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RESUMO 

Com o grande volume de produção e recepção vídeo pelas atuais tecnologias móveis, verifica-

se o crescimento de produtos culturais audiovisuais que são marcadamente breves. Este trabalho 

tem como objetivo ressaltar as implicações teóricas e práticas do uso destas imagens através da 

análise de formatos audiovisuais de até quinze segundos distribuídos pelas redes sociais digitais 

com ênfase no Instagram stories. A curta duração de imagens torna-se importante para os 

estudos comunicacionais na medida em que evidencia mudanças nos padrões de ver, pensar e 

produzir imagens que tornam seus produtos desejáveis no processo comunicacional cotidiano 

intermediado por dispositivos móveis. Nesse sentido, consegue-se, entre outros fenômenos, 

captar parte do processo de reconfiguração do audiovisual a partir da popularização de novos 

espaços de produção na internet e entender parte das características que pautam a 

espectatorialidade contemporânea. 

 

Palavras-chave: Audiovisual, temporalidade, redes sociais, Instagram stories 



 
 

ABSTRACT 

With the great volume of production and video reception by the current mobile technologies, 

there is a growth of short audiovisual cultural products. This work aims to highlight the 

theoretical and practical implications of using these images through the analysis of audiovisual 

formats of up to 15 seconds distributed by digital social networks with emphasis on Instagram 

stories. The brief duration of images becomes important for the field of communication studies 

because it shows changes in the patterns of seeing, thinking and producing images that make 

these short media desirable in the daily communication process mediated by mobile devices. In 

this sense, it is possible to capture part of the process of reconfiguration of the audiovisual from 

the popularization of new production spaces in the internet and to understand part of the 

characteristics that guide contemporary espectatoriality. 

 

Keywords: Audiovisual, temporality, social media, Instagram stories 
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INTRODUÇÃO 

Hoje é o primeiro dia de aula na graduação de Lúcio. A despeito da importância desse 

momento e da sua ansiedade natural, ele pouco conhece sobre o novo ambiente. Para expressar 

seus sentimentos relativos a esse evento na rede social Facebook, Lúcio utiliza um conhecido 

GIF1 reproduzindo cenas do ator John Travolta andando de um lado para o outro, confuso. Esse 

GIF aparece na linha temporal do Facebook de Joana, que se solidariza momentaneamente com 

a angústia do colega. Ela, entretanto, apropria-se do mesmo GIF e o utiliza em sua timeline para 

mostrar como se sente quando seu salário chega atrasado. Ricardo, por sua vez, vê a imagem 

publicada por Lúcio e resolve responder ao amigo também com um GIF, mas este reproduz o 

personagem infantil Bob Esponja respirando ansiosamente. Horas depois, Lúcio grava a si 

mesmo caminhando pela primeira vez no campus da universidade e compartilha o material no 

recurso stories2 do Instagram. Muitos dos seus amigos respondem este material também com 

vídeos ou demonstram outras atividades que realizam naquele exato momento também, tais 

como ir trabalhar, assistir a palestras e outras rotinas do cotidiano. Ao final do dia, ao flanar pelo 

stories, ele assiste tutoriais de quinze segundos de como melhorar as fotografias na redes sociais, 

dicas de estudos, uma receita culinária e assim sucessivamente. Em 24 horas, Lúcio teve acesso 

e produziu imagens em movimento de forma intermitente, mas dificilmente dará atenção a elas 

novamente, pois, a cada dia, haverá uma nova torrente de imagens em movimentos em suas 

mídias sociais. 

Todos os personagens são fictícios, e buscam uma possível identificação com o leitor 

sobre estas atividades que se tornaram corriqueiras, principalmente para quem possui um 

smartphone. Impulsionados pelas conexões de internet móveis melhores e mais baratas, somadas 

à existência de câmeras nos dispositivos móveis, os diálogos na rede se tornam cada vez mais 

imagéticos, assim como a produção e consumo de informação para múltiplas finalidades. 

Aparentemente, esses momentos têm se tornado cada vez mais breves, desconexos, 

fragmentados, demandando pouca atenção por parte do usuário. Parece haver uma predileção na 

internet por produtos culturais visuais que consigam condensar o máximo de informação e se 

apresentar de forma cada vez mais sucinta, mas que através de uma capacidade cognitiva 

adequada tanto dos produtores quanto dos consumidores, tornam esta forma de comunicar viável 

e popular. Para ilustrar o fenômeno selecionamos o formato stories disponível na rede social 

                                                
1 O graphic interchange format ou GIFs são recortes de outros produtos audiovisuais e possuem em média 6 
segundos de duração.  
2 Descreveremos mais sobre este recurso e origens no capítulo um. 
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visual Instagram, o stories permite a publicação de fotos e vídeos de até quinze segundos de 

duração e permanece exposto no perfil do usuário por até 24 horas. 

Este formato adquiriu relevância por se tornar um recurso padrão dentro das principais 

redes sociais em menos de cinco anos. Com suas possibilidades de transmitir o que se vive no 

momento e/ou de projetar a si de forma simples por meio da integração com a câmera do 

smartphone e o suporte de uma rede social o fez ser quase compulsoriamente aderido por 

celebridades, autoridades políticas, empresas jornalísticas e indivíduos comuns. Muitos fatos ou 

pequenos detalhes do cotidiano que são espelhados nele inclusive tem servido de conteúdo para 

matérias jornalísticas3. Muitas vezes nos stories, os meros segundos dentro de cada mensagem 

são percebidos como suficientes para uma comunicação completa. É neste ponto que 

concentraremos nosso estudo, enfatizando os modos de ver contemporâneos intermediado pelo 

duo redes sociais e tecnologias móveis. Atualmente são produzidos mais de 400 milhões de 

stories diariamente só no Instagram. Se somar as outras plataformas ocidentais existentes4, o 

número passa de 1 bilhão de imagens. Em apenas dois anos, o formato stories cresceu em 842%5 

e está próximo6 de passar o feed7, que até então era o modo principal de se compartilhar 

informações na internet. Em suma, este formato transitou de um invento para uma forma 

consolidada de comunicação no meio digital. 

Outra característica marcante, mas que não iremos trabalhar extensivamente neste estudo 

por motivos de exaustão do tema em outros estudos8, é sua efemeridade. Em 24 horas o conteúdo 

se apaga automaticamente, o que convida a uma produção com muito menos critério do que se 

há comparado a outras redes, pois as imagens são instantaneamente consumidas e esquecidas. 

                                                
3 Alguns exemplos: https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/unica-apresentadora-negra-do-video-show-
aponta-racismo-da-globo-em-demissao-21468 e https://www.sbt.com.br/sbtnaweb/fiquepordentro/111629/telo-
pede-chamego-de-thais-fersoza-enquanto-os-filhos-dormem.html. Acesso em 22/04/2018. 
4 Os números diários dos stories produzidos diariamente em outras plataformas são: WhatsApp Status - 450 milhões; 
Snapchat - 191 milhões; Facebook stories - 150 milhões; e Messenger Day/stories - 70 milhões. Fonte: 
https://techcrunch.com/2018/05/17/facebook-stories-150-million-users/. Acesso em 24/07/2018. 
5 Pode ser visto em https://techcrunch.com/2018/05/02/stories-are-about-to-surpass-feed-sharing-now-what/. 
Acesso em 20/07/2018. 
6 Idem. 
7 O feed é a base de armazenamento das publicações na maioria das plataformas, também é conhecido como  
timeline. A diferença principal dele para o stories é que não há apagamento automático do conteúdo após um 
determinado período de tempo. 
8 Nathan Jungerson (2013a; 2013b) é um dos pioneiros a comentar sobre a efemeridade do stories e suas implicações 
sociais, ao qual a ausência de permanência permite um relaxamento na produção e seleção de conteúdos. Laura 
Barros (2017) dedica uma boa parte de sua dissertação a efemeridade da imagem, que também é amplamente 
discutida em outros trabalhos acadêmicos apresentados nos congressos Intercom nos períodos de 2014 a 2016. 
André Lemos e Catarina de Sena (2018) também apontam para caminho semelhante, em que o armazenamento 
temporário é bem-vindo, pois a imagem se tornou um instrumento de conversação no cotidiano. 
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Há alguns estudos9 nos campos da comunicação e filosofia que vêm identificando o 

fenômeno da curta duração ou fragmentação de informações como elementos presentes. É 

através das práticas existentes na comunicação que se torna possível enxergar as formas vigentes 

de produção de sentido. O que tratamos nesta pesquisa é a crescente opção pela produção e 

consumo audiovisuais de meros segundos, que tratamos como mídias breves. A partir deste 

preâmbulo, lançamos a seguinte pergunta: quais são os aspectos culturais e técnicos que 

contribuem para a existência das mídias breves e que conteúdos ela apresenta?  

Nesse sentido, nosso principal objetivo é evidenciar os padrões de uso das mídias breves. 

Para tal, delineamos os seguintes objetivos específicos: (1) Identificar as plataformas destas 

mídias; (2) Trazer elementos culturais e tecnológicos que contribuam para seus usos; e (3) 

Analisar seus conteúdos. 

Nosso estudo almeja identificar as principais razões da proliferação de plataformas 

audiovisuais de curta duração existentes na contemporaneidade. Lembramos que a internet 

surgiu nos meados dos anos 1990 e, devido às vagarosas conexões e outros fatores limitantes, os 

audiovisuais eram extremamente curtos. Com surgimento de plataformas de hospedagem de 

vídeo, tal como o Youtube e Vimeo, e a melhoria das conexões, os usuários puderam colocar 

vídeo de horas de duração sem dificuldades a partir de 2005. Todavia, entre 2012 a 2014 

começaram a surgir plataformas audiovisuais cujo o denominador comum são os meros 

segundos, tais como o Vine10, o Giphy11, Snapchat12 e Musical.ly13. E em 2016 há uma expansão 

do formato stories, oriundo do Snapchat, que foi incorporado ao Instagram, Facebook e 

Whatsapp.  

Nossa principal hipótese é que a atual economia de conteúdo digital precisa de uma 

alimentação constante que é possível por meio de plataformas que ofereçam formas 

simplificadas de criação e distribuição de conteúdo. Essas condições abrem espaço para um 

modelo fordista de elaboração de conteúdo audiovisual, pois as complexas e criativas produções 

                                                
9 Serão utilizados ao longo deste trabalho os trabalhos de Hesselberth e Poulaki (2017) e Poulaki (2015) entre outros 
para sustentar nossa argumentação. 
10Vine foi uma rede social lançada em 2013 que hospedava vídeos de até 6 segundos em loop que poderiam ser 
compartilhados no Facebook e Twitter. O serviço foi descontinuado em 2017. 
11O Giphy não é uma rede social como as outras apresentadas, contudo serve como repositório de GIFs e simplificou 
enormemente os processos de criação e disseminação destes audiovisuais breves. 
12 O Snapchat é uma rede social extremamente imagética. As imagens ocupam a tela inteira no dispositivo. Ele foi 
o pioneiro nos aplicativos móveis a apresentar o apagamento compulsório de conteúdos após um determinado 
período de tempo. Este recurso se chama stories e foi imitado pelo Instagram e sucessivamente por outras 
plataformas pertencentes ao Facebook. 
13 O Musical.ly é uma rede social de vídeos na qual os usuários podem criar vídeos de quinze segundos a um minuto 
com possibilidade de escolha de trilha sonora e utilizar efeitos tais como time-lapse, slowmotion entre outros e 
filtros. Das plataformas apresentadas é a mais recente, fundada em 2014, e a única não estadunidense, sua base fica 
na China. Atualmente, a plataforma é amplamente utilizada pelo público infantil e adolescente. 
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digitais são reduzidas a processos mecanizantes simples e altamente produtivos a nível do 

usuário. 

Outra hipótese é que, com a melhoria da internet e a possibilidade de mover grandes 

volumes de informações digitais, o simultâneo se tornou imperativo. E que uma possível 

organização do tempo para consumir informações foi fragmentada e reorganizada pelas 

tecnologias digitais móveis, que aparecem em formas de intermitentes ao longo do dia, ao qual 

é possível “encaixar” pequenos audiovisuais que são produzidos tanto por indivíduos quanto por 

agentes midiáticos e empresas, como apresentado nas primeiras linhas desta introdução. 

Buscamos lançar contribuições para perceber a emergência de uma cultura midiática 

atomizada, em que os produtos são descontextualizados e a erosão dos espaços para leituras mais 

aprofundadas e tempo para reflexões críticas devido à produção e consumo compulsivo de seus 

agentes, que foi revelado em estudos teóricos e empíricos14. Intenta-se também evidenciar as 

múltiplas temporalidades que vivenciamos, notadamente descontínuas, pela multiplicidade de 

estímulos tecnológicos que nos impele a reduzir nossa atenção ao instante. Este trabalho também 

contribui para corroborar a percepção de que a imagem digital contemporânea é orientada para 

o compartilhamento, para a exposição, e não para o registro histórico, o que afrouxa a imagem 

de possuir elevados rigores estéticos quando se pensa em conteúdos de maior permanência na 

rede. 

Há uma série de estudos que buscam compreender a sociabilidade através da imagem nas 

redes sociais digitais. Nossa ênfase é na plataforma e nos modos de ver, e, para isso, trazemos o 

ensaísta Jonathan Crary (2012), o qual afirma que a técnica está submetida a outras forças, e 

entre elas estão as configurações culturais. Específico aos seus estudos, ele afirma que a 

produção imagética, que gera tipos específicos de visualização, vai muito além de uma mudança 

nas aparências e representações. Na verdade, ela é inseparável dos processos sociais e 

instituições vigentes e das práticas sociais que, de inúmeras maneiras, modificaram as 

capacidades produtivas, cognitivas e desejantes do sujeito humano (CRARY, 2012:13). Este 

pensamento nos é central para pensarmos as mídias breves, pois consideramos que são um 

processo essencialmente cultural que está condicionando nossas formas de pensar e comunicar. 

                                                
14 No campo da produção podemos mencionar o trabalho de Ludmilla Amaral (2016) que analisou os fatores que 
trouxeram o GIF à popularidade, em sua pesquisa, foi detectado que o humor é um fator muito relevante na produção 
destas imagens. Laura Barros (2017) constata em pesquisa de campo que a facilidade da interface do stories o torna 
muito convidativo para a produção imagens. No campo da recepção Gabriela Pacheco (2010) disserta sobre as 
razões da fragmentação dos produtos jornalísticos e Boczkowski et. Al (2016) trazem um estudo empírico sobre o 
que eles denominaram “consumo incidental” de conteúdo noticioso. 
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Em estudos mais recentes, encontramos anteparos teóricos a respeito do tempo nas 

mídias ao qual encontramos respaldo nos escritos de Pepita Hesselberth e Maria Poulaki, ambas 

estudiosas da área de cinema, cultura e artes digitais, e que recentemente têm desenvolvido 

pesquisas relacionados ao ambiente saturado por imagens em movimento de curta duração. No 

Brasil, os pesquisadores que nos irão respaldar são majoritariamente Marialva Barbosa, Regina 

Rosseti e Roberto Tietzmann, por possuírem estudos específicos do nosso tema. 

A dissertação se divide em três capítulos. Nosso objetivo final e último capítulo é realizar 

uma análise de forma das imagens para identificar padrões de criação de conteúdo dentro do 

stories no Instagram. Para começar esta dissertação, nosso capítulo de abertura realizará um 

percurso histórico e descritivo dos formatos audiovisuais breves a partir do GIF até chegar ao 

formato stories dentro do aplicativo e rede social Instagram, ressaltando o funcionamento de 

suas plataformas e quais usos os indivíduos têm feito delas. Para tal, além da descrição das 

mesmas, trazemos os estudos de Montford e Bogost (2009) e as análises empíricas de Ludmilla 

Amaral (2016), Sharon Neves (2014) e Laura Barros (2017). 

