde humana, pois o obeso está propenso a 

desenvolver doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes. Só nos Estados Unidos 

da América (país de onde provêm as marcas mais famosas de fast-foods), a taxa que 

corresponde aos adultos inseridos nesse grupo atinge 27% da população.  

Como medida reparatória ao sobrepeso, a medicina desenvolveu, em 1950, a 

cirurgia bariátrica, cujo objetivo inicial era tratar a obesidade mórbida utilizando 

técnicas de alteração do trânsito intestinal a fim de reduzir a absorção dos nutrientes. 

Alterado o método, hoje a bariátrica é realizada sob quatro técnicas distintas referentes, 

cada uma delas, ao grau de obesidade do paciente e a presença de doenças associadas. 

É comum, após esse procedimento, que os pacientes submetidos ao método 

façam cirurgias plásticas modeladoras para “levantar” e/ou retirar a pele que se 

dependura do corpo durante o processo de emagrecimento. A partir disso, pode-se 

constatar que a preocupação contemporânea em manter uma qualidade de vida 

associada ao zelo pelo corpo não se restringe à questão da saúde e abrange, também, o 

fator estético.  

O homem, então, passa a ser identificado pelo alimento que consome, pela 

prática de atividades físicas, pela definição do seu tônus muscular ou pela flacidez da 

                                                           
1  Embora eu tenha ciência de que a categoria filosófica de “sujeito” apresenta uma ampla história 

e discussão, não entrarei nesse campo. O uso de “sujeito” diz respeito à problematização do indivíduo 

(conforme abordagem acima) e enfatiza, ainda, o fato de que as pessoas se produzem a partir dos 

elementos disponíveis na cultura, sendo invariavelmente dependentes dos mesmos. 
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pele que reveste seu corpo. A bioidentidade, portanto, estimula o surgimento de um 

homem-matéria, forjado na constante regulação estética e corporal de si mesmo. 

Não se pode desprezar, ainda, que os mecanismos das redes sociais de 

comunicação são vias precisas para fundamentação da bioidentidade contemporânea, 

consolidando modelos estéticos de sujeitos considerados ideais e contribuindo, por isso, 

para reformulação dos valores interpessoais. 

Como referência ao enunciado, foi observado que alguns pacientes que passaram 

pelo procedimento da cirurgia bariátrica recorreram às redes sociais das quais fazem 

parte em busca de aprovação e reconhecimento do novo estilo de vida que aderiram. 

Um fato marcante deste fenômeno está no método utilizado para recriação da 

imagem destes sujeitos na cena virtual que serve, consequentemente, para sua 

consolidação fora da rede. A perda de peso e o “ganho” de uma vida mais saudável são 

expressos em fotos comparativas de “antes e depois”, nas quais a performance estética 

dos usuários em questão é confrontada em momentos antecedem e sucedem a cirurgia. 

 
 

Imagem 2: fotografia de acervo pessoal. Ano: 2015. 
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O que faz desse ponto interessante para pesquisa é o modo como essas redes 

interferem e produzem efeitos no comportamento de usuários que se colocam à 

disposição do arcabouço digital e compreendem suas ferramentas como mecanismos de 

crescimento e reconhecimento pessoal, bem como de autoafirmação. 

Outro aspecto relevante é a conversão em imagem do homem na rede, subjugado 

ao outro. Este homem-imagem está sempre em evidência e se torna um alvo fácil de 

julgamentos externos. O homem-imagem se coloca diante de outros homens-imagens 

para causar impressões e aferir feições. Influenciado pelo fluxo informativo das redes 

sociais, composto em grande parte por corpos fotografados, tem sua autoestima 

fragmentada por essa lógica social virtual, refletindo-a em suas ações cotidianas. 

Essa característica presente tanto no Facebook quanto no Instagram se concretiza 

nos botões de curtida e like. Deleuze teceu um estudo sobre dispositivos que possibilita 

a compreensão dessa abordagem que se volta aos fenômenos das dinâmicas sociais. 

Caracterizado por uma relação de forças em constante desequilíbrio, o dispositivo 

apresentado por Deleuze engloba quatro regiões: as linhas de visibilidade, as curvas de 

enunciação, as linhas de força e as linhas de subjetivação. Elas correspondem, 

respectivamente, às possíveis condições do que se vê, ao que se pode dizer, ao domínio 

de poder e àquilo que é afetado e produzido por essa relação. Essa descrição traduz a 

complexidade e o dinamismo de uma rede na qual operam relações de forças inerentes 

aos domínios em que são exercidas. 

A curtida e o like; portanto, representam, no espaço virtual, a visualização, a 

leitura e as forças que atuam na imagem postada, bem como o que é desencadeado pelo 

ato de curtir no usuário que está sendo alvo desta ação. À medida que os números de 

curtidas e likes em uma foto aumentam, o grau de visibilidade e de abrangência do 

usuário é ampliado na rede. Torna-se possível reconhecer aquilo que possui destaque no 

meio pela quantidade de curtidas e likes atribuídas às postagens. 

Por isso, curtir uma foto pressupõe a apreciação e a aceitação do conteúdo da 

mesma, sugerindo uma espécie de valor frente às demais imagens que integram o fluxo 

informativo da rede. Esse valor, por assim dizer, é compreendido como o fator 

substancial à consolidação da identidade criada e sugerirá a posição social que o sujeito 
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ocupa no ciberespaço. Logo, é conferida à curtida a função de cifra do Contemporâneo 

– conforme a abordagem deleuziana sobre as sociedades de controle:  

As sociedades disciplinares têm dois pólos: a assinatura que indica o 

indivíduo, e o número de matrícula que indica sua posição numa massa (...). 