Nosso estudo é enfático em mídias de poucos segundos. Portanto, apresentamos as 

mudanças das percepções em torno do tempo, em especial após a introdução de tecnologias 

digitais. Nosso ponto de partida são as múltiplas temporalidades e as percepções em torno delas. 

Abrimos a análise de Norbert Elias que aponta a “precisão” do tempo como uma força impositiva 

e reguladora das atividades humanas. Ao longo desta etapa, utilizaremos uma série de outros 

autores que refletiram sobre a temática do tempo e da emergência de produtos culturais que 

sejam adequados a este tempo eminentemente fragmentado. Além disto, na segunda parte, 

também trazemos outros fatores relevantes para a produção de imagens, como a ubiquidade do 

smartphone com câmera e facilitação dos processos de edição e compartilhamento de imagens 

nestes dispositivos. 

Por fim, após a articulação do objeto e teorias, realizaremos uma análise de forma de 

caráter qualitativo do Instagram stories. Embasamos a pesquisa nos métodos oferecidos por 

Bauer e Gaskell (2015), ao qual são necessários identificar elementos característicos das 

imagens. O estudo concentra-se sobre a segunda, pois pretendemos descrever a estrutura de 

determinado conteúdo e, a partir dela, formar conjecturas e comparações. Entretanto, assim 

como os autores ressaltam, não há um modelo único e verdadeiro para codificar um conjunto de 

informações visuais.  

Com isso, buscamos trazer os fatores que justifiquem o uso das mídias breves como 

também seus padrões de uso e que conteúdos se repetem, evidenciando a mútua interferência 
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entre tecnologia, cultura e apropriações dos indivíduos e quais produtos culturais resultam desta 

relação. Em tempos de incontestáveis formas de sedução visual das tecnologias de comunicação, 

torna-se essencial desconectar-se dos efeitos hipnotizantes destas imagens e buscar trazer a ponta 

oculta do iceberg que sustenta esta forma comunicacional que está consonante a uma experiência 

de tempo acelerado e fragmentado.  

Pode ser que no futuro este formato caia no esquecimento e este trabalho seja apenas uma 

referência cristalizada de um período em que a síntese é um elemento comum na produção 

imagética. Com exceção dos GIFs, todas as demais mídias analisadas possuem entre cinco a seis 

anos de idade. Todavia, pelas diversas informações reunidas para elaborar este trabalho, apontam 

que estas mídias estão longe de serem efêmeras nos processos comunicacionais digitais. 
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CAPÍTULO 1 – VOCÊ TEM ATÉ QUINZE SEGUNDOS: O PERCURSO DA 

CULTURA AUDIOVISUAL ATÉ O STORIES 

O stories é uma forma de apresentar conteúdos essencialmente visuais com duração 

limitada nas redes sociais que surgiu em setembro de 2011 na plataforma Snapchat e atualmente 

está no seu apogeu no aplicativo e rede social imagética Instagram com o nome de Instagram 

stories (figura um). Seu funcionamento é relativamente simples e intuitivo para usuários 

acostumados a utilizar tecnologias móveis. Nela o usuário registra o momento, que pode ser feito 

na forma de foto ou vídeo e pode inserir complementos, tais como filtros de cor, desenhos (os 

doodles), imagens, legendas, emojis e compartilha de forma pública, ou encaminha como 

mensagem para seus contatos. As fotos ficam expostas por até dez segundos e os vídeos podem 

ter até quinze segundos de duração e permanecem para uma possível revisitação por até 24 horas.  

 

Figura 1 - Telas dos Stories 

 
Fonte: o autor 

 

Para capturar os momentos em foto ou vídeo, normalmente utiliza-se a câmera do 

dispositivo móvel, após a edição das imagens dentro da plataforma, os stories compartilhados 
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pelo usuário são organizados em sequência. Para quem utiliza como expectador, quando ativa o 

recurso, ele ocupa tela inteira e irá demonstrar as diversas sequências de cinco segundos para 

fotos ou até quinze segundos de vídeo de vários usuários.  

Como mencionado anteriormente, tanto a academia quanto a mídia especializada em 

tecnologia veem a popularidade do formato devido à sua efemeridade, ou seja, uma vez lançado 

seu conteúdo, ele permanecerá apenas por 24 horas, para depois cair no esquecimento. Jurgenson 

(2013) apresenta a efemeridade dos stories como um convite a uma produção despreocupada 

tanto na estética quanto no que deve ser selecionado para publicação, sendo pautada muitas vezes 

pelo compartilhamento da experiência do tempo presente. Barros (2017), também segue por uma 

perspectiva semelhante, reforçando a importância da efemeridade para produção de narrativas  

..,a efemeridade do conteúdo compartilhado nas Histórias (stories) converge com a 
efemeridade da relevância daquele conteúdo - ou seja, os sujeitos produzem um conteúdo 
que acompanha a relevância de grande parte das situações cotidianas, que são efêmeras. 
Conteúdos que os sujeitos acreditam que devam ser “revisitados” no futuro, revistos e 
também atrelados mais fortemente à sua construção de identidade, são geralmente 
armazenados e publicados de forma mais persistente. As Histórias, nesse sentido, 
abriram espaço para que o sujeito publique também conteúdo que ele não queira revisitar 
no futuro. Uma vontade de comunicar instantânea, com mensagens pertinentes somente 
àquele momento (BARROS, 2017:189-190). 

Estas narrativas apontadas por Barros (2017) são centradas no cotidiano e no usuário 

comum. Todavia, nota-se um crescente uso para além deste usuário, celebridades15 e agentes 

midiáticos16 têm aderido ao formato, o que indica uma consolidação desta forma de comunicar. 

Atualmente, muitos de seus conteúdos servem para alimentar publicações em outras redes 

sociais e até a mídia tradicional.  

Com a evolução da ferramenta, nota-se que o apagamento automático continua, mas 

atualmente ele pode ser evitado através da seleção manual de quais momentos deseja deixar 

permanente, apontando para uma resistência à efemeridade. Enquanto isso, as demais 

características do formato, em especial os seus poucos segundos para criação e apresentação, 

prevalecem. O que indica que os meros segundos das mensagens são percebidos como 

suficientes para uma comunicação completa. Buscamos compreender o porquê dos meros 

segundos se tornarem suficientes nos processos comunicacionais. 

                                                
15 São diversos, e mencionamos alguns exemplos nas conclusões do trabalho. Veja mais em 
https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/132849-celebridades-brasileiras-influentes-instagram-stories.htm. 
Acesso em 22/10/2018. 
16 Vide a dissertação de mestrado de Yago Alves (2018) que traz jornais como Zero Hora, Jornal o Globo, Exame, 
Folha de São Paulo, El País entre outros.   
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Esta primeira parte tratará além do nosso objeto de análise, o Instagram stories também 

seus antecessores, para evidenciar que houve um percurso da cultura17 audiovisual dentro das 

redes sociais mesclada com as tecnologias móveis em direção ao encurtamento de seus produtos 

imagéticos que criou uma ambiência e justifica a popularidade das mídias breves no atual 

momento. Os formatos audiovisuais que iremos apresentar, com exceção do GIF18, não existem 

de forma independente, eles necessitam de uma estrutura computacional, compreendida como 

plataforma, que permite e condiciona a criação e circulação de imagens em interação com a parte 

física dos dispositivos disponíveis. Para isso, selecionamos três outros formatos que alcançaram 

popularidade e suas respectivas plataformas que antecederam o Instagram stories, o GIF, Vine 

e stories do Snapchat na qual apresentamos um breve histórico e funcionalidades básicas.  

1.1 PLATAFORMAS E FORMATOS 

Nosso objetivo neste primeiro momento é expor as plataformas digitais, os formatos e 

seus impactos, pois o audiovisual contemporâneo nas mídias móveis tem sido modelado pelas 

plataformas. Nick Montfort e Ian Bogost (2009) apresentam os plataform studies como “um 

campo de estudo de mídias digitais, um conjunto de abordagens que investigam os sistemas 

computacionais que sustentam os trabalhos criativos” (MONTFORT & BOGOST, 2009:1). As 

principais características destes estudos é que eles consideram como essencial os 

entrelaçamentos entre tecnologia e cultura e como os usos sociais interferem no uso de 

tecnologias. Ademais, os autores apontam que as ciências humanas devem considerar seriamente 

os sistemas computacionais para compreender como eles estão cada vez mais entrelaçados a 

cultura e a criatividade (MONTFORT & BOGOST, 2009:VII). E, em especial, como estes 

sistemas “permitem, dificultam, modelam e suportam o trabalho criativo que é a partir deles 

construído” (AMARAL, 2016:27). Utilizar uma plataforma simplifica os processos de criação, 

pois ela dá os contornos gerais dos materiais a serem produzidos. Algumas vezes suas influências 

são óbvias, como podem ser vistas no Instagram com vídeos relativamente padronizados em 

função dos recursos que ela oferece. Portanto, nesta primeira parte, comentaremos os nossos 

                                                
17 Não trazemos para discussão neste trabalho, mas podemos apontar também que há uma redução e fragmentação 
de audiovisuais mais extensos, como séries e documentários nas plataformas de vídeo. Os vídeos no Youtube duram 
normalmente quinze minutos, mas muitos são criados com uma duração média de quatro minutos. No Facebook, a 
média são dois minutos. Em ambos notam-se edições cada vez mais “frenéticas” para que mantenha o usuário atento 
ao conteúdo. Muitos destas edições que em que são realizadas cortes secos, inseridos diversas camadas de 
informações complementares são semelhantes aos materiais encontrados no stories.  
18 De todos apresentados, o GIF é o único formato que é anterior a sua plataforma. Contudo sua atual circulação nas 
redes sociais muitas vezes depende deste suporte.  
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objetos de análise e as plataformas que os suportam porque estas dão os contornos básicos das 

possibilidades de comunicação, induzindo a novas formas de expressão (MONTFORT; 

BOGOST, 2009).  

Estes formatos têm em comum que suas plataformas estruturantes são orientadas para 

serem mídias sociais. Nicolle Ellison e Danna Boyd (2013) consideram as redes sociais digitais 

essenciais para compreender a cultura contemporânea por ser uma extensão das relações sociais. 

...nestas plataformas de comunicação em rede os participantes 1) apresentam perfis 
identificáveis que são alimentados por conteúdos gerados por eles mesmos ou outros 
usuários e informações a nível de sistema (como por exemplo metadatos, de 
geolocalização, horário e afins); 2) pode articular publicamente conexões que podem ser 
vistas e acessadas por outras pessoas; 3) podem consumir, produzir e / ou interagir com 
fluxos de conteúdo gerado pelo usuário fornecidos por suas conexões no site (ELLISON 
& BOYD, 2013:9, tradução nossa19). 

O item 3 é o que chama nossa atenção. Como as autoras levantaram, as redes sociais 

digitais contemporâneas possuem o conteúdo como seu cerne, ele se tornou o eixo estimulante 

de conexão entre usuários. Por muitos anos, o texto foi a forma dominante da produção de 

conteúdo em rede com blogs, sites, bate papos e as primeiras redes sociais. Todavia, nos últimos 

anos o uso da imagem, seja foto ou vídeo nas mídias móveis, vem crescendo exponencialmente 

em função de uma série de melhorias técnicas tanto dos dispositivos quanto das conexões 

existentes (TIETZMANN & ROSSINI, 2013). 

Alguns estudos empíricos e ensaios relacionado a imagem nas redes sociais (AMARAL, 

2016; JURGENSON, 2013a; LEMOS, 2007; LOBINGER, 2016; MANOVICH, 2009; 

VANDJICK, 2013) apontam que a imagem contemporânea digital tem como o principal uso o 

compartilhamento de uma experiência e não mais apenas um registro de algo que já foi. Lobinger 

(2016) aponta este comportamento como “fotografia em rede”, que  

se refere à prática de compartilhar fotografias imediatamente após a captura da 
comunicação visual móvel em tempo real, utilizando, por exemplo, mensagens 
instantâneas ou ferramentas ou aplicações de mídias sociais. Com a proliferação da 
fotografia em rede, o compartilhamento fotográfico tornou-se um ato comunicativo de 
rotina generalizado (LOBINGER, 2016:474, tradução nossa)20. 

Mesmo que se refira a fotos, o vídeo gerado por dispositivos móveis parece seguir um 

caminho semelhante de um ato rotineiro para comunicar-se. Roberto Tietzmann e Miriam de 

                                                
19 “A social network site is a networked communication platform in which participants 1) have uniquely identifiable 
profiles that consist of user-supplied content, content provided by other users, and/or system-level data; 2) can 
publicly articulate connections that can be viewed and traversed by others; and 3) can consume, produce, and/or 
interact with streams of user-generated content provided by their connections on the site.” 
20 “…refers to the practice of sharing photographs immediately after capture in real-time, mobile visual 
communication, using, for example, instant messaging (IM) tools or social media applications. With the 
proliferation of networked photography photo sharing has become a pervasive routine communicative act.” 
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Souza Rossini (2013) denominaram este vídeo como “audiovisual de acontecimento”, os quais 

seriam vídeos em que há pouco elementos narrativos ou que “demonstrem ações do cotidiano 

frouxamente amarradas entre si” (TIETZMANN & ROSSINI, 2013:7). Estes vídeos de curta 

duração apresentam as seguintes características: 

...brevidade; reposicionamento do registro imediato e do denotativo; presença de uma 
estrutura mínima de ação e de resolução; possibilidade de consumo individual ou por 
categorias e um caráter narrativo modular que facilita a reprodução, a imitação e o 
pastiche. Todas as características estão interligadas e uma impulsiona a outra (IBID:9). 

Estas qualidades muitas vezes orientam a criação dos vídeos nos stories, que se tornam 

palatáveis para uma audiência imersa num cotidiano refratado por imagens digitais. Dentre as 

características apresentadas, ressaltamos a brevidade, em que os autores apontam como um item 

indispensável aos vídeos que tem por objetivo a circularidade e o diálogo (IBIDEM). 

Com a orientação para a curta duração, torna-se necessário condensar muita informação, 

que torna audiovisual digital um dos artefatos comunicacionais mais complexos na 

contemporaneidade. Logo, as possibilidades de edição, como por exemplo os cortes secos, 

aceleração ou slow-motion e de acréscimo de camadas de informação, tal como inserção de 

textos, emoticons e emojis se tornam recursos extremamente necessários no processo de 

produção da mensagem.  

Nos formatos que iremos descrever, todos eles possuem estes recursos que são utilizados 

para complementar as informações que seriam supostamente perdidas em função dos poucos 

segundos de extensão que os vídeos possuem. Também deve-se considerar que as capacidades 

de edição destas plataformas estão cada vez mais complexas e simplificadas. O que tornam seus 

formatos mais atrativos para usuários. O conteúdo gerado por usuário ocupa 70%21 do espaço 

no universo digital. Manovich (2009) considera que essa produção realizada em casa, trabalho 

ou qualquer lugar nos “induz a novas formas de cultura e também a formas desafiadoras de 

rastreá-la e estudá-la.” (MANOVICH, 2009:2)22. Nosso objetivo não é ser exaustivo, mas ilustrar 

uma trajetória dos audiovisuais de curta duração que condicionaram a existência do stories e sua 

atual aderência ao usuário comum.  