Nas sociedades de controle, ao contrário, o essencial não é mais uma 

assinatura e nem um número, mas uma cifra: a cifra é uma senha, ao passo 

que as sociedades disciplinares são reguladas por palavras de ordem (tanto do 

ponto de vista da integração quanto da resistência). A linguagem numérica do 

controle é feita de cifras, que marcam o acesso à informação, ou a rejeição. 

Não se está mais diante do par massa-indivíduo. (DELEUZE, 1992, p. 2). 

Uma das faces da biopolítica contemporânea é a combinação de hábitos 

saudáveis que prezam pela manutenção do desempenho corporal do homem, entendido 

como a principal fonte de sua identidade, cujo respaldo está na web e em seus 

dispositivos de aderência à imagem (curtida e like das redes sociais Facebook e 

Instagram) que o sujeito cria de si e expõe ao outro.  

Sua fundamentação através dos aparatos digitais colabora para insurgência de 

um homem-imagem que se fortalece na medida em que sua existência é notada no 

cenário virtual, fazendo com que a curtida e o like o atribuam uma espécie de valor 

nessa zona interativa e destacando que “o pensamento do enumerável e do mensurável 

torna-se o protótipo de todo discurso verdadeiro ao mesmo tempo em que instaura o 

horizonte da busca da perfectibilidade das sociedades humanas” (MATTELART, 2002, 

p. 11). 

No próximo capítulo, aprofundaremos a discussão sobre a curtida e o like e o 

modo operante destes na cena virtual que os abarca, a forma como ambos são 

apreendidos pelos usuários do Facebook e do Instagram e suas interferências na vida 

cotidiana e na autoestima do sujeito contemporâneo que se apoia nestes recursos para 

validar a própria existência. 
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CAPÍTULO 2 – A CONSTRUÇÃO SUBJETIVA A PARTIR DAS 

FERRAMENTAS VISUAIS DAS REDES SOCIAIS DE COMUNICAÇÃO 

2.1.  A quantificação do sujeito 

Se a quantificação dos processos vitais humanos passa a ser base daquilo que 

Foucault chamou de biopoder, podemos pensar nosso século XXI como um momento 

de exacerbação desta quantificação da existência humana mapeada pelo filósofo nas 

sociedades disciplinares. A presença do homem revertida em dados quantitativos para 

controle social, político e econômico – como podemos observar nas estatísticas – faz-

nos ter a noção de como os âmbitos sociais estão organizados e estruturados de acordo 

com as esferas relacionadas a cada um desses setores.  

A reversão da vida em número não se restringe a esses mecanismos de pesquisa, 

cuja abrangência é populacional. Há, ainda, um modo crescente de construção do sujeito 

contemporâneo por meio de recursos tecnológicos que o possibilitam autoconhecimento 

com base no cálculo de si. A abordagem deste capítulo procura mostrar como a lógica 

dos likes das redes sociais é parte desse dispositivo de quantificação. 

Na Califórnia surgiram, em 2008, os quantified selves. Trata-se de um 

movimento que visa gerar melhorias na vida e na saúde de seus integrantes a partir de 

práticas de quantificação e monitoramento dos aspectos comportamentais e biométricos 

(peso, número de passos dados em um determinado dia, oscilações de humor, níveis de 

estresse e felicidade, qualidade do sono, gasto e ingestão de calorias, performance física 

e mental) graças ao surgimento de dispositivos tecnológicos vestíveis e aplicativos 

móveis que permitiram a emergência de uma nova forma de objetivação de si. 

As redes sociais de comunicação, precisamente Facebook e Instagram, 

contribuem de maneira significativa para o império desta manifestação numérica que 

circunda a vida do sujeito.  

É sabido que essas redes sociais possuem múltiplas formas de uso e são potentes 

agentes políticos, promotores de trabalhos autônomos e espaços substanciais do 

marketing digital. Contudo, este trabalho preocupa-se em analisar o uso dessas redes 

como locais onde a ideia do cálculo para conhecimento colabora para a solidificação de 

um modo de ser e estar no mundo e de criar a si mesmo que prevalece no 
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Contemporâneo a partir dos dispositivos da curtida (comum ao Facebook) e do like 

(comum ao Instagram) em imagens que privilegiam o aspecto físico do usuário. 

Tanto no Facebook quanto no Instagram, a matematização da vida é 

intermediada pelos aparatos visuais que mensuram o número de usuários que tomaram 

conhecimento e se afeiçoaram com uma determinada postagem, manifestando tal feição 

por meio de curtidas e likes. Assim, são designados valores às postagens que sinalizam 

quais publicações geram maior impacto e aderência dentre os usuários da rede. 

 Ocorre ainda que parte das postagens realizadas nas zonas cibernéticas em 

questão privilegia a estética de seus usuários e colabora, de acordo com suas 

ferramentas, para validar a existência de um homem convertido em imagem, do “eu” 

que vive o processo da estetização subjetiva, dando contorno e forma àquilo que 

chamamos de bioidentidade contemporânea. 

A fim de legitimar as percepções expostas, discorreremos neste capítulo 

inicialmente sobre algumas perspectivas acerca da representação do homem em 

sociedade e do papel que o mesmo desempenha diante dos outros. A partir daí, agora já 

com foco nos modos de construção de imagem nas redes, definiremos conceitualmente 

o “atual” e o “virtual”, suas interconexões e maneiras de coexistir no espaço de atuação 

do homem; e, finalmente, observaremos e procuraremos compreender as experiências 

em rede que tornam tangíveis o “show do eu” no contemporâneo e a ascensão 

bioidentitária do homem-imagem.  

2.2.  A representação do “eu” em fluxos de imagens efêmeras  

A comunicação é uma via de interação entre as pessoas que só é possível através 

da representação. A representação, que pode ser desenvolvida em forma de escrita, de 

maneira oral ou gestual, gera símbolos expressivos que possibilitam o contato e a troca 

de informações entre as pessoas. 

Enquanto meio para o conhecimento do sujeito, o ato de se comunicar permite, 

em situações nas quais há predomínio de um interlocutor, que este detentor da fala 

maneje a informação de modo a impressionar a outra parte do diálogo, de acordo com 

seus interesses. Dessa maneira, define-se o caráter representativo do sujeito - visto que o 

mesmo se expressa objetivando o outro. 
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Em “A representação do eu na vida cotidiana”, Erving Goffman afirma que a 

expressividade envolve duas espécies radicalmente diferentes de atividades 

significativas: a expressão que o homem emite e a expressão que ele transmite. A 

primeira abrange a comunicação em seu sentido tradicional e estrito (símbolos verbais e 

seus substitutos).  

A segunda, em oposição à anterior, inclui uma ampla gama de ações que os 

outros podem considerar sintomáticas do ator, de modo que a ação possa ser levada a 

efeito por outras razões diferentes da informação transmitida, sendo, portanto, passível 

de manipulação. De acordo com o autor, o ator da situação: 

(...) expressar-se-á intencional e conscientemente de determinada forma, mas, 

principalmente, porque a tradição de seu grupo ou posição social requer esse 

tipo de expressão, e não por qualquer resposta particular (que não a da vaga 

aceitação ou aprovação) que provavelmente seja despertada naqueles que 

foram impressionados pela expressão. (GOFFMAN, 2006, p. 15).  

Goffman levantou questões de grande relevância e aplicabilidade para o 

Contemporâneo. As redes sociais de comunicação, por exemplo, são espaços férteis de 

produção de imagens de sujeitos que buscam no outro um caminho para aceitação e 

aprovação de si mesmo. O cenário virtual e a tecnologia que o acompanha evidenciam o 

modo como a informação é emitida e transmita entre os usuários da rede, 

proporcionando o alargamento da experiência subjetiva atual no plano virtual. 

A coexistência pela qual a vida do homem tem sido marcada, possibilitada pelo 

avanço da tecnologia de comunicação, reorganizou a dinâmica social e as trocas de 

conteúdo. Entender como o cenário virtual das redes sociais se aplica ao cenário atual 

da experiência humana me faz questionar se existem limites ou fronteiras para 

manifestação do sujeito na rede e o quão intrínseco o virtual está em nossa vida. Dentro 

dessa perspectiva, em que atual e virtual se misturam, seria possível estabelecer 

parâmetros entre os dois? 

As reflexões que envolvem o atual e o virtual antecedem a criação e o apogeu da 

Internet. Em filosofia, a título de exemplo, todo objeto atual está embebido de imagens 

virtuais que são reações sobre o atual. Tendo como referência do assunto os filósofos 

Gilles Deleuze e Claire Parnet, infere-se que: 

Uma percepção atual se envolve de uma nebulosidade de imagens virtuais 

que se distribuem sobre circuitos moventes cada vez mais afastados, cada vez 

mais largos, que se fazem e se desfazem. São lembranças de diferentes 
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ordens; elas são ditas imagens virtuais quando sua velocidade ou brevidade 

as mantêm aqui sob um princípio de inconsciência. (DELEUZE E PARNET, 

1996, p.21). 

 Prosseguindo, diz-se que nas imagens virtuais está inserido o objeto atual que se 

torna virtual ao fazer parte do círculo de imagens efêmeras que o engloba. Assim, 

objeto e imagem coexistem a partir de suas virtualizações e se tornam passíveis de uma 

atualização que afetará tanto a imagem quanto o objeto: 

A imagem virtual absorve toda a atualidade do personagem, ao mesmo tempo 

que o personagem atual não passa de uma virtualidade (...) O atual e o virtual 

coexistem, e entram em um estreito circuito que nos conduz, constantemente, 

de um a outro. (DELEUZE E PARNET, 1996, p. 123). 

O compartilhamento da experiência do sujeito nas redes sociais, igualmente, 

constitui um arcabouço de imagens virtuais sobre uma rotina virtualizada (já que a 

postagem pode ser feita de maneira imediata e simultânea ao acontecimento, seja ele 

uma atividade física ou um encontro casual entre amigos), renovadas num ciclo de 

atualização que não cessa em lançar novos aspectos do cotidiano do homem, fazendo o 

presente passar e conservando o passado.  

Toda efemeridade das imagens que circulam na rede, no entanto, formula 

narrativas sobre o sujeito que nelas se expõe. Compreende-se, então, o desempenho do 

homem na rede como um espetáculo cênico, no qual a plateia se coloca diante de vários 

mini-monólogos autobiográficos de imagens em fluxo constante a fim de narrar a 

história do sujeito que a encena.  

A comunicação entre o ator e o seu público é possível graças aos mecanismos de 

transmissão que o primeiro dispõe para apresentar o “eu” que fala na web que é, ao 

mesmo tempo, autor, narrador e personagem. Esses relatos apontam, ainda, para 

experiência de si do sujeito, de uma subjetividade constituída neste tipo de discurso. De 

acordo com Sibília: 

A linguagem nos dá consistência e relevos próprios, pessoais e singulares, e a 

substância que resulta desse cruzamento de narrativas se (auto) denomina eu. 

(...) A experiência de si como um eu se deve, portanto, à condição de 

narrador do sujeito: alguém que é capaz de organizar sua experiência na 

primeira pessoa do singular. (...) A subjetividade se constitui na vertigem 

desse córrego discursivo, é nele que o eu de fato se realiza. Pois usar palavras 

e imagens é agir: graças a elas podemos criar universos e com elas 

construímos nossas subjetividades. (SIBÍLIA, 2008, p. 31). 

Mesmo que a construção subjetiva se dê através da capacidade do sujeito de se 

organizar na primeira pessoa do singular, sendo narrador de sua própria história, a 
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presença do outro é elemento indispensável para que a comunicação se estabeleça, a 

informação seja transmitida e captada e, assim, atribua consistência àquele “eu” que se 

apresenta. 