 

                                                
21 Dados fornecidos pelo International Data Corporation. Pode ser visto em 
https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-digital-universe-2014.pdf. Acesso 23/09/2018. 
22 “(…) has led to a fundamentally new cultural situation and a challenge to our normal ways of tracking and 
studying culture”. 
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1.2 GIF 

O GIF ou o graphic interchange format é um formato visual que pode conter uma 

imagem estática ou uma imagem em movimento. Nós discutiremos o GIF na forma animada. 

Suas principais características são a brevidade, a repetição e o silêncio (AMARAL, 2016; ASH, 

2015; GROEGER, 2015). Muitas vezes ele apresenta apenas seis segundos de duração, mas 

repete-se indefinidamente devido ao efeito de loop, ao qual somente com a interferência do 

usuário ele irá parar de se repetir. O movimento repetitivo induz a uma narrativa cíclica, que 

remete aos primeiros objetos ópticos lúdicos do século XIX (figura dois) e apontam para o início 

de uma linguagem visual animada até chegar ao que posteriormente seria compreendido como 

cinema (AMARAL, 2016:36).  

 

Figura 2 - Exemplo de fenacistocópio 

 
Fonte: Site Veracruz23 

 

Em consonância com estudos acadêmicos nacionais anteriores24, pode-se considerar o 

GIF o primeiro formato imagético digital em movimento na qual poucos segundos se tornariam 

suficientes para transmitir uma mensagem. Numa concisa revisão de sua trajetória, o GIF surgiu 

em 1987 para atender os interesses comerciais da Compu Serve Information Service (CIS)25 em 

distribuir imagens mais rápido e melhor pela rede, que era extremamente limitada comparada 

                                                
23 http://site.veracruz.edu.br/blogs/8ano2016/2016/10/27/a-evolucao-dos-projetores/. 
24 Foram encontrados dois, o de Fernando Nadal (2014) que analisa o GIF pelo viés da linguagem e de Ludmilla 
Amaral (2016) que localiza os aspectos técnicos e culturais que contribuíram para o GIF retornar à popularidade. 
25 A CIS foi a maior e primeira empresa a prestar serviços de imagem digital na internet daquele período. 
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aos dias atuais. Utilizando o método de compressão de dados Lempel-Ziv-Welch (LZW), que 

reduzia drasticamente o tamanho das imagens digitais com pouca perda da qualidade da imagem, 

o GIF caminhava para um seguro caminho de usabilidade se não fossem dois obstáculos: os 

direitos autorais da CIS e a concorrência do formato aberto PNG. Após se tornar formato 

aberto26, o GIF foi paulatinamente inserido nas páginas da internet, especialmente nas páginas 

pessoais que estavam crescendo devido a popularização da internet e dos usuários que estavam 

trilhando os caminhos da produção doméstica de conteúdo. Os GIFs eram utilizados como itens 

decorativos e banners em sites e redes sociais tais como o Orkut e Myspace (EPPINK, 2014). 

Neste período, o formato já possuía suas características mais evidentes: o movimento e a 

repetição contínua em loop. Em síntese, na década de 1990, ele apresentava uma função 

sinalizadora (figura três).  

 

Figura 3 - Exemplos de GIF no começo da década de 1990 

 
Fontes: Animatedgif.net e Flashcrap.com 

 

A partir de meados dos anos 2000 o formato passa por uma revitalização em dois pontos 

principais. Primeiro, houve uma modernização do formato ao qual é possível inserir informações 

visuais mais complexas sem aumentar significativamente seu tamanho. Outro fator foi o início 

da massificação do uso amador de ferramentas de produção de conteúdo imagético digital. O 

grande “salto” que concedeu maior visibilidade ao GIF aconteceu em 2007, quando ele foi 

acolhido pela plataforma de blogging Tumblr27 (figura quatro).  

 

 

 

 

                                                
26 Open-format, ou seja, o conteúdo pode ser criado e/ou modificado por qualquer um. 
27 O Tumblr é uma plataforma de blogging e rede social que permite a publicação de texto, fotos, vídeo, links, 
diálogo, citações e áudio e vídeo e contribuiu decisivamente para o ressurgimento do uso do GIF a partir de 2007 
(AMARAL, 2016; ASH, 2015) muitos usuários o utilizam para realizar curadoria de imagens com os mais diversos 
temas. 
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Figura 4 - Plataforma Tumblr 

 
Fonte: captura de tela do autor realizada em 22/07/2018 

 

Para os pesquisadores desta plataforma, ele é uma vitrine de conteúdos, em especial de 

imagens, em que se consegue publicar sem dificuldades itens que fez ou que lhe interessa 

(ERICKSON, 2012). Amaral (2016) aponta que o layout extremamente intuitivo, limpo e visual, 

complementado pelas facilidades de compartilhamento de conteúdo, foram determinantes para 

sua popularização. 

Foi neste período que houve uma transformação da estética e usos do GIF que persiste 

até hoje. Os usuários passaram a utilizar cenas provenientes de produtos televisivos e da internet 

como matéria prima do formato. Rourke (2012) considera este tipo de GIF como framegrab ou 

vídeo-capture e apresenta a seguinte descrição:  

Eles prestam homenagem a cenas muito conhecidas da cultura pop. Mas como a “arte” 
do GIF animado cresceu, este tipo começou a ficar por si só isolado do contexto. Este 
salto é, para mim, o primeiro momento ao qual o GIF começa a coordenar seu próprio 
reino de correspondência. Um oceano de vídeos virais transformados em uma linguagem 
visual autossuficiente, ao qual faz o loop sobre si mesmo ad infinitum (ROURKE, 
2012:3 tradução nossa)28. 

Os usuários começaram a produzir e utilizar os GIFs para expressar simbolicamente as 

vivências do cotidiano. Por exemplo, como se sentem perante a uma entrevista de emprego, a 

um amor não correspondido e outras situações (figura cinco). Muitos GIFs gerados por usuários 

                                                
28 “Frame grab or video capture GIFs pay homage to well known scenes in pop culture. But as the ‘art’ of animated 
GIFs grew the frame capture began to stand for something isolated from context. This leap is, for me, the first point 
at which GIFs begin to co-ordinate their own realm of correspondence. An ocean of viral videos turned into a self-
serving visual language, looping back on itself ad infinitum” (ROURKE, 2012:3). 
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são esteticamente simples se comparados com outras mídias e formatos, mas são essencialmente 

autorais e humorísticos, como na figura abaixo, o que adiciona valor a este tipo de conteúdo na 

cibercultura (ZITRAIN, 2014). Também é importante frisar que dificilmente um GIF é uma 

imagem capturada pelo próprio usuário, muitas vezes ele utiliza vídeos prontos e seleciona os 

momentos que são mais interessantes para compor sua mensagem.  

 

Figura 5 - GIF no site “Como eu me sinto quando” 

 
Fonte: Como eu me sinto quando29 

 

A chegada do GIF ao mainstream na internet aconteceu em 2012, o formato começava a 

ser utilizado por sites, como o BuzzFeed., que impulsionou o reuso massificado do formato 

(AMARAL, 2016). O BuzzFeed produziu diversas listas humoradas contendo GIFs, os 

listicles30. Amaral (2016) aponta que o uso do formato para a cobertura dos jogos olímpicos de 

Londres também contribuiu para seu destaque. Rememorando a opção pelo uso do formato, os 

editores do site optaram por desmembrar os eventos olímpicos em narrativas menores e mais 

impactantes. Esta justificativa ressoa em reflexão anterior (VASCONCELLOS 2017), na qual 

apontamos usos de GIFs por outras mídias tradicionais em seus sites como Veja São Paulo, 

Francetvinfo e Uol para a cobertura de eventos esportivos e comemorativos. Em 2015, ele se 

torna aceito nas plataformas Facebook, Twitter e Instagram. 

                                                
29 Disponível em www.comoeumesintoquando.net. Acesso em 22/08/2018. 
30 É um termo inglês para designar listas especificas existentes em jornais e blogs, como por exemplo 6 dicas 
essenciais para quem gosta de viajar. O Buzzfeed utiliza amplamente este recurso. 
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Em comparação com o vídeo, o GIF pode apresentar vantagens interessantes. O vídeo 

em geral apresenta uma longa duração e, portanto, possui mais chances de elaborar narrativas 

mais complexas, no caso do GIF a seleção de quais momentos certos para serem extraídos torna-

se crítico para sua apreensão. Um dos resultados da fragmentação do audiovisual original é a 

possibilidade de haver uma autonomia do novo material em relação ao contexto original (ASH, 

2015; ROURKE, 2012). Alguns pesquisadores (AMARAL, 2016; TOLINS & SAMMERMIT, 

2016) insistem que a apreciação do GIF depende das associações que podem ser feitas com o 

contexto original do material que foi recortado. Pelo formato ser uma justaposição de diversos 

simbolismos, podemos inferir uma interpretação flexível muitas vezes condicionada ao contexto 

que por sua vez pode interferir tanto no propósito original de quem utilizou. 

A seleção de que momento será convertido em GIF apresenta alguns padrões estéticos, 

assim como replays esportivos, há uma predileção por imagens geralmente impactantes ou de 

gestos ou expressões faciais que contenham ações que condensem simbolicamente determinada 

informação e que seja de fácil compreensão para uma possível audiência. Como por exemplo a 

entrevista do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama (figura seis), concedida em seus 

últimos momentos como presidente a diversos veículos da imprensa em 2016, ao qual ele solta 

o microfone ao chão simbolizando sua saída da presidência.  

 

Figura 6 - Barack Obama drop the mic GIF 

 
Fonte: Giphy31 

 

Em pouco tempo, a aparente simplicidade do Graphic Interchange Format se tornou uma 

forma original de auto-expressão e transmissão de afeto (AMARAL, 2016; ASH, 2015). Mesmo 

com o surgimento do Vine32, que é uma remediação33 do GIF e do stories, aquele ainda persiste 

                                                
31 Disponível em www.giphy.com. Acesso em 22/04/2017. 
32 Entraremos com mais detalhes sobre esta plataforma nas próximas páginas. 
33 A remediação é um conceito teórico criado por Bolter & Grusin (1999) ao qual uma nova mídia se apropria de 
características da mídia anterior, mas adiciona elementos que a tornam uma mídia distinta da anterior. Por exemplo, 
a televisão ser uma forma remediada do cinema.  
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na rede. Parte desta longevidade se deve, em nossa perspectiva, à plataforma líder que o sustenta 

atualmente o Giphy. O GIF continua sendo um formato livre e há diversas plataformas que 

permitem criação, seleção e edição destas imagens. Todavia o Giphy se tornou a principal delas 

e faremos sua apresentação nas linhas abaixo. 

1.1.1 GIFS DON´T DIE: A FORÇA DE UMA PLATAFORMA 

Surgida em 2013, a plataforma e motor de busca Giphy (figura sete) foi criada por Alex 

Chung e Jace Cooke ao perceberem as demandas na internet por formas mais integradas e 

simplificadas de circulação de GIFs. A priori, a plataforma oferecia um sistema de busca e 

curadoria de todos os GIFs existentes na internet que estão pulverizados em diversos espaços 

tais como Tumblr, Reddit e sites individuais. Seu objetivo foi se tornar uma biblioteca e 

referência para os GIFs assim como o YouTube se tornou para vídeos.  

Figura 7 - Layout do site Giphy 

 

Fonte: captura de tela do autor realizada em 22/08/2018 

 

O GIF era conhecido em alguns nichos de usuários que o inseriam nos murais de seus 

sites, Tumblrs e fóruns online. A questão era como torná-lo um produto mainstream, a solução 
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encontrada foi realizar parcerias com espaços em que o conteúdo é essencialmente gerado por 

usuário: os sites de redes sociais. A primeira delas foi com o Twitter, na qual, a partir de 2013, 

era possível compartilhar GIFs através da inserção de link do Giphy. Em momentos anteriores o 

procedimento era um pouco mais complexo, caso o usuário gostasse de algum GIF e desejasse 

compartilhá-lo, era necessário realizar o download da imagem para seu computador para depois 

inseri-lo na rede social. Posteriormente, observa-se que a integração da plataforma com outras, 

tais como Facebook, Instagram, Whatsapp, Tinder e até no teclado dos smartphones. 

Simplificando o processos de criação e, principalmente circulação do formato (MILTNER & 

HIGHFIELD, 2017). 

Outra estratégia adotada pelo Giphy foi a parceria com eventos normalmente cobertos 

pela mídia tradicional. Como por exemplo a produção de GIFs a partir de cenas da premiação 

do Oscar34, eventos dos partidos republicanos e democratas nos Estados Unidos em 2016 e 

programas televisivos como RuPaul´s DragRace (figura oito). Em ambos os casos, a plataforma 

disponibiliza alguns segundos de cenas destes eventos para que seus usuários posteriormente 

remixem e circulem o conteúdo o quanto desejarem em suas mídias sociais. 

 

Figura 8 - Cena extraída do programa RuPaul´s DragRace 

 

Fonte: Giphy35 

 

Outro ponto importante tanto para o formato GIF quanto o Giphy é a ausência de esforços 

antipirataria e copyright nas imagens até o presente momento devido ao “fair use” (AMARAL, 

                                                
34A plataforma disponibiliza cenas do Oscar de 1937 até os dias atuais. Disponível em 
https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/02/oscar-gifs-Giphy-archive-academy-awards. Acesso em 
22/07/2018. 
35 Disponível em www.giphy.com. Acesso em 22/04/2017. 
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2016), o que permite uma grande margem de liberdade por parte do usuário para se apropriar de 

pequenas partes de um conteúdo normalmente oriundo de um audiovisual que muitas vezes 

custou centenas de milhares de dólares ou reais, tais como filmes, séries, realities shows, 

reportagens e entre outros para elaborar uma comunicação mais contextualizada e personalizada 

(ID IBID).  

A usabilidade do site apresenta integração com plataformas sociais mais conhecidas, 

como Youtube, Vimeo, Twitter e Facebook, Instagram, Whatsapp. Por exemplo, um usuário 

pode recortar um vídeo de Youtube, transformar esse material em um GIF e compartilhá-lo no 

Facebook em segundos. Ou seja, o Giphy funciona como um conversor de conteúdo audiovisual 

para GIF e hospeda este novo conteúdo em seu site. Ainda, a empresa disponibiliza uma série 

de aplicativos que tornam mais fácil a criação de GIFs, tais como Giphy Cam e a circulação dos 

mesmos, como o Tenor GIF, que é o teclado onde digita palavras-chave e aparecem os GIFs que 

estão associados a estas palavras. Os fatores supracitados contribuem para um volume massivo 

de produção e circulação dos GIFs criados por usuários e consolidam o formato como um 

produto informacional e meio de auto-expressão e interação na rede.  

 O Giphy, enfim, promoveu integração do GIF com outros formatos e plataformas, 

Atualmente, o site apresenta 300 milhões de usuários e disponibiliza mais de 2 bilhões36 de GIFs 

diários. O potencial do formato GIF, com suas imagens de curta duração que são ressignificadas 

e compartilhadas dentro das principais redes sociais, o colocam como uma ferramenta de 

destaque na comunicação entre jovens (MILTNER & HIGHFIELD, 2017). As imagens em 

movimento existentes até hoje serviram de inspiração a uma plataforma que antecedeu os stories 

conhecida como Vine. 

VINE: ASCENÇÃO E QUEDA  

A história dos meios comunicacionais apresentam diálogos com tecnologias anteriores. 