Quando avançamos com essas questões para o campo das redes sociais, 

percebemos que, em decorrência do acelerado fluxo autobiográfico, repousa sobre o 

homem a necessidade de manter sua imagem atualizada e em curso – traço que retrata 

“uma intensa ‘fome de realidade’, um apetite voraz ao consumo da vida alheia.” 

(SIBÍLIA, 2008, p. 37).  

O foco passa a se concentrar no ambiente comum e nas pessoas que nele 

habitam. O sujeito contemporâneo é uma espécie de cotidiano expandido sob a 

luminosidade da visibilidade que movimenta o palco das redes sociais com sua atuação 

assistida por tantos outros usuários que integram da mesma maneira esse espaço e 

apresentam, tão semelhantemente, suas narrativas de si e a rotina que carregam.  

Por isso, talvez, seja notório que uma das publicações com mais apelo nas redes 

sociais são aquelas em que corpo, beleza e saúde estão como o principal conteúdo 

informativo – por entendimento de que a rede é um local para ser visto, apreendido e 

consumido de maneira tão rápida e eficaz que a melhor forma de ser percebido e 

reconhecimento é com a externalização de si mesmo. 

Não se pode desprezar, contudo, que essa ânsia pelo consumo virtual dos corpos 

contemporâneos edificados à base de cuidados estéticos segue padrões midiáticos e 

estratégias de mercado que vislumbram determinados estereótipos endossados com as 

práticas de autorregulação para manutenção da forma física em prol de saúde e bem-

estar, revelando uma inseparável relação entre as práticas autorregulatórias, o aparato 

tecnológico e a experimentação de si, atentando-nos para insurgência de uma nova 

configuração e utilização do tempo. 

Jonathan Crary teceu estudos sobre um tempo composto de operações 

incessantes e automáticas, pertencente ao momento posterior à transformação da vida 

comum em objeto da técnica. Ele se refere a um tempo sem tempo, um tempo urgente, 

que apaga a relevância e o valor de todo intervalo ou variação, identificado como 24/7: 

um mundo cuja lógica não se prende mais a limites de tempo e espaço, funcionando 

ininterruptamente, segundo os interesses de consumo capitalista. 
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24/7 demonstraria, ainda, certa incapacidade ocular desencadeada pelos 

processos de homogeneização, redundância e aceleração, aspectos que diminuiriam a 

capacidade perceptiva e impediriam sua modulação, disseminando pessoas superficiais 

e ausentes de um crescimento interior, mas submetidas a todas as formas de invasão 

biométrica e de vigilância. 

Carregamos a impressão de que vivemos em uma sociedade estável, permanente 

e definida. Entretanto, o Contemporâneo se revela como um fluxo transitório de 

produtos compulsórios e descartáveis. A desenfreada introdução de novas tecnologias à 

experiência do homem perpetua o consumo ininterrupto e acaba por reproduzir essa 

rotatividade material desenfreada na maneira como o sujeito se apropria da tecnologia: 

Em vez de ser um meio para um conjunto maior de fins, o aparelho é um fim 

em si mesmo. Sua função é conduzir o usuário a uma realização ainda mais 

eficiente de suas próprias tarefas e funções de rotina. (CRARY, 2014, p. 51). 

A pessoalidade do sujeito e a invenção de si mesmo foram reconfiguradas a 

efeitos de arranjos tecnológicos temporários. 24/7 instaura novas formas de controle 

social através da criação de aparelhos digitais renováveis e descartáveis, no qual “o fio 

condutor principal de nossas histórias de vida agora são as mercadorias eletrônicas e 

serviços de mídia por meio dos quais toda experiência é filtrada, gravada ou 

construída”. (CRARY, 2014, p. 67). 

Encontra-se na atual administração do comportamento humano certa 

similaridade à formação de indivíduos dóceis e maleáveis. O controle e a autorregulação 

a partir de dispositivos tecnológicos que permitem ao homem organizar suas ações 

cotidianas na objetivação de si concerne à biopolítica seu porte contemporâneo, 

empregando modos de exercer controle social através de recursos digitais que têm por 

função monitorar a experiência do sujeito.  

A incidência do monitoramento da experiência individual está tão fortemente 

enraizada na relação do homem com o ambiente comum e sua expansão virtualizada 

que até mesmo o exercício profissional sofreu variações e ressignificações a partir dos 

valores designados pela quantidade de curtidas e likes recebidos por alguns usuários, o 

que implantou novos ofícios que intensificam a relação do sujeito com o aparato 

tecnológico.  
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 Blogueiros, musas fitness e youtubers são os exemplos glamourizados do 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da relação do sujeito com a rede. Mais do que 

integrá-las, essas personalidades garantem um meio para subsistência a partir das 

narrações de si realizadas na rede que geram números expressivos de curtidas e likes, 

demonstrando o grau de visibilidade, abrangência e influência que possuem. 

 Abordando temas como moda e universo fitness, essas web celebridades revelam 

a identificação do sujeito contemporâneo pelo comum e sua fome por aquilo que 

atravessa o cotidiano de cada um de nós. Como todo bom usuário da rede, as web 

celebridades são conhecidas por seus rostos, por seus corpos, pelos assuntos de que 

tratam, pelo destaque lhes conferido e pela influência que passaram a exercer em outros 

usuários justamente por serem os “famosos” das redes sociais. 

A seguir, observaremos a desenvoltura dos usuários das redes sociais Facebook 

e Instagram, considerando o estímulo à experiência do sujeito exercido pelas web 

celebridades e a apropriação da tecnologia de mídia na promoção e valorização de 

certos padrões estéticas com base em sujeitos cuja subjetividade foi externada e 

escancarada. 

2.3.  Web celebridades: a experiência da fama do sujeito comum através dos likes 

Segundo o blogueiro Rodrigo Fernandes, do blog Jacaré Banguela, as web 

celebridades “são representantes do nosso pensamento”, são como “políticos não 

eleitos” que mostram os desejos de uma geração, ainda que “celebrando o vazio”, como 

pondera Edgard Piccoli. Sendo o trabalho virtual sua forma de subsistência, Fernandes 

afirma faturar R$ 30 mil mensais e acredita que o sucesso se deve ao fato de seu blog 

ter se tornado uma “marca forte”. 

Inatos formadores de opinião, as web celebridades são responsáveis por 

disseminar um material informativo que contribui para formação do caráter crítico de 

seus seguidores. Sua ascensão corrobora no desenvolvimento de um imaginário que 

torna palpável o sonho de se tornar famoso, possível ao sujeito que incorporar 

competências de interesse público que diferenciarão sua vivência na rede. 

Por isso, as ações das celebridades cibernéticas vão muito além de meros 

compartilhamentos da rotina que possuem – embora sua fama tenha sido iniciada dessa 

premissa. Elas vendem atitude, postura e comportamento. Formas de ser e estar no 
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mundo que dialogam com as exigências biossociais vigentes no contemporâneo. 

Gabriela Pugliesi é um bom exemplo dessa reversão da vida comum em vida célebre a 

partir das práticas regulatórias do corpo que fundamentam a subjetividade.  

A musa fitness ficou famosa após compartilhar sua trajetória de vida até obter o 

corpo perfeito em seu blog Tips4Life: Bem-estar para você. Ultrapassando o montante 

de 1 milhão de seguidores no Instagram, a blogueira se dedica às atividades de 

manutenção do próprio corpo e ao incentivo para aqueles que tem como meta atingir o 

mesmo patamar. Vale ressaltar que, atualmente, uma das fontes de renda de Pugliesi é o 

seu perfil no Instagram.  

 
Imagem 3: fotografia extraída da página do Instagram de Gabriela Pugliesi. Ano: 2016. 
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Acontece que o diferencial notado em Pugliesi, que a elegeu a musa fitness, acaba 

por reproduzir amostras comportamentais que já não tornam única a experiência de si 

do sujeito, mas uma ramificação de várias outras experimentações que seguem pela 

mesma via a fim de alcançar um objetivo comum.  

Além disso, o padrão das imagens que circulam na rede acabou por atender às 

necessidades da exposição que a mesma provocou. Selfies e belfies preenchem as 

páginas de notícias das redes sociais e podem ser identificadas como um retrato das 

angulações subjetivas.   

Selfie é um termo em inglês que designa um autorretrato. Caracteriza uma selfie a 

foto que uma pessoa tira de si mesmo, com o recurso de um celular que possua uma 

câmera incorporada (smatphone, por exemplo), e, em seguida, posta em uma rede social 

(Facebook e/ou Instagram), em busca de curtidas e comentário sobre si. Já as belfies, 

embora derivem das selfies, têm por finalidade destacar o bumbum.   

                                          

                 

Imagem 4: fotografia extraída da página do Instagram de Nah Cardoso. Ano: 2016. 
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Imagem 5: fotografia extraída do site “estacaodanoticia.com.br”. Ano: 2016. 

Pode-se observar a partir dessas formas de projeção de imagem e manifestação de 

si, que o desempenho físico tem sido uma fonte primordial para o reconhecimento do 

homem contemporâneo.  

Concomitante às inovações tecnológicas, as imagens que constituem as narrativas 

de si - as autobiografias virtuais - se renovam e se descartam ao passo em que novas 

imagens desses contos e relatos biográficos são atualizadas e incorporadas ao fluxo 

informativo que tem urgência pela variação. Disseminando um modo subjetivo externo 

ao fluxo interior das emoções, a identidade contemporânea é consumida em sua 

superfície, na camada mais exposta da pele.  
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CAPÍTULO 3 – NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS 

Refletir sobre a produção subjetividade em uma época que a tecnologia é 

instrumento substancial e parte indissociável da vida do sujeito contemporâneo requer 

sensibilidade e cuidado na apreciação dos fenômenos que permeiam a fundamentação 

do sujeito. Por isso, foi preciso criar uma segunda forma de estar em contato e de 

perceber o outro, de modo a ampliar a reflexão sobre a bioidentidade aqui proposta e 

descobrir novas interpretações e impressões de como é ser alguém na rede. 

Tendo em vista que a abordagem deste trabalho diz respeito a tudo aquilo que é 

próprio do sujeito e pertencente ao domínio de sua produção, considerou-se que a 

pesquisa quantitativa poderia limitar a apreensão e problematização das questões 

levantadas. 

Portanto, a análise qualitativa foi mais adequada para esse estudo ao passo em 

que nesta, além do contato direto e interativo entre o objeto de estudo e o pesquisador 

que proporciona a redução da distância entre teoria e dado, “(...) é frequente que o 

pesquisador procure entender os fenômenos segundo a perspectiva dos participantes da 

situação estudada e, a partir, daí situe sua interpretação dos fenômenos estudados” 

(NEVES, 1996, p. 1). Nossa proposta de análise qualitativa não pretende esgotar a 

complexidade do tema, mas apenas ilustrar com dados mais concretos o que delineamos 

conceitualmente neste trabalho. 

O objeto analisado corresponde a um grupo de quatro jovens usuários ativos das 

redes sociais Facebook e Instagram, parte integrante dos usuários comuns (usuários que 

percebem a curtida como uma via importante para o conhecimento de si mesmo e 

ascensão no cenário virtual através do reconhecimento do outro que lhe confere), cujas 

idades variam entre 20 e 27 anos. 

Os participantes responderam às questões propostas com base na própria 

experiência em rede, ponderando as motivações, os objetivos e os interesses que 

possuem ao realizar uma postagem, bem como os anseios que dela decorrem. O 

questionário com as perguntas encontra-se anexo a este trabalho.  