Do GIF aos vídeos do stories existiu um formato que pode ser o elo de conexão entre ambos, os 

vídeos do Vine (figura nove). Lançado em 2012, o Vine é um vídeo em loop de até seis segundos 

que circulava dentro de uma plataforma homônima exclusivamente para celulares e seu conteúdo 

também poderia ser compartilhado no Facebook e Twitter. Mesmo que esteja em desuso, este 

programa e rede social de “micro doses, facilmente digeríveis” de vídeo (NEVES, 2014:36) 

                                                
36 Disponível em https://www.adweek.com/digital/Giphys-list-of-the-most-popular-gifs-in-2017-is-a-gift-to-
behold/. Acesso em 24/06/2018. 
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representou o que o Twitter foi para as demais redes sociais: encurtamento da mensagem e 

simplificação de processos de disseminação de conteúdos37. 

Suas principais características eram similares ao GIF, sendo também uma mídia breve de 

alguns segundos e imagens em loop. A partir daí nota-se outros elementos que o envolvem em 

originalidade: ele possui som, sua plataforma era uma rede social exclusiva para celulares e havia 

possibilidade de gravação direta pela câmera do smartphone para editar e compartilhar ou 

armazenar seus conteúdos de forma simplificada. As características mais originais da plataforma 

foram a limitação do tempo de até seis segundos, a execução automática dos vídeos e a 

possibilidade de “revine”, que era a republicação de conteúdos de outras pessoas, similar ao 

retweet do Twitter ou compartilhamento no Facebook.   

Os vídeos ficavam atrelados ao perfil do usuário e organizado de acordo com a data de 

publicação. A navegação possuía as seguintes ferramentas: feed, activity, explore e profile. No 

feed eram exibidos os vídeos dos usuários que eram seguidos. O activity demonstra algumas 

atividades, como quem está começando a te seguir na rede e quem acaba de entrar no aplicativo. 

No Explore era possível ver os vídeos também, mas antes o usuário poderia escolher quais temas 

que desejava assistir. Por último, Profile era o perfil do usuário, ao qual poderia inserir algumas 

informações como fotos, algum texto pessoal e mostrava todos os vídeos que produziu. 

As interações nesta rede eram através de likes, comentários, e revines que era 

compartilhar o vídeo. O índice de popularidade dos vídeos eram medidos através dos loops, ou 

seja, quantas vezes era visualizados. 

 

  

                                                
37 Falamos desse modo pois o Twitter permite apenas 280 caracteres (anteriormente 140), distinto de outras redes 
sociais, como o Instagram que permite 2.200 e o Facebook, mais de 60.000.  
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Figura 9 - Telas do Vine 

 
Fonte: Cnet.com38 

 

O aplicativo foi lançado em 2012, e foi rapidamente adquirido pelo Twitter. Ele chegou 

a ser utilizado por 200 milhões de indivíduos39  e os vídeos de maior sucesso apresentaram mais 

de 2 bilhões de visualizações. Ele foi o primeiro aplicativo para celular embutido com uma rede 

social que permitia a criação de vídeos diretamente no aparelho, sendo a porta de entrada para 

muitos usuários no mundo da produção e consumo de vídeos em tecnologias móveis. 

Sua proposta foi apropriada posteriormente pelo Snapchat, que adicionou a opção para 

vídeos de até dez segundos e pelo Instagram, com vídeos duravam até quinze segundos e ficavam 

expostos na timeline do usuário. Entre 2012 e 2013 a cultura audiovisual de curta duração na 

internet começava a adquirir uma força maior devido a multiplicação das plataformas e 

homogeneização de suas funcionalidades.   

Numa disputa pelo usuário, o Instagram e Snapchat começaram a incentivar seu uso por 

celebridades e gerar novas a partir do próprio meio. Isto, em conjunto com a alfabetização dos 

usuários nestas mídias, fizeram suas respectivas bases de usuários crescerem exponencialmente, 

chamando a atenção de marcas e do fluxo financeiro (NEWTON, 2016). Todavia, o Vine, 

                                                
38Disponível em https://www.cnet.com/topics/mobile-apps/30/. Acesso em 12/04/2018. 
39Para compreender um pouco mais sobre a trajetória do aplicativo veja mais em 
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/28/tecnologia/1477665362_504859.html. Acesso em 16/03/2018. 
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começou a perder a disputa por uma série de fatores externos e internos, o primeiro é a disputa 

com um oponente muito mais forte por pertencer ao Facebook, que está em constante inovação. 

Entre os fatores internos esta a ingerência interna na administração do Vine, ao qual o fundador 

e a equipe original saíram para participar de outros projetos (IBIDEM).  

Apesar de ter durado apenas um pouco mais de três anos, as propostas e funcionalidades 

desta plataforma foram sistematicamente copiadas e ampliadas por outras dentro da rede. O 

vídeo snacking40, se assim podemos dizer, nas tecnologias mobile começou com este aplicativo. 

Outra contribuição muito importante do aplicativo foi a integração do seu conteúdo com outras 

plataformas de exposição, como Youtube, Facebook e Twitter, qualidade muito apreciada numa 

sociedade vitrinizada pelas mídias sociais (NEVES, 2014; SIBILIA, 2008). Os vídeos de curta 

duração online acessíveis, editáveis e facilmente compartilhados do Vine pavimentaram o 

caminho para consolidação das mídias audiovisuais breves. 

1.3 SNAPCHAT: AS IMAGENS FEITAS PARA SUMIR 

O stories41foi originalmente desenvolvido na rede social Snapchat, que começou como 

uma startup de um projeto de verão dos estudantes de Standford Evan Spiegel, Bobby Murphy, 

e Reggie Brown, sendo este último que manifestou a seguinte ideia: “Queria que as fotos que 

estou mandando para esta garota desaparecessem”42. A partir do conceito de desaparecimento 

de imagens é que foi desenvolvida a primeira versão do aplicativo para smartphone lançada em 

julho de 2011 chamado Pictaboo, alcançando uma centena de usuários. Em setembro daquele 

ano, Spiegel e Murphy renomeiam o aplicativo para Snapchat (figura dez), referência ao termo 

snapshot que é uma fotografia feita de forma amadora e espontânea. As fotografias dentro do 

aplicativo são chamadas de snaps e podem ser enviadas diretamente a outros usuários de forma 

privativa ou inseridas e acumuladas na conta do usuário para ficarem expostas por 24 horas. O 

tempo de exibição de cada imagem é ajustado pelo usuário emissor entre um a dez segundos. Se 

permitido por quem publicou, as imagens podem ser revistas quantas vezes forem desejadas 

dentro do período de 24 horas.  

 

 

                                                
40 Snack é o termo inglês para lanches rápidos. 
41 O stories ou histórias (como foi traduzido para o português pelo Instagram), na visão de seus fundadores e 
especialistas da área de tecnologia, é compreendido como um formato imagético que abrange vídeos e fotos. 
Optamos por compreendê-lo de forma semelhante ciente que ela é insuficiente para abordar teoricamente o assunto. 
42 Disponível em https://techcrunch.com/gallery/a-brief-history-of-Snapchat/slide/8/ Último acesso em 31/01/2018. 



35 
 

 
 

Figura 10 - Telas do Snapchat 

 

Fonte: Tecnoblog.net.43 

Algumas funcionalidades da plataforma: a busca por amigos através do número 

telefônico ou perfil, Discover (em que se encontra o conteúdo pago por emissoras e outros 

canais). E quando se ativa a câmera, logo após registrar em vídeo ou foto são permitidas a 

inserção de conteúdos extras, tais como textos e desenhos.  

Os próprios recursos embutidos nas plataformas que apresentamos no trabalho 

demonstram um verdadeiro convite a formas que deem vazão às possibilidades de criação 

humana. O Snapchat foi o pioneiro a inserir uma série possibilidades de recursos que tornam a 

imagem hipertextual, com inserção de imagens extras, doodles44, textos e filtros geolocalizados. 

Outro item que atraiu muito a atenção do usuário foi ser o primeiro a utilizar também a câmera 

selfie, que posteriormente permitiu a inserção de filtros com reconhecimento facial, ao qual 

muitos usuários utilizaram o recurso de forma inusitada, como por exemplo o padre Fábio de 

Melo (figura 11) que criou personagens através dos filtros do Snapchat para contar anedotas do 

seu dia-a-dia. 

 

 

 

 

 

                                                
43 Disponível em https://tecnoblog.net/229010/snapchat-nova-interface-separar-conteudo-amigos-midia/. Acesso 
em 06/05/2018. 
44 Inserção de desenhos feitos na tela do smartphone pelo usuário. 
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Figura 11 - Personagens do padre Fábio de Melo45 

 
Fonte: Diário de Pernambuco46 

 

Com o passar do tempo, as interações entre usuários foram direcionadas para serem mais 

públicas. Inicialmente era possível enviar imagens ou snaps diretamente para outros usuários. 

Anos depois, os stories do Snapchat permitem que o usuário deixe a imagem disponível para 

todos seus seguidores. 

Outro recurso que impulsionou a plataforma foi o Live stories, o qual permite que 

empresas façam publicações que fiquem atrelados a um evento, localidade ou assunto específico. 

Isso permite infinitas possibilidades de visualização de um mesmo acontecimento de forma 

diferenciada, como por exemplo o festival musical Rock’n’Rio, em que pode haver alguém 

criando imagens nos bastidores do palco, que será colocada em conjunto a outras imagens feitas 

por pessoas na multidão, comendo um lanche, andando na montanha russa ou realizando outras 

atividades dentro do mesmo evento. Isso gera uma forma distinta de se assistir um evento numa 

televisão, pois são várias pessoas com diferentes interesses e visões registrando o mesmo fato, 

portanto as imagens podem ser muito diferentes entre si.  

O sucesso inicial de uma mídia social pode ser percebido sobre a aderência de jovens a 

ela, assim foi com o Orkut, Facebook e Instagram (LUPINACCI, 2015). Os jovens buscam 

plataformas novas que são percebidas como “as do momento” e que estejam longe da presença 

                                                
45 O sacerdote católico, músico, escritor e professor universitário é conhecido por sua música e sermões com uma 
linguagem mais jovial. Em 2016 obteve grande notoriedade nas redes sociais com seus “personagens”, que 
misturavam reflexões, desabafos e relatos do cotidiano. Para cada personagem, o padre inseria um filtro que 
provocava grandes distorções no rosto, como nas imagens aqui inseridas para exemplificar. Veja mais em 
https://capricho.abril.com.br/vida-real/20-frases-do-padre-fabio-de-melo-que-zeraram-o-snapchat/. Acesso em 
08/10/2018. 
46Disponível  em http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2016/12/26/internas_viver,681731/da-
batina-ao-snapchat-padre-fabio-de-melo-resume-parte-do-nosso-temp.shtml. Acesso em 19/06/2018. 
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e vigilância dos pais e familiares, migrando a partir do momento que há a entrada deles (BAYER, 

2015). Em abril de 2012, o Snapchat alcança 100.000 usuários, o que facilita sua primeira fase 

de captação com investidores do Vale do Silício, reunindo o montante de 485 mil dólares47, valor 

similar ao que o Facebook havia conseguido no mesmo estágio de desenvolvimento48. Em 

dezembro de 2012, entra o recurso de vídeo com a mesma duração de tempo das fotos e é lançada 

a versão do aplicativo para celulares Android. No mesmo mês, o Facebook apresentava declínio 

na sua base de usuários, especialmente entre o público jovem49. O fundador do Facebook, Mark 

Zuckerberg entrou em contato com os fundadores do Snapchat para comprá-los. Com a recusa 

da parceria, Zuckerberg, lançou um aplicativo idêntico ao Snapchat chamado Poke50, que por 

sua vez, não atingiu a popularidade desejada e gerou mais publicidade para o Snapchat no natal 

daquele ano.51 

Em 2013 a rede social que mais crescia era o Snapchat com a produção mais de sessenta 

milhões de snaps52 diários de fotos e vídeos, captando 163 milhões de dólares de investimento 

durante aquele ano. Foi neste momento de expansão e consolidação do negócio que surgiu o 

recurso de armazenar as fotos e vídeos no perfil do usuário por até 24 horas, no qual as demais 

pessoas conectadas a ele pudessem visualizar a sequência de imagens quantas vezes quisessem 

dentro daquele período de tempo denominado my stories (BARROS, 2017). No mesmo ano, 

Zuckerberg retorna o contato e oferece a compra da plataforma por três bilhões de dólares, mas 

é recusado.  

O Facebook já havia se apropriado de outra rede social no qual a imagem é a essência, o 

Instagram por um bilhão de dólares53. As práticas de mercado do Zuckerberg já envolviam a 

compra de outras empresas, principalmente aquelas que estão em desenvolvimento para ter os 

fundadores como empregados, fechar os aplicativos e incorporá-los à sua plataforma principal. 

No caso do Instagram e Whatsapp a prática foi diferente, optou-se por manter a marca e o 

aplicativo independentes por já possuir uma sólida comunidade de usuários que não 

                                                
47 Disponível em: https://www.crunchbase.com/organization/Snapchat/funding_rounds/funding_rounds_list.  
Último acesso em 29/01/2018. 
48 Disponível em: 
https://www.crunchbase.com/search/funding_rounds/field/organizations/num_funding_rounds/facebook .Último 
acesso em 29/01/2018. 
49Disponível em: https://www.forbes.com/sites/parmyolson/2013/11/12/heres-where-teens-are-going-instead-of-
facebook/#e5cf9526f129. Último acesso em 29/01/2018. 
50 Disponível em https://techcrunch.com/2012/12/21/facebook-poke-app/. Acesso em 20/08/2018. 
51 Disponível em http://www.forbes.com/sites/jjcolao/2014/01/06/the-inside-story-of-Snapchat-the-worlds-
hottestapp-or-a-3-billion-disappearing-act/#645fddf555ec. Último acesso em 29/01/2018. 
52 Snap é o encurtamento da expressão snapshot que refere-se a uma prática da fotografia sem maiores cuidados.  
53 Disponível em: https://techcrunch.com/2012/04/09/facebook-to-acquire-Instagram-for-1-billion/ Último acesso 
em 29/01/2018. 
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necessariamente é a mesma. Entretanto, as plataformas pertencentes ao Facebook começaram a 

estabelecer pontes entre si tanto de publicação de conteúdo quanto de mapeamento de 

comportamento dos usuários54. No momento o Facebook é o dono das principais redes sociais 

ocidentais, com exceção do Snapchat e Youtube. 

Até 2016, o Snapchat era uma rede social próspera devido ao aumento de funcionalidades 

e participação de empresas e adesão de celebridades como Kim Kadarshian55 ou a criação de 

novas dentro do aplicativo, como Thayanara OG56 (figura 12), que se tornou a primeira 

celebridade brasileira oriunda do Snapchat. Com seus trejeitos, conselhos e expressões próprias, 

a maranhense chegou a setecentas mil visualizações únicas de seus conteúdos de meros 

segundos. 

 

Figura 12 - Imagens dos snaps da Thaynara OG 

 
Fonte: Leia já57 

 

Também no mesmo ano, a empresa muda seu nome para Snap e o Snapchat passa a ser 

somente um aplicativo desta empresa. Nos Estados Unidos, ela lança o Spectacles, que são 

óculos com uma câmera embutida que se conecta com o smartphone para enviar vídeos 

diretamente para o Snapchat. 

                                                
54 Idem. 
55Disponível em: http://www.papelpop.com/2016/07/kim-kardashian-expoe-taylor-swift-no-snapchat/ Último 
acesso: 12/04/2018. 
56Disponível em:  http://veja.abril.com.br/entretenimento/quem-e-thaynara-og-a-primeira-estrela-nacional-
dosnapchat/ Último acesso: 14/07/2018. 
57Disponível em http://www.leiaja.com/tecnologia/2016/03/09/conheca-thaynara-og-estrela-maranhense-do-
snapchat/. Acesso em 08/10/2018. 
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Em agosto de 2016, o Instagram lança sua própria versão do stories, que se torna 

polêmico, pois a imprensa especializada58 afirma ser uma “cópia pixel por pixel” do Snapchat. 

1.1.2 STORIES ROUBADAS  

O Instagram stories, uma réplica do stories Snapchat, sistematicamente vai adquirindo 

popularidade e “roubando”59 usuários da plataforma Snapchat ao mesmo tempo que torna o 

formato stories mais popular entre usuários de outras faixas etárias que até então nunca haviam 

utilizado este tipo de recurso. Diferentemente do cenário apresentado em 2013, há agora uma 

audiência mais alfabetizada no uso desta ferramenta e uso massivo por celebridades. O 

surgimento do stories no Instagram é fortuito, pois o foco desta plataforma são as imagens. Cabe 

ao usuário optar quais representações de si e o que deseja mostrar serão mais permanentes e de 

maior duração (pois o vídeo no Instagram pode ter até um minuto no feed) ou efêmeras e 

concisas, com a duração de quinze segundos que ficarão até um dia no stories.  

Em menos de um ano do lançamento do stories no Instagram, há uma significativo 

decréscimo nos volumes de download e visualizações de conteúdo no Snapchat que chega até 

40%60 nos primeiros cinco meses. Barros (2017) e especialistas da área tecnologia61 apontam 

também a migração das celebridades e de usuários comuns para o Instagram por motivos de 

visualização e alcance das suas publicações. Para empresas também é mais vantajoso o 

Instagram, pois é possível ter métricas mais precisas de comportamento do consumidor com a 

integração das contas de usuário entre as plataformas pertencentes ao Facebook.  

Atualmente, o Snapchat possui uma base sólida com milhões de usuários e recebe 

investimentos bilionários. Mas apresenta declínio se comparado com o sucesso e popularização 

dos stories no Instagram. 

                                                
58 Disponível em https://techcrunch.com/2016/08/02/silicon-copy/, https://mashable.com/2018/06/12/Instagram-
proves-copying-is-the-best-strategy/#os7VvxSSXaqt, https://www.fastcompany.com/3062593/clone-wars-why-
Instagram-will-legally-get-away-with-copying-snapchat-stories e https://www.wired.com/story/copycat-how-
facebook-tried-to-squash-snapchat/. Último acesso em 29/04/2018. 
59 Disponível em:  https://techcrunch.com/2017/01/30/attack-of-the-clone/ Último acesso em 29/01/2018. 
60 Disponível em:  https://techcrunch.com/2017/02/02/slowchat/ Último acesso em 29/01/2018. 
61 Idem. 
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1.4 INSTAGRAM 

De todas as mídias visuais na atualidade, o Instagram é a ferramenta mais popular entre 

os usuários e também objeto de muitas investigações acadêmicas nos mais diversos campos do 

saber, de política a hábitos relacionados a alimentação (HIGHFIELD & LEAVER, 2016).  

Inicialmente, a plataforma era exclusivamente para fotos em formatos quadrados aos 

quais poderiam ser colocados filtros que fariam as imagens possuírem uma estética de polaroids 

(figura 13, imagem à esquerda). A possibilidade da inserção de vídeos iniciou em junho de 2013, 

com quinze segundos e depois foram expandidos até um minuto. 

 

Figura 13 - Telas iniciais do aplicativo Instagram em 2012 e 2018 

 
Fontes: Mobile-patterns62 e captura do autor 

 

A tela inicial do Instagram a partir de 2016, como apresentado na figura acima apresenta 

a plataforma dividida em duas grandes áreas que nomeamos de área dos stories (itens 1, 2, 3, 4) 

e área do feed (itens 5, 6, 7, 8). Na parte que pertence aos stories. O item um, representado pela 

câmera, ativa o recurso de criação de fotos ou vídeos. O item dois é o painel dos stories em que 

                                                
62 www.mobile-patterns.com. Acesso em 24/09/2018. 
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o primeiro que aparece para visualização é o próprio perfil do usuário, os demais usuários que 

aparecem são ordenados de acordo com os ajustes automáticos do algoritmo baseado nos seus 

interesses de navegação e outros fatores que não são revelados ao público. O item três é para 

acessar os perfis que produziram conteúdo para o Instagram TV ou IGTV, novo recurso do 

Instagram que não é o escopo de nossa pesquisa parece ter sido feito para ser concorrente do 

Youtube. O item quatro é para acessar o painel de mensagens para outros usuários, em que 

podem ser enviados textos ou imagens e vídeos no formato stories. 

Na área do feed (itens 5, 6, 7 e 8) estão os conteúdos permanentes. No item cinco pode 

ser fotos ou vídeos de até um minuto de duração, o item seis são os botões de interação, que 

incluem “curtir” (símbolo do coração), comentar (símbolo do balão), encaminhar (símbolo do 

avião de papel) e salvar publicação para consulta posterior (símbolo da bandeira). Na área do 

item sete estão os recursos de início do Instagram (símbolo da casa), pesquisar (símbolo da lupa), 

adicionar conteúdo (símbolo do mais), histórico de interações (símbolo do coração). O item oito 

acessa sua conta e todas suas publicações no feed, similar como se fosse um outro usuário 

observando. Na área do feed, os conteúdos ficam expostos no perfil do usuário até quando ele 

decida removê-lo manualmente. O Instagram é sobremaneira visual, pode-se acompanhar as 

publicações do feed como se fosse um álbum de fotografias. As imagens aparecem de acordo 

com o que o aplicativo entende que é importante para o usuário baseado nas suas interações. 

Para compartilhar os conteúdos no feed, os usuários devem utilizar aplicativos externos63 para 

auxiliar no processo, tais como o Repost, Regran e outros. Os conteúdos também podem ser 

encaminhados em forma de mensagem para outros usuários.  

Similar ao Vine, as capacidades criação e circulação das imagens se dão exclusivamente 

por meio do aplicativo. As funcionalidades de edição vão do recorte ao tratamento com filtros, 

ao qual superavam as opções oferecidas pelo Vine. É importante ressaltar que a plataforma foi 

comprada pelo Facebook em 2012. Mesmo que mantivesse sua identidade separada, ela foi 

sistematicamente integrada aos sistemas do Facebook, que oferece métricas de desempenho das 

postagens e integração com outras redes sociais, fatores que são muito atrativos tanto para 

usuários comuns como para outros agentes midiáticos. 

Outra característica importante do aplicativo são suas possibilidades de inserção de 

informações complementares que permitam uma localização mais fácil de conteúdo, conhecidas 

como meta-tags. Alguns exemplos são as hashtags64, localização geográfica e marcação de 

                                                
63 Mais pode ser visto em https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-repost-on-Instagram. Acesso em 23/09/2018. 
64As hashtags são palavras chave que são muito utilizados nas redes sociais para tornar os assuntos mais fáceis de 
encontrar. Por exemplo: “#férias”, “#RiodeJaneiro” e “#elenão” são alguns exemplos de uso.   
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outros usuários. Através destes identificadores, foi possível desenvolver estudos acadêmicos que 

analisassem a cultura visual contemporânea com maior riqueza de detalhamento, como por 

exemplo os trabalhos de Lev Manovich em conjunto com outros estudiosos sobre o selfies em 5 

cidades diferentes do mundo, chamado Selfiecity65 e também o estudo de Tim Highfield e Tama 

Leaver (2018)66 relacionados a representação imagética da vida e morte no Instagram. Não nos 

aprofundaremos em todas as funcionalidades desta plataforma, porque nosso foco é o formato 

stories embutido nesta ferramenta.  

1.1.3 INSTAGRAM STORIES 

Como apresentado anteriormente, o recurso stories foi incorporado ao Instagram em 

agosto de 2016 e é possível gerar vídeos de até quinze segundos e fotos de até dez segundos de 

duração que são acumuladas no perfil do usuário por um período de 24 horas, após este prazo 

elas se apagam automaticamente. Para o usuário não perder a imagem, ele pode salvá-la dentro 

do celular ou inserir dentro dos “Destaques” no seu perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 http://selfiecity.net/. 
66 O artigo intitulado de “Imagining the ends of Identity: Birth and Death on Instagram” pode ser encontrado no 
link https://spir.aoir.org/index.php/spir/article/view/1120. Acesso em 24/10/2018. 
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Figura 14 - Tela principal do Instagram stories para criadores de conteúdo 

 
Fonte: captura de tela do autor 

 

Na tela principal de criação (figura 14), o botão central inferior (1) pressionado uma única 

vez tira fotos, se mantiver pressionado ele começa a gravação em vídeo. As setas no canto 

inferior direito apresentam a possibilidade captura da imagem utilizando a câmera frontal ou 

câmera de selfie do celular. Na base da imagem (3) há opções complementares para captura de 

imagens. O modo “normal” serve tanto para foto e vídeo sem adicionar recursos extras na 

captura. Das demais opções que permitem a inserção de recursos extras a única delas exclusiva 

para fotos é a opção “texto” ao qual é possível tirar uma foto e inserir textos que ocupem a tela 

inteira. As demais opções são para vídeo, o “ao vivo” inicia uma transmissão ao vivo, que 

permite a interação de outros usuários através de comentários e emojis em tempo real. O 

boomerang grava um vídeo de até 3 segundos que é em loop e silencioso, como se fosse um GIF. 

O “foco” é utilizado muitas vezes no modo selfie e realiza uma borragem fora do centro da 

imagem. Os demais modos que aparecem após deslizar o dedo para a esquerda são “rebobinar”, 

em que a imagem será silenciosa e apresentada de trás para frente e o “mãos livres”, em que não 

é necessário manter o botão pressionado para que continue a gravação. Todas as opções em 

vídeo, com exceção do boomerang (que é mais curto), são de até 15 segundos, caso ultrapasse 

este ponto de gravação, o stories divide automaticamente em mais pedaços. O item quatro é 
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opção de ativar ou não o flash da câmera. O item cinco no canto inferior esquerdo é o acesso a 

galeria de imagens, tanto foto ou vídeos e permite que sejam enviados inclusive conteúdos não 

criados pela ferramenta stories. Na parte superior esquerda (6) está o “Controles do story”, ao 

qual definidos controles de interação com outros usuários, compartilhamento, privacidade e se 

os conteúdos devem ser ou não armazenados na memória do telefone. Por fim, no canto superior 

direito (7) está a opção de sair da ferramenta stories e retornar a tela principal do Instagram. 

 

Figura 15 - Painel de edição de imagens (à esquerda) e exemplo de modificações (à direita) 

 
Fonte: captura do autor 

 

Após capturar a imagem que deseja, a ferramenta abre um painel de opções em volta da 

imagem (figura 15, à esquerda), a primeira delas no canto inferior direito (1) é enviar o conteúdo 

para ficar exposto publicamente ou para ser enviado como mensagem para alguém. No canto 

superior direito há as possibilidades de inserção de texto (2), desenhos a mão (3) e inserção de 

outros recursos (4). Estes outros recursos podem ser imagéticos, tais como emojis, fotos, GIFs, 

de geolocalização e interacionais, tais como enquetes, menções e avaliações que estão na figura 

abaixo. Barros (2017:55) menciona que havia uma necessidade de buscar em outras ferramentas 

de edição de imagens, tais como o Snapchat, recursos extras para utilizar no Instagram stories. 

A expansão e sofisticação dos recursos têm suprimido a necessidade de buscar programas de 

edição externos à plataforma, contribuindo para a produção e circulação instantânea da imagem. 
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Figura 16 - Subpainel de edição do stories após acessar os botões 3 e 4 da Figura 15 

 
Fonte: captura do autor 

 

Alternando para a perspectiva do espectador, após acessar o painel de navegação do 

stories, como visto na figura abaixo, aparecem os stories dos perfis que o usuário segue na 

plataforma e ocupam a tela inteira do celular. Na imagem abaixo (figura 17), no canto superior 

esquerdo (1) estão as seguintes informações: foto do perfil, nome do usuário e há quanto tempo 

foi publicado. Um pouco mais acima (2) há uma em tons de cinza, que é um contador regressivo 

e demonstra quantos stories foram publicados por determinado perfil, que no caso foram duas 

imagens somente. Na parte inferior são as possibilidades interativas, é possível responder com 

uma fotografia ou vídeo (3), enviar um texto (4), denunciar a imagem (5) e, se o perfil permite, 

também pode encaminhar a imagem para outros usuários (6). A forma de apresentação das 

imagens é sequencial, caso toque a tela, ele passa para a próxima imagem do mesmo usuário. Se 

deslizar o dedo, ele passará para os stories do próximo perfil.  
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Figura 17 - Tela para assistir como espectador 

 

Fonte: captura do autor67 

Seguindo a lógica da sua plataforma base, o Instagram, o stories também permite busca 

aleatória por assuntos, geolocalização e possuem recomendações, que aparecem na tela inicial 

do aplicativo. Outro fator facilitador da conexão entre usuários é a integração de dados com o 

Facebook e outras redes sociais, distinto do Snapchat, que necessita de um número telefônico 

para importar a lista de contatos.  

 

Figura 18 - Tela para o usuário ver suas publicações 

 
Fonte: captura do autor 

                                                
67 O usuário que aparece na foto foi avisado do uso deste material para fins acadêmicos. 
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A tela da figura 18 apresenta algumas mudanças para o usuário que publicou. Na parte 

superior, igual a imagem anterior, estão a fotografia, nome do perfil e há quanto tempo foi 

publicado o conteúdo (1). Na parte dois estão a quantidade de publicações, que no caso foram 

quatro (são as pequenas barras cinzas) e está sendo visualizada a terceira. No item três há a 

única68 métrica disponível para perfis não comerciais, que é o número de visualizações. O item 

quatro expande para as seguintes opções “Excluir”, “Salvar vídeo”, “Compartilhar como 

publicação69” e “Configurações do Story”. 

Concluindo este conciso desenvolvimento histórico do formato interacional stories. Após 

a crescente adesão por usuários no Instagram, este formato foi incorporado a todas as outras 

plataformas pertencentes ao Facebook, como o Facebook stories, o Messenger com 

“Menssenger Day” e ao Whatsapp com “Status”. Ou seja, stories se tornou o acessório padrão 

das principais redes sociais ocidentais e que cresce em níveis espantosos, como anteriormente 

mencionado.  

Nosso segundo capítulo será uma análise de fatores que tornaram estas mídias breves 

viáveis e atraentes para o processo comunicacional. Partimos do pressuposto que houve uma 

mudança na forma de se experimentar o tempo e da massificação do uso de tecnologias móveis 

são os principais motores destas mídias.  

  

                                                
68 Isto no perfil de usuário comum, no perfil comercial, é possível observar outras métricas. 
69 Compartilhar como publicação no feed do Instagram. 
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CAPÍTULO 2 - A EMERGÊNCIA DAS MÍDIAS BREVES 

Nos últimos 20 anos, o crescente desenvolvimento das mídias sociais acabou por torná-

las uma interface com o outro, como também vem se tornando sistematicamente a fonte primária 

de informações dos mais diversos conteúdos, incluindo os noticiosos (VAN DJICK, 2013). 

Muito por conta de sua acessibilidade, visibilidade e velocidade, indivíduos e agentes 

conseguiram inclusive mobilizar grupos de manifestação para diversos fins: mannequin 

challenge70, bela recatada e do lar71 e o ice bucket challenge72 são apenas alguns exemplos nas 

quais a imagem e as mídias sociais trabalharam em conjunto. 