Os participantes tiveram a opção de revelar suas identidades ao iniciarem o 

processo prático da pesquisa que se reduz ao questionário e suas perguntas e respostas, e 

já nesse primeiro momento é possível verificar pontos pertinentes à análise: dois dos 

participantes preferiram manter suas identidades em sigilo. 
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O questionário foi formulado com 23 perguntas discursivas, proporcionando ao 

participante expressar-se livremente, sem induzi-lo a uma resposta específica para cada 

questão levantada. Trata-se de captar a perspectiva do objeto sobre o fenômeno social 

do qual o mesmo faz parte na ânsia de compreender como esses outros olhares se 

articulam e se relacionam com o virtual em demasiada ascensão. 

Seguindo a linha da pesquisa, o questionário foi enviado para cada um dos 

participantes através de mensagem inbox – um recurso de chat do Facebook – com um 

texto convidativo e explicativo sobre o estudo a ser desenvolvido. 

As perguntas que iniciam o questionário visam o conhecimento sobre o tempo 

em que cada participante é usuário das redes sociais em foco – Facebook e Instagram – 

bem como a frequência de acesso às mesmas e se houve algum tipo de alteração na 

maneira como cada um deles se apropria desses espaços virtuais. 

De maneira geral, os participantes são usuários do Facebook há cerca de cinco 

anos e usuários do Instagram há três anos. Todos afirmaram ser muito ativos quanto à 

frequência, acessando as redes todos os dias, e manifestaram mudança na forma como 

usam tais dispositivos ao longo dos anos. 

Posteriormente, as questões tiveram como epicentro o tipo de informação que os 

participantes da pesquisa compartilham em seus perfis - o que acarretou as seguintes 

respostas: “Compartilho fotos e pensamentos”; “Assuntos relacionados à minha 

mudança corporal e psicológica dos últimos tempos”; “Coisas que acho engraçadas, 

posts de signos, fotos do dia a dia”; “Fotos, momentos, dicas (beleza, viagens, culturais) 

e felicidade”. 

Com base nessas frases, nota-se que há preferências preferência e interesses no 

compartilhamento de informações através de fotos. Tais fotos dialogam com o estilo de 

vida que cada usuário busca construir, que possibilitam identificar suas particularidades 

e, assim, obter conhecimento sobre esse usuário. 

A frase “Assuntos relacionados à minha mudança corporal e psicológica dos 

últimos tempos” demonstra também o funcionamento da web como um potencializador 

da superação do homem, quando o desafio de mudar o próprio estilo de vida e, assim, 

atingir o estereótipo estimado, é colocado em prática. 
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Ademais, fica claro que as pessoalidades do sujeito estão propensas a ocuparem 

as zonas cibernéticas enquanto conteúdo informativo para toda uma cadeia de 

comunicação virtual. Ocorre-me, também, que as fotos propiciam uma absorção mais 

rápida da informação que os usuários pretendem transmitir, quando comparadas a um 

texto exposto nessa mesma mídia, que exigem certo tempo de leitura do outro para que 

o conteúdo seja apreendido e empatias sejam geradas. 

 

Imagem 6: fotografia de acervo pessoal. Ano 2016. 

 

Em seguida, os participantes discorreram sobre os seus objetivos e aquilo que os 

motiva à realização de uma postagem. Unanimemente, as respostas relacionadas ao 

objetivo consideravam levar informação, compartilhar um momento com outras pessoas 

e se colocar em contato com essas pessoas. 

Quando as motivações entraram em pauta, os participantes se mostraram muito 

positivos e entusiasmados com o fato de serem vistos em espaços de grande abrangência 

social, como o Facebook e Instagram, cujo discernimento se dá através do recurso que 

norteia o desenvolvimento deste trabalho: “Perceber que eu estou em contato com as 

pessoas. Mas as curtidas também são boas”; “Depende do que posto, mas de um modo 

geral, a gente sempre quer ser visto, né? Ganhar umas curtidas”; “Depende, em geral 

transmitir um bom momento e conseguir muitas curtidas”. 

Neste momento do questionário se pode constatar o grau de influência das 

curtidas na participação dos usuários das redes sociais Facebook e Instagram, tendo em 
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vista a consideração dos participantes da pesquisa pelos likes na realização de uma 

postagem. A evidência disso é encontrada quando três dos participantes dizem 

intencionar esses possíveis likes, o que nos dá abertura para questionar a produção de 

um conteúdo minimamente calculado para ser veiculado na rede e gerar determinados 

números de visualização. 

Imagem 7: fotografia de acervo pessoal. Ano: 2016. 

 

Os participantes também responderam se haveria um número ideal de curtidas 

por cada postagem e como eles se sentiam ao atingir sua meta de curtidas. Um 

participante em especial afirmou, num primeiro momento, não intencionar as curtidas 

quando realiza uma postagem em seu perfil nas redes sociais e se diz surpresa com o 

retorno que recebe dos demais usuários. Porém, a frase que desfecha o discurso deste 

participante é: “[a curtida] é uma forma de ter conhecimento da abrangência de minha 

postagem”. 

Essa frase é interesse para percebermos a funcionalidade de curtidas e os elos 

que podem ser formados entre esse dispositivo e os usuários da rede. Neste caso 

específico, o participante reconhece o like como uma via para o conhecimento de sua 

expressividade frente ao outro. Ademais, o mesmo considera ideal receber de 120 a 200 

curtidas por cada postagem (formadas em sua maioria por imagens), dizendo se sentir 

“querida pelas pessoas” ao atingir a quantidade idealizada. 
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O que me chamou a atenção é que estar passível ao recebimento de curtidas 

(algo que foge ao nosso domínio, sendo apenas manifestado ao gerar identificação e 

empatia do outro com o material produzido por outrem) nos coloca à margem de uma 

expectativa que, quando alcançada, nos recobre de prazer, nos agrada e proporciona 

felicidade por termos atingido um objetivo.  