O uso das redes digitais no mundo é consolidado não só pelos jovens abaixo de 18 anos, 

mas também pelos “jovens adultos” que abrangem os 18 aos 29 anos (ALHABASH & MA, 

2017). A escala do número dos usuários ultrapassa os milhões em algumas plataformas, como 

Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat. Alguns estudos73 demonstram uma tendência 

migratória destes grupos para plataformas essencialmente visuais e efêmeras. O mote “é melhor 

mostrar do que contar” parece ter se tornado uma força condutora na apresentação de si e 

construção de laços nas redes sociais. 

Além das motivações74 do uso destas redes entram outros fatores que favoreceram e 

induziram determinadas configurações dentro destas mídias que as fizeram emergir como 

                                                
70 Mannequin challenge foi um desafio que se espalhou na internet em 2016 em que as pessoas tinham que ficar 
imóveis como se fossem manequins enquanto passava uma câmera em movimento. 
71 Bela, recatada e do lar foi uma matéria jornalística da revista Veja em 2016 em que colocava Marcela Temer 
como um modelo idealizado de mulher, notadamente submissa e “correta”. A matéria gerou uma manifestação  
contra este modelo, emque várias mulheres posavam para simbolizar o oposto deste modelo. 
72 Ice bucket challenge foi uma campanha em que as pessoas jogavam um balde de gelo em cima de si para chamar 
a atenção para a esclerose lateral amiotrófica (ALS) e realizar doações para estudos relacionados a doença. A 
campanha teve a adesão ao redor do mundo. 
73 Duncan (2016) e Lang (2015) apresentam a migração dos jovens do Facebook para o Snapchat, os motivos 
expostos são a não presença dos pais, privacidade (pelo apagamento automático das imagens) e também que a 
plataforma no período era nova. 
74 Em estudos relacionados ao stories dentro do Snapchat envolvendo pesquisa com usuários das plataformas, Utz 
et al. (2015) e Bayern et al. (2015) destacam que o apagamento automatizado permite uma maior liberdade nos 
conteúdos. Eles são auto-expressivos, mais humorados, possuem maior número de selfies e conteúdo íntimo. Ainda 
em seus estudos, a procrastinação e distração são os maiores atrativos para usar a plataforma. Piwek and Joinson 
(2016) identificaram a comunicação com familiares e amigos próximos como uso principal da plataforma. Barros 
(2017) identifica que com o passar dos anos e acréscimo de funcionalidades do aplicativo, houve mudanças nos 
seus usos, que passou a ser direcionado para a prática de microvlogging, ou seja, a produção de pequenos vídeos 
em que os assuntos são propositalmente selecionados para angariar uma possível audiência. Portanto, a auto 
promoção, muitas vezes através da exposição de um estilo de vida e do trabalho, se torna também motivadora do 
uso da plataforma. Esta vitrinização da vida foi disseminada entre celebridades, digital influencers, blogueiros e 
youtubers, que contribuiu para adesão de adultos nos aplicativos sociais (BARROS, 2017:130). Processo similar 
também ocorre no Instagram stories, que conforme apresentado no capítulo um, é uma cópia das funcionalidades 
dos recursos do formato stories do Snapchat. 
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modelo de comunicação na contemporaneidade ao qual nos ocuparemos neste segundo capítulo. 

Buscamos ressaltar que existe institucionalizada a percepção de que a experiência do tempo atual 

ditado pelas comunicações móveis é fragmentado e centrado no presente. Este tempo, por ser 

regido pela instantaneidade, é estreito. Com isso, desponta a questão: qual deve ser a principal 

característica dos artefatos midiáticos neste cenário de estreitamento temporal? 

Para responder a esta questão, expomos de forma sucinta a relação entre tempo e mídia 

desenvolvida ao longo da história para demonstrar a ligação entre ambos. Com a vinda da 

internet, articulamos que há um reconhecimento da mudança nos padrões de consumo de 

informação em que o conteúdo notadamente breve adquiriu espaço. Todavia, foi com o 

smartphone, ao qual dedicamos a segunda parte deste capítulo, que acentuou a mudança no 

padrão de consumo de informações pela sua mobilidade, câmera embutida e capacidade de 

processamento de conteúdo digital. E encerramos o capítulo com as formas de produzir e circular 

imagens através destes dispositivos. Ressaltamos que os fatores elencados não são os únicos que 

justificam a emergência das mídias breves, mas foram os que se mostraram mais pertinentes à 

nossa pesquisa porque nos centramos na perspectiva em torno da mudança da experiência do 

tempo, que em parte foi transformada pelo uso de tecnologias móveis e a sistemática remoção 

de obstáculos de produção e consumo de imagens dentro destas plataformas.  

2.1 A RELAÇÃO ENTRE TEMPO E MÍDIA: PASSADO, PRESENTE, FRAGMENTOS 

E COMPRESSÃO 

A história das mídias demonstra uma forte relação com a técnica e o tempo. Estes são 

importantes parâmetros de valor no consumo da mídia, pois influenciam sua novidade, como 

também à duração. As mídias breves se beneficiam destas duas características, pois com 

frequência são produzidas instantaneamente e por sua curta duração, são fáceis de serem 

encaixadas dentro de um cotidiano atribulado. Nesta primeira parte trazemos um breve panorama 

da relação entre tempo, mídia e práticas de consumo no decorrer do surgimento dos formatos 

midiáticos para ilustrar a tendência ao encurtamento dos produtos comunicacionais. 

Norbert Elias percebe o tempo como uma estrutura coercitiva sobre o indivíduo desde 

sua infância. Elementos tais como relógios, calendários, tabelas de hora e a própria sociedade 

disciplinam o indivíduo de forma sutil, contudo inescapável (ELIAS, 1998:22). O sociólogo 

alemão teve como objetivo compreender que elementos permitiram que tais símbolos sociais 

fossem instaurados como orientação para o indivíduo. Este “tempo social institucionalizado” 
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modifica o comportamento dos indivíduos quanto mais precisos e naturalizados forem os 

dispositivos para aferir o tempo, pois 

como a noção de "tempo" pode servir para determinar, de acordo com o antes e o depois, 
processos muito variados, os homens têm facilmente a impressão de que o "tempo" 
existe independentemente de qualquer sequência de referência socialmente padronizada, 
ou de qualquer relação com processos específicos (ELIAS, 1998:84). 

A aclimação do homem ao “tempo social” pelo consenso dos grupos sociais e os 

dispositivos, como os relógios e calendários, fez com que este passasse a ser percebido como o 

tempo natural. Todavia, como o físico Alberto de Oliveira (2003) expõe numa narrativa da 

história do tempo na humanidade, este tempo natural na verdade se confunde com o tempo na 

sua forma mercantilizada. 

O tempo mercantilizado surge com o desenvolvimento das cidades, na qual floresce uma 
especialização das atividades técnicas e econômicas que torna necessário dividir o dia 
em intervalos de tempos, tornando-o compartimentado. Com o surgimento do relógio 
mecânico, há a possibilidade de metrificar o tempo de forma definitiva e universal, 
dividindo-o em uma sucessão de segmentos de igual duração (OLIVEIRA, 2003:43-44).  

Em suma, o tempo aferido pelos relógios e calendários é regido pela precisão, 

confiabilidade, linearidade e uniformidade temporal destes dispositivos mecânicos que tornou 

possível quantificar o trabalho humano e abriu portas para o capitalismo moderno. No seio desta 

temporalidade linear e universal, as mídias foram se desenvolvendo.  

Para o sucesso da implementação de qualquer processo ou hábito, a repetição é essencial. 

Transpondo este raciocínio para as mídias, foi sua periodicização que se tornou elemento chave 

na construção de rotinas de produção e consumo.  

A mídia impressa foi o primeiro veículo de comunicação de massa montada através de 

rotinas e floresceu no século XVI (SOUSA, 2005:340) e ainda tem forte presença nos dias atuais. 

O termo “periódico”, amplamente utilizado na língua espanhola e até o termo jornal que vem do 

francês “le jour” (à tarde, numa tradução simples) são designações compatíveis com os rituais 

necessários de produção da informação naquele período. Na relação com a mídia impressa, há 

uma certa liberdade por parte da audiência, pois esta pode ler o material na hora que desejar. 

Contudo, há uma subliminar coerção de que para se manter atualizado, é necessário consumir as 

notícias no mesmo dia.  

O século XIX apresentou profundas mudanças na comunicação, promovendo novas 

sensações de realidade com a fotografia e de proximidade com o telégrafo. A “internet da era 
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vitoriana”75 foi determinante na interconexão do mundo moderno e na percepção de aceleração 

do tempo, pois foi o primeiro dispositivo de comunicação em escala global que suprimia o 

deslocamento geográfico e funcionava em tempo real. Outro elemento que ele trouxe foi a 

inserção de códigos universais para que todos os países pudessem comunicar melhor entre si e 

também o desenvolvimento de códigos próprios para separar comunicações públicas e privadas. 

Ele foi amplamente utilizado por comércios, transportes, governos, jornais, indivíduos abastados 

e auxiliou decisivamente a comunicação na Primeira Guerra Mundial (STANDAGE, 1999). 

Tanto a produção quanto a recepção do telégrafo requeriam conhecimentos técnicos avançados 

por parte dos operadores e a compreensão dos códigos a serem utilizados, o que o fez ser restrito 

ao grande público, mas que causou grande influência na percepção do tempo pela velocidade 

das informações que trazia para alimentar jornais, governos e também ao mercado especulativo 

da bolsa de valores (WINSTON, 1998).  

No final do século XIX surge o cinema. Esta mídia se insere no cotidiano da vida 

moderna, que é caracterizada pelas intensas rotinas de produção industrial, aceleração dos 

transportes e das comunicações (CHARNEY, SCHWARTZ, 2004). Enfatizando o campo da 

recepção, o cinema necessita de um ambiente e um tempo específicos para apresentação do seu 

conteúdo, pois diferentemente de outras mídias, ele demanda muita atenção por exigir a audição 

e visão em conjunto como também um silêncio da audiência em nome dos hábitos pré 

estabelecidos quando se assiste um filme no cinema. Portanto, assistir um filme de 1 hora de 

duração que começa às 8 horas, somente após as 9 horas o indivíduo estaria livre para realizar 

outras atividades.  

Posteriormente, no começo do século XX, foi inventado o rádio, que incialmente 

apresenta ritos similares ao cinema tais como pouca mobilidade76, mas oferecia alguma liberdade 

de movimento, pois era necessário deixar apenas um sentido dedicado à captação das mensagens, 

a audição. Logo, os indivíduos podiam escutar rádio enquanto executavam outras tarefas. A 

intensificação de seu uso acompanhou a redução e barateamento do dispositivo receptor, que 

contribuiu para o preenchimento dos espaços públicos e privados, portanto abrangendo o maior 

número de número de ouvintes. O rádio “revolucionou a relação cotidiana do indivíduo com a 

notícia, imprimindo uma nova velocidade e significação aos acontecimentos” (CALABRE, 

2004:9). Nele surge o conceito de grade de programação, na qual há horários específicos para 

transmitir conteúdos que muitas vezes eram recortes dos jornais (THERESO, 2007). O 

                                                
75Livro homônimo de Tom Stradage (2008) apresenta uma complexa história do telégrafo com ênfase à história e 
usos do aparelho. Ele afirma que este meio possui mais semelhanças com a internet do que se imagina. 
76 Pois os rádios eram pesados, portanto era necessário estar perto do dispositivo.  
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estabelecimento destes horários definiu rotinas para algumas atividades do cotidiano. Por 

exemplo, as pessoas estavam atentas ao noticiário informando o trânsito antes de sair de casa, 

aos principais eventos do dia. Enquanto a noite, escutavam algum especialista para tratar de 

algum tema ou a radionovela. 

Com a vinda das mídias televisuais na primeira metade do século XX, intensifica-se a 

exigência de atenção da audiência por exigir atenção auditiva e visual completa e, com 

frequência por longos períodos. Para isso, era explícita a necessidade de separar um tempo 

específico para o meio e se impunha uma questão crítica: como fazer para que houvesse 

dedicação a ele? A primeira solução foi adequar os conteúdos aos possíveis espaços de tempo 

de lazer e ócio dos indivíduos (WHANNEL, 1992). Por exemplo, na Inglaterra do começo dos 

anos de 1950, os principais jogos de futebol foram transmitidos a noite para que a classe 

trabalhadora, ávida consumidora do esporte, pudesse acompanhar em seus lares e bares 

(IBIDEM). Era necessária uma organização de quais programas mostrar e em que horários para 

uma maior aceitação do público. Para isso, a grade televisiva se tornou instrumento estratégico 

para obter audiência e gerar receitas através da publicidade (CORTÉS, 2001 apud LOPES E 

PEREIRA, 2007).  

Raymond Willians vai além das preocupações comerciais da “programação”; ele percebe 

a televisão como uma causa e efeito na sociedade que sistematicamente se integra as demais 

identidades sociais e culturais por haver uma intensa troca de experiências (WILLIANS, 

1990:11). Ele considera que o conceito de programação, mesmo que seja mais palpável, 

insuficiente dado esta dimensão cultural e apresenta o fluxo como resposta. O fluxo, ou 

organização sequencial da programação, é a característica definidora da TV aberta e contribui 

para que esta seja percebida simultaneamente tanto como tecnologia quanto forma cultural” 

(WILLIANS, 1990:87). Dito de outra forma, a programação que era anteriormente percebida 

como uma simples junção de conteúdos televisivos isolados foi substituído por 

um fluxo planejado, no qual a série verdadeira não é a sequência publicada dos itens dos 
programas mas sim, essa sequência transformada pela inclusão de um outro tipo de 
sequência, de modo que essas sequências juntas compõem o fluxo real, a real teledifusão 
aberta (WILLIANS, 1990:93). 

Ou seja, na verdade o que importa é a disposição interna destes itens que manterá a 

audiência dedicando sua atenção por longos intervalos de tempo que sistematicamente  

estabelece um senso do mundo: de eventos mistos e surpreendentes chegando, 
despencando uns sobre os outros, de todos os lados. Os eventos são capturados na 
medida em que voam, com um rótulo interpretativo mínimo e convencional. As 
mensagens mais ordenadas, com utilização convencional de imagem e som, são os 
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comerciais gravados, que operam, claramente, na mesma dimensão comunicativa 
(WILLIANS, 1990:117). 

 Um complemento a forma de se assistir à TV evidenciado por Willians é o 

proposto por Jane Feuer (1983), que reconhece a importância do fluxo, mas destaca uma forma 

intermitente e desorganizada de se assistir televisão que  

relaciona-se bem com a situação de visão da televisão. O aparelho está em casa, como 
parte da mobília do dia a dia de alguém; está sempre disponível; alguém pode interceptar 
o fluxo em qualquer momento. Realmente o "fato central" da televisão pode ser aquele 
que foi feito para ser assistido de maneira intermitente, casualmente, e sem total 
concentração. (...) Nós devemos observar que alguns formatos de televisão são 
explicitamente elaborados para não ser vistos em sua totalidade (...) (FEUER, 1983:15). 

Nossa intenção é trazer estas formas distintas de se apreender o conteúdo televisual nas 

quais o indivíduo pode apresentar mais ou menos um certo grau de liberdade para articular seu 

tempo. Consumindo programas inteiros ou não, de forma concentrada ou dispersa, as 

possibilidades são múltiplas. Todavia, há um reconhecimento desta mídia enquanto organizadora 

de rotinas do cotidiano. A TV “organiza o mundo e a sua complexidade, facilitando e aplainando 

nossa inserção nos lugares que são os nossos” (FRANÇA, 2009:38), o que implica numa 

configuração das dinâmicas da vida social.  

No ápice da televisão surgem indagações que preocupam principalmente pensadores da 

comunicação e da filosofia, que buscaram compreender características deste novo tempo 

essencialmente midiático a partir da década de 1980. Para Harvey (1989), o tempo e o espaço 

são comprimidos por forças do capitalismo, que por sua vez é marcado por um regime de 

“acumulação flexível” no qual os destaques são “o novo, o fugidio, o efêmero, o fugaz e o 

contingente da vida moderna” (HARVEY, 1989:161) e a supremacia da flexibilização dos 

processos, mercados de trabalho, “produtos e padrões de consumo” (HARVEY, 1989:140) que 

geraram mudanças na economia mundial e consequente influencia na percepção da sociedade 

sobre espaço e tempo. A obsolescência rápida da mão-de-obra em função de aparatos 

tecnológicos que são inseridos no cotidiano institucionaliza “elementos fundamentais do 

contemporâneo como a instantaneidade, a volatilidade e a descartabilidade dos produtos” 

(HOLZBACH, 2016:59). Devido à velocidade das trocas ampliada pela “compressão do espaço-

tempo”, a imagem, ou seja, a representação ou o simbólico muitas vezes passam a ser moeda de 

troca nas relações. Em função deste cenário de flexibilidade, tanto instituições como indivíduos 

possuem interesses para a construção e manutenção constante da imagem motivados pelo medo 

de serem desacreditados e descartados rapidamente. O que nos leva a concluir que o aceite da 
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imagem como um valor nas relações tem um início anterior a internet, mas que é consolidado 

por ela e em especial pelas mídias digitais que atualmente têm a imagem como base. 

Antes do uso sistemático de internet e tecnologias móveis, havia divisas mais claras do 

tempo na condução da vida cotidiana. Os momentos para trabalho, estudos, lazer e ócio eram 

separados. As mídias apresentavam periodicidades que também auxiliavam a regular a vida, tais 

como assistir ao telejornal da manhã para ter as primeiras informações do dia, jantar depois do 

jornal da noite, reunir amigos para assistir a uma série que passava só uma vez por semana e 

afins. Mesmo que houvesse tecnologias de gravação de conteúdos, ou seja, poderiam ser vistos 

depois de acordo com a conveniência do indivíduo, existia uma hegemonia do tempo das mídias 

tradicionais. 

Com a popularização da internet, houve uma sistemática fragmentação do tempo físico 

na medida que o uso da rede foi se tornando cada vez mais cotidiano. No primeiro momento, a 

internet doméstica ainda estava submetida a rituais específicos de uso, incluindo domínio técnico 

e horários específicos para utilizar em função dos custos e sobrecarga das linhas telefônicas. 

Nestes primeiros momentos, o tempo na rede está enjaulado e acomodado na vida cotidiana 

assim como as demais esferas das rotinas anteriormente citadas. Com o aumento da velocidade 

e barateamento dos custos de se ter uma internet doméstica e, posteriormente, móvel produz uma 

outra dinâmica na relação entre tempo, mídia e indivíduo.  

Barbosa (2017) antepara seu estudo do tempo midiático embasada no argumento de 

Krzysztof Pomian (1984), cuja ideia central é que em cada momento histórico existe uma 

“arquitetura temporal” que determina a experiência do tempo. 

Na arquitetura temporal da civilização contemporânea, assiste-se a um processo de 
aceleração, no qual o passado é fluído, o presente volátil e inclui um futuro infinito. O 
sentido efêmero do tempo, que se expressa também na descartabilidade da maioria dos 
objetos consumidos por esta mesma civilização – objetos substituíveis no ato e na 
essência –, multiplica-se também na construção simbólico-discursiva dos meios de 
comunicação (BARBOSA, 2017:21). 

No Brasil, além de Barbosa, uma série de acadêmicos brasileiros de diversas formações, 

cujos pensamentos estão reunidos num volume intitulado “Tempo dos Tempos” (2003) afirmam 

que um traço marcante de nossa época é a aceleração do tempo comparada a períodos históricos 

anteriores. A justificativa comum apresentada por eles é a possibilidade de deslocamos grandes 

massas imateriais de informação instantaneamente.  

Regina Rosseti apresenta que numa sociedade midiatizada digitalmente por tecnologias 

móveis o tempo não é mais “definido como sendo linear, irreversível, mensurável e previsível.” 

Para ela, “a nova concepção de tempo permite que ele possa ser fragmentado, distendido, 
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intensificado, acelerado, alentado, integrado” (ROSSETI, 2017:80). Este preâmbulo insere as 

mídias digitais no limiar do não tempo. Apoiada nos pensamentos de Castells (2005), Rosseti 

traz do sociólogo o conceito de tempo intemporal que decorre do processo de fragmentação do 

tempo cronológico em um tempo “não linear, aleatório e incursivo” (ROSSETI, 2017:89) que 

implicam numa “confusão sistêmica na ordem sequencial dos fenômenos” (CASTELLS, 

2005:556 apud ROSSETI, 2017:89). Ela conclui que este desconforto é causado pela compressão 

da ordem cronológica destes fenômenos ao instantâneo ou pela inserção de uma descontinuidade 

aleatória na sequência temporal, que  

no mundo atual, a busca pelo instantâneo é uma tendência cada vez mais efetiva. O 
homem vive no limiar do atemporal em que tudo deve acontecer o mais rápido possível 
e essa aceleração contínua dos processos leva a uma compressão da passagem temporal 
até o limite do instantâneo. Chega ao limiar do não tempo, impulsionado pela imediatez 
dos processos tecnológicos. E o mercado, para satisfazer o desejo de supressão da 
passagem do tempo que tanto incomoda, lança produtos com processamentos cada vez 
mais rápidos. No campo da comunicação social, a aceleração temporal é evidente em 
diversos processos: aplicativos como o WhatsApp, transmissão ao vivo via redes sociais, 
tradução simultânea automática, troca de informações pelo Twitter, imagens 
instantâneas do Instagram, respostas imediatas às mensagens recebidas, o uso de 
múltiplas telas simultâneas. A internet não somente aproximou os espaços como 
diminuiu o tempo das operações humanas. O tempo na contemporaneidade tornou-se um 
não tempo. O intemporal define a temporalidade das mídias digitais em que o instantâneo 
e o imediato constituem a meta do produtor e o interesse do usuário (ROSSETI, 2017:91-
92). 

O tempo mediado pelo digital é permeado por um frenesi na produção do visível com 

“ritmos frenéticos de montagem e edição” nas artes e na mídia (BALOGH, 2003:47). Esse 

fenômeno também aponta uma provável dissolução de um tempo fixo para as atividades 

humanas e imprime uma sensação de aceleração do tempo que se torna mais acentuada com o 

incremento da compactação física e mobilidade das TICs até elas chegarem aos nossos bolsos 

com os smartphones. Boa parte da experiência cotidiana atualmente é mediada pelos 

smartphones, que com suas notificações, tornaram os tempos de trabalho, lazer, ócio, 

relacionamento, entre outros em gotículas intermitentes do nosso cotidiano. 

Em suma, há um reconhecimento de que a experiência do tempo foi radicalmente mudada 

no século XX em grande parte pelo sistemático uso dos meios de comunicação que reduziram 

os obstáculos do espaço. O tempo histórico, munido de organização e consenso é substituído por 

um tempo instável devido ao acelerado ritmo de substituição de valores e imagens. Como declara 

Ermath (1992 apud PACHECO, 2010), as narrativas atuais podem ser vistas como colagens, ou 

melhor, como colagens em movimento, marcadamente improvisadas e que conseguem aglutinar 

visões objetivas e subjetivas que unem o impulso e a racionalidade, permitindo que sejam 

acessadas novas capacidades de apreender o tempo. Constata-se que a percepção de linearidade 
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e padronização do tempo histórico apresenta declínio. Logo, o tempo passa a ser relativizado, 

assim como na teoria de Einstein, ou seja, não há um centro, mas está atrelado a um movimento 

relativo, uma dimensão de eventos. Eles estão conectados e limitados por suas temporalidades 

(MUSSE, SILVA & NICOLAU, 2017). Contudo, o excesso destes acontecimentos 

impulsionados pela simultaneidade das comunicações induz seu tempo de existência na 

coletividade seja curto. Portanto, na contemporaneidade, os tempos apresentam diversas 

construções, mas tendem a ser fragmentados e/ou atomizados.  

Muitas investigações77 contemporâneas da comunicação apontam uma tendência da 

fragmentação dos produtos midiáticos, narrativas mais complexas são divididas para tornarem 

seu consumo mais imediato. Pacheco (2010) argumenta que a redução do volume de conteúdos 

nos jornais impressos se tornou compulsória para que estes pudessem competir com a interativa, 

segmentada e “animada” mídia digital ao preço de se tornem cada vez mais descontextualizados, 

afastando-se da função social do jornalismo de informar e não apenas noticiar fatos isolados. Há 

também formatos audiovisuais que têm a fragmentação como traço marcante, tais como o 

videoclipe e as vinhetas (HOLZBACH, 2016; SCHIAVONI, 2008; TEIXEIRA, 2006), cuja as 

peças imagéticas supostamente dispersas, apresentadas numa sequência, podem compor uma 

mensagem inteligível. 

A qualidade “fragmento” aparece como um termo recorrente nas pesquisas de 

comunicação e tratam majoritariamente dos conteúdos com esta característica como restos de 

elos que se partem e que se referem a um todo (ZAJDSZNAJDER, 1992). Os conteúdos são 

percebidos enquanto objetos físicos que foram estilhaçados. Somente com a junção dessas peças 

é possível retomar o sentido original ou produzir um significado maior. Martha Mendes (2008) 

discute conceitualmente o que seria um fragmento a partir da análise de gêneros literários, para 

ela o fragmento é “uma forma de pensamento oposta a linearidade, fundada nos princípios de 

identidade, continuidade, ordem e simplificação” (MENDES, 2008:2). Contudo, ela reconhece 

que estes pedaços de sentido podem ser autônomos, deixando de ser vestígio de algo. 

Um fragmento não diz respeito à parte de uma ausente totalidade orgânica, mas também 
não é atomizável em si: a sua modalidade é a da abertura, está numa permanente 
comunicação com o exterior, com aquilo que lhe é essencialmente heterogêneo e 
múltiplo. Na lógica do sentido do fragmento-livre rompeu-se com o domínio de um rosto 
dominante, isto representa uma ruptura do pensamento com uma certa lógica: morreu a 

                                                
77 Para isso vide o trabalho de Pepita Hesselbert e Maria Poulaki (2017) com o livro Compact Cinematics que reúne 
uma série de investigações sobre produtos audiovisuais fragmentados. No Brasil há a dissertação e artigos de 
Gabriela Pacheco (2010) sobre a fragmentação dos conteúdos jornalísticos; o artigo de Roberto Tietzmann e Miriam 
Rossini (2013) que discute o audiovisual breve. E também a prática de compartilhamento de vídeos no instagram 
com Catarina de Sena e André Lemos (2018). 
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filiação. Instaurou-se uma nova ordem das coisas, a partir de uma heterogeneidade, mas 
de uma heterogeneidade consistente (MENDES, 2008:3). 

Esta consistência traz consigo uma individualidade e uma multiplicidade típicas dos 

tempos pós-modernos. Mendes analisa os romances de Virgínia Wolf e suas “histórias feitas de 

pequenos nadas” cujas cenas parecem fortuitas e uma justaposição de acontecimentos mínimos 

que estão mais próximas de um realismo em primeira pessoa do que uma descrição global, com 

início, meio e fim apresentado de forma cronológica. Todavia, estas narrativas podem conter o 

essencial desta realidade, sendo o suficiente para representá-la. Ela discorre que no fluxo 

contínuo do tempo a vida não se evidencia como uma sobreposição de acontecimentos 

fragmentados porque somos dotados de consciência e construímos referências temporais 

especialmente no presente que, com sua aparente solidez, oferece uma realidade constante e 

estável. Este mesmo circuito, para autora, é ativado quanto também juntamos estes pedaços 

fragmentados.  

Na esteira dessa reflexão, Vera Lúcia Follain (2009), por sua vez, apresenta a “cultura 

fragmentária” como uma forma superficial de aquisição de conhecimento que é favorecida pela 

sensação de aceleração do tempo que elas possuem em seu cotidiano, mas que é uma “estratégia 

de resistência de grupos colocados à margem pela grande história para afirmar sua memória e 

identidade” (FOLLAIN, 2009:134). Também pode-se interpretar a “grande história” como 

sinônimo de uma “grande narrativa” que, para Jean François Lyotard (1979), pertence a 

instituições tais como estados-nações, especialistas, partidos, profissionais, instituições e 

tradições históricas” (LYOTARD, 1979:27). Contudo, para o pensador francês, esta grande 

narrativa chegou ao seu fim, tornando-se também fragmentada pela multiplicação de vozes que 

surgiram após o aumento da acessibilidade das informações ao qual desestabilizam as 

instituições legitimadas. Os relatos incontestáveis e lineares são substituídos por narrativas não 

lineares que ressaltam os sujeitos e suas singularidades. A proliferação destes relatos para Follain 

abre cada vez “mais espaço para narrativas curtas, caracterizadas pela condensação do tempo, 

pelo corte seco e abrupto das cenas” (FOLLAIN, 2005:84 apud NÓRA, 2015:155). 

O “estilo” fragmentado pode ser percebido empiricamente no audiovisual. Manovich e 

Douglass (2009) analisaram uma base de 1100 filmes produzidos entre 1902 e 2008 e notaram 

a queda de 30% no intervalo de corte entre as cenas. Eles atribuem esta influência à presença da 

MTV após 198078. Telles e Silva (2016), ao analisarem a fragmentação na transmissão esportiva 

                                                
78“(…) the average shot length for the whole set of 1100 films decreased from 14 seconds to 10 seconds – something 
which we may expect given the influence of MTV on cinema since the 1980s” (MANOVICH & DOUGLASS, 
2009). 
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de mundiais de futebol, atestam que a frequência de cortes passou de um pouco mais de 4 por 

minuto para 12 por minuto em 2010 (TELLES E SILVA, 2016:219), o que dá na média 5 

segundos de duração. Com o aumento exponencial do número de recortes, os audiovisuais 

adquirem um aspecto de patchwork que é remendado pela mente da audiência. Especialmente 

no meio televisivo, podem existir práticas nas quais não seja necessário haver conexão entre as 

cenas, tais como o efeito zapping descrito por Arlindo Machado (1993). 

...esta prática de trocar o canal na menor queda de ritmo ou interesse do programa faz 
com que espectador não assiste mais a programas inteiros, nem acompanha mais 
histórias completas. Ele salta continuamente, fazendo “amarrar” de forma 
desconcertante as imagens de repressão na África do sul, com a cena de uma alcova 
numa telenovela ou o anúncio sobre as virtudes de um creme dental... (MACHADO, 
1993:143-144). 

Este anarquismo de imagens descrito no consumo de conteúdo televisivo migrou para as 

mídias móveis; o pressionar do botão no controle remoto foi substituído pelos múltiplos e 

incessantes toques e deslizamentos nas mídias móveis que intensifica (e estressa) a experiência 

do gerenciamento de imagens e atenção. A emergência da “sociedade em rede móvel” descrita 

por Castells (2009) posiciona o celular como símbolo integrador das redes de comunicação, 

instaurando também para além da recepção móvel, uma segmentação na recepção de conteúdos 

modulado por algoritmos que entregam conteúdo de acordo com os footprints79deixados pelos 

usuários.  