A necessidade de ser visto do homem contemporâneo descrita nos capítulos 

anteriores se expressa na evidência dos usuários das redes sociais quando o corpo entra 

em cena e a estimativa por curtidas aumenta, correlacionando bem-estar e número de 

curtidas.  

 Os participantes da pesquisa também foram questionados quanto ao uso de 

aplicativos ou de outros recursos para multiplicar o número de curtidas em uma 

postagem (três responderam que fazem e já fizeram uso de tal recurso); sobre acessar o 

perfil de outro usuário para curtir, por meio desta conta, uma foto disponível em sua 

própria conta (três disseram que sim); sobre definir um horário ideal para realizar uma 

postagem tendo em vista um número maior de usuários online (dois disseram que sim e 

um deles ainda explicou como funciona essa logística: “22h de quinta-feira é o melhor 

horário e dia. Jamais às sextas porque as pessoas saem, assim como sábado. Domingo 

também é um bom dia.”) e sobre apagar uma foto que não recebeu um número elevado 

de curtidas (três disseram que sim).  

A quantificação do self para validação e afirmação do eu obtidas no universo 

virtual com as narrativas autobiográficas e valoração numérica da imagem (como 

demonstrado acima nas questões que exprimem as estratégias desenvolvidas pelos 

usuários do Facebook e Instagram para aquisição de curtidas e likes), enfatiza a 

construção de sujeitos exteriorizados imersos na cultura da visibilidade que possuem no 

olhar do outro o ponto central para o autoconhecimento – aspecto que remonta a uma 

cultura de si proposta por Margareth Rago: 

 

(…) especialmente reforçada pela estetização da aparência pessoal e pelo 

embelezamento do próprio corpo, seja através das práticas de ginástica em 

academias e do consumo de cosméticos, seja pelas intervenções cirúrgicas 

que proliferam, especialmente, no Brasil. Vale enfatizar, entretanto, que o 

voltar-se para o próprio eu não significa um encontro interior, uma conquista 

do equilíbrio pessoal, num movimento subjetivo libertário, mas, ao contrário, 

leva a uma dissociação de si, já que se trata de um investimento para adequar-

se a um modelo exterior, imposto pelo mercado e pela mídia. (RAGO, 2006, 

p. 238). 
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Imagem 8: fotografia de acervo pessoa. Ano: 2016. 

 

A última parte da pesquisa concentra o foco da abordagem na autoestima do 

sujeito contemporâneo e no fenômeno das web celebridades. Todos os participantes 

afirmaram que as redes sociais podem exercer influência na autoestima do usuário e 

demonstraram interesse pelo título de web celebridade, a ponto de ponderarem tal 

possibilidade, seja pela fama ou pela facilidade em ganhar dinheiro e obter outros 

benefícios. 

Os participantes da pesquisa avaliam o uso das redes sociais como fontes de 

renda, de promoção de marcas e ferramenta de trabalho: “Acho que as redes sociais já 

não são mais fonte só de diversão, as páginas de facebook não existem só pra nos 

divertir, os seus donos ganham com propaganda, muitos viram 'djs' após o seu 

personagem bombar (Irmã Zuleide, Gina Indelicada, Romagaga), enfim, a rede social 

hoje em dia é uma ferramenta poderosa para marketing, seja de empresa ou de pessoas 

que querem se tornar web celebridades.”; “Acho de extrema importância, se as marcas 

não estiverem nas redes sociais não serão reconhecidas, nem terão a tão sonhada 

“intimidade” com o consumidor. As redes sociais são as principais formas para fidelizar 

um cliente e potencializar o alcance da marca.” 

Se, num primeiro momento, as redes sociais surgiram para seus usuários como 

um local de entretenimento, hoje ela assume um papel diferente e solicita posturas 

condizentes a essa nova dinâmica que amplia as formas e diversifica seu consumo, no 
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qual se embasa “um sistema articulado pelo marketing e pela publicidade, mas também 

pela criatividade estimulada, 'democratizada' e recompensada” (SIBILIA, 2008, p.17). 

Lidar com esse direcionamento de olhares constantes, acostumar-se em recebê-

los e estima-los foi alvo dos estudos de Tarde (2005) que representa a dinâmica dos 

likes presente nas redes sociais: 

 (…) a ação dos olhares de outrem, que se exprime sem sabermos em nossa 

atitude, em nossos gestos, no curso modificado de nossas idéias, na 

perturbação ou na superexcitação de nossas palavras, em nossos juízos, em 

nossos atos. E é somente após termos, durante anos, suportado e feito 

suportar essa ação impressionante do olhar, que nos tornamos capazes de ser 

impressionados inclusive pelo pensamento do olhar de outrem, pela ideia de 

que somos objeto da atenção de pessoas distantes de nós. Do mesmo modo, é 

após termos conhecido e praticado por muito tempo o poder sugestivo de 

uma voz dogmática e autoritária, ouvida de perto, que a leitura de uma 

afirmação enérgica basta para nos convencer e que mesmo o simples 

conhecimento da adesão de um grande número de nossos semelhantes a esse 

julgamento nos dispõe a julgar no mesmo sentido. (TARDE, 2005, p. 9). 

 

Imagem 9: fotografia de acervo pessoal. Ano 2015. 

 

Todo método adotado para potencializar o corpo a fim de que este apareça na 

rede social de maneira a atrair a atenção dos demais usuários por sua beleza, ou por 

aquilo que o diferencia, em certa medida, dos demais usuários, significa uma 

autopromoção do sujeito. 



43 
 

 

A proposta do questionário para a presente pesquisa acadêmica é justamente esse 

contato aproximado das questões levantadas nos capítulos 1 e 2 com a vivência do 

usuário da rede, analisando a si próprio e a postura que assume frente ao aparato digital. 

Esse mecanismo permite que novas questões surjam das representações 

imagéticas dos usuários das redes sociais aqui apresentadas que merecem ser apontadas, 

como o ambiente e o momento em que as fotos foram registradas, a legenda que as 

acompanha e a mensagem nelas implícita que são passíveis de leitura através do 

vestuário utilizado – como, por exemplo, a salientação por “nudes”. 

Na linguagem virtual, o “nude” é uma forma de retratar a intimidade do corpo 

em toda sua transparência. Como o próprio nome pressupõe, a imagem do corpo nu se 

torna elemento de consumo da autobiografia do sujeito.  

Este trabalho, portanto, não encerra seu curso com as declarações apresentadas, 

mas abre janelas para reflexões de outras ordens que convergem à subjetividade 

ancorada em aparatos tecnológicos que quantificam a existência, calculam hábitos e 

incitam a exteriorização do sujeito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na abordagem feita ao longo dos três capítulos que compõem este 

trabalho, podemos inferir que a construção identitária do homem atual, que se rende aos 

recursos da tecnologia digital para formar a si mesmo, colabora para o surgimento de 

sujeitos biossociáveis, interligados por interesses comuns geralmente pautados no 

completo bem-estar: físico, mental e social.  

Entendendo que cálculo para conhecimento corresponde aos números gerados a 

partir da performance física do sujeito mediada por aparatos tecnológicos, é possível 

identificar a manifestação desse traço da sociedade contemporânea nas redes sociais com 

o frequente uso do dispositivo da curtida.  

Esse fenômeno da era digital e sua reflexão, como propõe a presente pesquisa, é 

passível de alargamento ao se tomar nota de fatores diversos que giram em torno de sua 

causa. As selfies que ocupam os feeds de notícia das redes sociais mencionadas se 

tornaram elementos tão notáveis das narrativas autobiográficas construídas para esses 

locais que acabaram por expor a vida de alguns usuários a riscos fatais, culminando em 

atestados de óbito. 

Em 2015, a romena Anna Ursu, recebeu uma descarga elétrica de 27 mil volts ao 

deitar no topo de um trem estacionado em uma estação de Iasi, Romênia, e encostar num 

fio de alta tensão - com o intuito de tirar uma selfie. A jovem de 18 anos teve 50% do 

corpo queimando e veio a falecer. 

É importante citar, também, o uso de aplicativos que servem para aumentar a 

quantidade de curtidas em uma postagem tanto do Facebook como do Instagram. São 

alguns deles: o LikeUb, o InstaLike, o Faceboost e o Like4Like. A curtida, portanto, 

ultrapassa os limites da interação entre pessoas numa rede social. Ela designa valores 

culturais, desperta interesses, demonstra admiração e reconhecimento, provoca sensações 

diversas em seus usuários que buscam visibilidade e atenção. 

Este trabalho não se permite uma conclusão, mas um diagnóstico do presente. As 

inovações das redes sociais não param de acontecer. Mal encerro a redação deste TCC e 

descubro o novo recurso do Facebook que liberou cinco novos botões alternativos para a 

função da curtida. Além da tradicional curtida, o usuário pode demonstrar amor, tristeza, 

raiva, surpresa e gargalhadas. 
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De todo modo, para além das pequenas novidades em grande aceleração, 

constatamos que os dispositivos das mídias sociais são elementos que conduzem a 

coexistência contemporânea. Perceber sua sutileza e a forma como as mesmas são 

inovadas para garantir seu apelo social acarreta a expansão desta análise que estará em 

constante movimentação conforme o fluxo digital-informativo que nos rodeia e nos 

absorve todos os dias. 
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ANEXO I 

 

Questionário: A construção da subjetividade na rede 

 

1. Há quanto tempo você é usuário do Facebook e do Instagram? 

2. Com que frequência você acessa essas redes sociais? 

3. O modo de usar essas redes se modificou conforme o tempo? 

4. Como você descreve a sua participação nas redes sociais? 

5. O que você compartilha nessas redes sociais? 

6. Quais são as suas motivações para realizar uma postagem? 

7. Qual é o seu objetivo ao realizar uma postagem? 

8. Sua participação nas redes sociais é expressa, na maior parte do tempo, por 

imagens (fotos) ou, puramente, textos? 

9. Você se preocupa em gerar empatia nos outros usuários dessas redes sociais com 

suas postagens? 

10. Você intenciona as possíveis curtidas/likes e os possíveis comentários que irá 

receber em uma postagem antes de fazê-la? 

11. Você considera importante receber curtidas/likes em suas publicações? Por quê? 

12. Já apagou alguma publicação que não recebeu um número de curtidas 

considerado “bom”?  

13. Já repostou alguma publicação com a intenção de elevar o número de curtidas? 

14. Já acessou o perfil de outros usuários para curtir, através deste, uma postagem 

sua? 

15. Já fez uso de algum aplicativo para elevar a quantidade de curtidas em uma 

publicação?  

16. Existe uma média de curtidas/likes, que você considere ideal, para cada 

publicação efetuada? Qual seria? 
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17. Como você se sente quando uma foto sua recebe um número de curtidas/likes 

considerado alto? 

18. Como você se sente quando uma foto sua recebe um número de curtidas/likes 

considerado baixo? 

19. Você posta fotos a qualquer hora do dia ou privilegia horários em que identifica 

um maior número de pessoas online? 

20. Você acredita que as redes sociais podem exercer algum tipo de influência na 

autoestima e no comportamento de seus usuários? 

21. Quais são os tipos de postagem que você mais curte e atribui likes nessas redes 

sociais? 

22. A ideia de se tornar uma web celebridade te atrai?  

23. Hoje em dia, as redes sociais Facebook e Instagram são ferramentas importantes 

de trabalho, promoção de marcas e, até mesmo, as principais fontes de recursos de 

algumas pessoas. O que você acha disso? 
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