A forma de consumo de informação também passou por transformações, tais como 

descritos por Boczkowski et al. (2016) com o consumo “incidental” de informações graças às 

tecnologias móveis e redes sociais, ou seja, nossa forma de consumir informações ficou 

imprevisível dentro do emaranhado de notificações que nos bombardeiam todos os dias. Trata-

se de um modo de consumo secundário, pois os indivíduos realizam múltiplas atividades ao 

longo do dia com seus dispositivos e utilizam recursos, como os stories, muitas vezes nas 

pequenas brechas do dia-a-dia.  Outro efeito percebido pelos autores são: 

A incidentalização do consumo de notícias gera uma perda de contexto e hierarquia do 
conteúdo jornalístico para a experiência de consumo do público. O jornal, o programa 
de rádio e a televisão desaparecem como uma unidade que apresenta uma visão ordenada 
e representativa da atualidade. O que ficam são os retalhos de histórias e opiniões, 
imersas num mosaico gigantesco de informação de todo tipo e procedência. 
(BOCZKOWSKI et. al., 2016, online) 

O fragmento enquanto configuração do produto comunicacional se estende para além dos 

produtos informacionais jornalísticos. Nas redes sociais, que hoje são majoritariamente 

                                                
79Footprint são rastros digitais do comportamento da audiência deixa ao utilizar os aplicativos e navegação na 
internet.  
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utilizadas em dispositivos móveis, nota-se também a fragmentação de seus produtos. Contudo, 

o termo fragmento apresenta limitações para nossa proposta de análise de emergência do formato 

stories, pois ele está sempre vinculado a uma noção de objeto físico subdividido, desmembrado. 

Como apresentado, trouxemos uma série de olhares sobre o tempo para que fosse possível 

evidenciar que nosso objeto de análise está vinculado a condicionamentos temporais decorrentes 

das atuais configurações das produções de sentido da experiência humana que podem ser 

percebidas na estética das mídias. Por exemplo, usam-se as cenas mais intensas possíveis, 

acelera-se o ritmo com técnicas de time-lapse e música frenética, colocam-se outras informações 

textuais que consigam condensar o máximo de conteúdo no menor espaço de tempo entre outras 

estratégias que os tornam plenos e suficientes para audiência. Sendo assim, com base nas teorias 

e articulações anteriormente expostas, pensamos que o breve é a melhor qualificação para estes 

produtos justamente por sua proeminente característica que o associa ao tempo, à curta duração. 

Ainda, o breve também está vinculado à noção de resumo, no qual a essência da informação 

permanece intacta, tornando-se um termo mais adequado para pensar estes audiovisuais do que 

o fragmento. 

Em nossa compreensão, o breve enquanto discurso e não como limitação técnica começa 

a despontar para uma ampla audiência e sai dos redutos artísticos experimentais a partir do 

surgimento da MTV, em 1981, com seus videoclipes e vinhetas, que muitas vezes também 

continham uma linguagem muitas vezes conceitual. Como Holzbach (2016) e Teixeira (2006) 

elucidaram em suas obras, estes dois objetos foram consequência de uma reconfiguração dos 

ditames socioculturais presentes contemporaneidade que acabaram por interferir na cultura 

visual de forma profunda. Como apresentamos no primeiro capítulo, os GIFs, Vine e stories são 

fortes indicativos da prosperidade desta cultura da brevidade e, pelo que foi apresentado, o 

stories apresenta um alinhamento ideal entre mídias e temporalidades notadamente centradas no 

presente. 

Nos últimos 30 anos, a popularização das TICs80 e uso da internet contribuíram para a 

sensação de ritmo acelerado do tempo e fragmentação do mesmo para o usuário, que impôs a 

necessidade de apresentar um produto cultural da forma mais concisa possível. No audiovisual, 

após diversos testes empíricos empresariais e domésticos (AMARAL, 2016; BARROS, 2017), 

chega-se a um consenso na atualidade em que uma dúzia de segundos ou menos são o suficiente 

para apresentar boas doses de informações. 

                                                
80 Tecnologias da informação e comunicação. 
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Nos olhares brasileiros sobre a temática do encurtamento de mensagens audiovisuais, a 

pesquisa de Roberto Tietzmann e Miriam de Souza Rossini propõe a denominação “audiovisual 

de acontecimento contemporâneo” para um tipo particular de estética que está emergindo para o 

registro do cotidiano para dar maior verossimilhança a este, ao qual há pouca ou nenhuma 

narrativa ou que “apresentem ações do cotidiano frouxamente amarradas entre si” 

(TIETZMANN & ROSSINI, 2013). Para os autores: 

A brevidade é polissêmica em seu entendimento: pode ser uma medida de duração, uma 
quantidade de conteúdos suficiente para ser lidada e apreendida de imediato, uma 
restrição trazida pelas tecnologias envolvidas no registro e na circulação do vídeo e 
também uma prática de consumo onde o audiovisual se insere em um contexto casual. 
(TIETZMANN & ROSSINI, 2013:9) 

A temática destes audiovisuais se completa “externamente à tela” e atende a demandas 

de diálogos interpessoais que são paulatinamente mediados por tecnologias no dia a dia. 

Esteticamente, o registro visual identificado pelos pesquisadores possui uma gramática 

específica com “câmeras abertas, panorâmicas, dando mais atenção ao registro da ação do que 

ao encadeamento de uma narrativa, sendo o significado de tais imagens dado em registros 

externos a elas” (TIETZMANN & ROSSINI, 2013:10). Além disso, os autores reforçam a 

“pureza” e a credibilidade deste audiovisual pela ausência de montagens, mantendo ações e 

reações dentro da mesma imagem (IBID.). Numa leitura concisa de seu trabalho, eles destacam 

que a escolha do cotidiano deve-se à percepção da câmera como registro do real. Portanto ela 

será o instrumento para coletar “evidências de uma vida socialmente interessante através de uma 

coleção de imagens” que será distribuída nas redes sociais, permitindo que haja um acúmulo de 

capital social81 através desta produção e circulação (IBID.).  

Concordamos com estes fundamentos, contudo, seria impensável esta discussão sem 

considerar os fatores estéticos como as pontas expostas de configurações culturais e tecnológicas 

específicas. Na verdade, como aponta Crary (2012), as tecnologias visuais e suas estéticas se 

popularizam na medida em que elas estejam de acordo com os modos de pensar do período. Por 

exemplo, o formato nativo digital visual animado mais antigo em rede, o GIF, poderia ter maior 

duração, mas os usuários determinaram pelo uso que a média de seis segundos é o suficiente 

(EPPINK, 2014). As demais plataformas anteriormente apresentadas também apresentaram 

adaptações semelhantes que trouxeram as imagens de curta duração para uma posição de 

relevância na cibercultura.  

                                                
81 A compreensão de capital social baseia-se nas reflexões de Pierre Bordieu (1989). 
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Estas mídias visuais, tais como os GIFs, Vine, stories são exemplos de audiovisuais 

breves considerados por seus usuários completos o suficiente para comunicar os mais diversos 

tipos de mensagens (AMARAL, 2016; HESSELBERTH & POULAKI, 2017; LEMOS E DE 

SENA, 2018; POULAKI, 2015). Eles a utilizam como uma forma de apreensão do cotidiano e 

também como meio de diálogo. Por exemplo, um GIF condensa uma série de expressões faciais 

e gesticulações corporais que às vezes substituem a necessidade de um corpo físico presente. Os 

stories podem condensar elementos típicos que o colocam como um audiovisual de 

acontecimento na percepção de Tietzmann e Rossini (2013). Em suma, os formatos audiovisuais 

de poucos segundos são diversificados e já apresentam uma transposição de um elemento de 

nicho, normalmente para o público jovem como se viu no começo do Vine e do Snapchat, para 

ser um commodity digital que tem o Instagram stories como representante. Além do usuário 

comum, estes audiovisuais também têm sido usados intensivamente por blogueiros, 

celebridades, digital influencers e outros agentes midiáticos de diversas naturezas que encontram 

no conteúdo breve o instrumental necessário para aumentar seu espaço na rede em função da 

escassez de atenção da audiência. 

Como demonstrado na trajetória das múltiplas temporalidades vigentes, o cotidiano dos 

indivíduos passou por um processo de cisalhamento e intermitência de forma que os espaços que 

eles possuem para consumir informações de qualquer tipo são mínimos e dispersos ao longo do 

dia, mas que comporta conteúdos breves. Pela ordem de aproveitamento máximo do tempo, há 

uma inclinação por conteúdos breves por serem suficientes para experiência humana 

contemporânea. A redução do tamanho e a mobilidade dos dispositivos comunicacionais a ponto 

serem percebidos como uma extensão do homem (FONSECA, 2008) contribuíram sobremaneira 

para esta forma de comunicação e trouxe uma série de implicações aos quais apresentaremos na 

próxima subseção. 

2.2 A TECNOLOGIA MÓVEL: A SUSTENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS BREVES 

Com o progresso das tecnologias e a alfabetização compulsória em torno delas, o uso da 

internet começa a se intensificar e suas diversas temporalidades vão se infiltrando no dia a dia 

dos indivíduos. Como analisam Adriana de Souza e Silva (2004) João Fonseca (2008), André 

Lemos (2007), Serafinelli (2017) e Pastor e Lemos (2018) a mobilidade e a ubiquidade dos 

dispositivos de comunicação unidos a suas capacidades de fotografia, vídeo e conexão com 
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internet reconfiguraram as relações dos indivíduos com a imagem e, em consequência, no tempo 

e nas dinâmicas comunicacionais.  

As percepções das mudanças proporcionadas pelo uso de tecnologia móvel são 

percebidas pela academia há algum tempo. Adriana de Souza e Silva (2004) infere que o uso do 

celular não promovia uma separação dos espaços físico e virtual, mas hibridização dos mesmos. 

Ou seja, no uso do telefone celular, em princípio, a pessoa pode ou não se tornar fisicamente 

isolada num lugar enquanto, muitas vezes, devaneia, observa ou gerencia acontecimentos em 

outros lugares. O que altera é o senso de presença, anteriormente físico e integral num único 

lugar para uma presença dispersa e sempre acessível pela conexão constante dos dispositivos, 

que acaba por contribuir na fragmentação do tempo de consumo quanto de produção de 

informações.  

O dispositivo de comunicação móvel, muitas vezes chamado smartphone, tal como 

conhecemos, teve sua primeira versão anunciada por Steve Jobs há mais de dez anos82. Havia 

outras marcas que produziam aparelhos similares83, mas eram tecnicamente limitados e pouco 

intuitivos se comparados com o iPhone (figura 19).  

 

Figura 19 – Lançamento do iPhone em 2007 

                                                
82 O lançamento oficial foi dia 9 de janeiro de 2007.  
83 E Jobs utilizou eles como referência na sua apresentação, tais como Blackberry e Nokia E62, que possuíam uma 
reduzida tela e extenso teclado que ocupava metade do dispositivo. 
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Fonte: Youtube84 

Ao lançar o iPhone, a Apple ressignificou, sobretudo, (1) os celulares; (2) a forma de 

acessar músicas e demais conteúdos com tela touchscreen; (3) acesso à internet; (4) fotografia. 

Ao colocar uma junção entre software e hardware que seriam equiparáveis a computadores 

portáteis, a empresa de Steve Jobs lançou o primeiro modelo de dispositivo de comunicação 

móvel portátil com características que se tornaram hegemônicas ao longo dos anos e que na 

contemporaneidade é utilizado pelo indivíduo como uma ferramenta de interface com o 

cotidiano devido a sua sofisticação, ubiquidade e naturalização pelo uso.  

André Lemos (2007) trata o smartphone como um “Dispositivo Híbrido de Conexão 

Móvel Multirredes (DHMCM) e o descreve com as seguintes capacidades 

Dispositivo (um artefato, uma tecnologia de comunicação); Híbrido, já que congrega 
funções de telefone, computador, máquina fotográfica, câmera de vídeo, processador de 
texto, GPS, entre outras; Móvel, isto é, portátil e conectado em mobilidade funcionando 
por redes sem fio digitais, ou seja, de Conexão; e Multirredes, já que pode empregar 
diversas redes, como: Bluetooth e infravermelho, para conexões de curto alcance entre 
outros dispositivos; celular, para as diversas possibilidades de troca de informações; 
internet (Wi-Fi ou Wi-Max) e redes de satélites para uso como dispositivo GPS. Os 

                                                
84 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=9hUIxyE2Ns8. Acesso em 05/12/2018. 
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DHMCM aliam a potência comunicativa (voz, texto, foto, vídeos), a conexão em rede, 
a mobilidade por territórios informacionais85 (LEMOS, 2007:25). 

Estas capacidades, na visão do pesquisador, permitem “novas vivências dentro do espaço 

e do tempo” (IBIDEM), que podem ser percebidas pela produção de imagens no DHMCM e 

“pela mobilidade, conectividade e imediatismo da mesma se afasta de uma simples remediação 

tanto da fotografia quanto do vídeo” (IBID:32). Na visão do pesquisador, as tecnologias móveis 

se ancoram no espaço físico e produzem novas camadas informacionais de território sobre ele.  

João Fonseca (2008), produziu um extenso trabalho sobre as implicações da tecnologia 

móvel no cotidiano dos indivíduos, para ele a proximidade do dispositivo ao “corpo e seu 

movimento” o torna capaz de “registrar as surpresas, os incidentes e ações violentas” 

(FONSECA, 2008:19). Assim como Lemos (2007), Fonseca (2008) também pondera sobre o 

entrelaçamento entre espaço físico e digital com o uso de tecnologia móvel e considera que estes 

aparelhos e suas constantes transformações são  

também tentativas de adequação do corpo às necessidades dos desafios da sobrevivência, 
às pressões do meio – apêndices, próteses interativas que trabalham em tempo real, 
valorizando as novas combinações, a transformação de tudo em sinal, em informação 
(FONSECA, 2007:30). 

A conversão de vivências em informações imagéticas e sonoras parece ser uma das 

missões das tecnologias móveis, que encontra no formato stories um possível reduto para a 

simplificação destes processos de apreensão da realidade, em especial o cotidiano, em imagens 

bidimensionais. Em suma, ao utilizar estes dispositivos, a intenção é realizar uma captura do 

instante com intenções de promover sociabilidade.  

Embora o celular possa ser usado para momentos solenes ou para fazer filmes e exibir 
em festivais para uma audiência (ou seja, podendo desempenhar funções massivas), o 
que impera na prática cotidiana é o uso para criar e reforçar redes de sociabilidade, um 
uso não massivo (...), cujo objetivo maior é tocar o outro, busca-se o nicho e não o hit 
(LEMOS, 2007:35). 

O fato do dispositivo estar quase sempre presente em nossas vidas e cada vez mais 

simples de interagir faz com que os indivíduos, muitas vezes induzidos pela pressão do tempo 

presente, que é percebido como curto e fugaz, produzam massivamente através dos dispositivos 

para dar sua contribuição a um imaginário de uma realidade e validar sua existência86. Isso 

                                                
85 Na visão do autor “Por territórios informacionais compreendemos áreas de controle do fluxo informacional digital 
em uma zona de intersecção entre o ciberespaço e o espaço urbano. O acesso e o controle informacional realizam-
se por meio de dispositivos móveis e redes sem fio. O território informacional não é o ciberespaço, mas o espaço 
movente, híbrido, formado pela relação entre o espaço eletrônico e o espaço físico” (LEMOS, 2007:25). 
86 Para mais referências sobre a produção de si e validação perante ao outro com uso de mídias sociais, o trabalho 
de Paula Sibilia (2008, 2017) traz uma consistente investigação nesta direção. 
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constitui o que Fonseca (2008) chama de neo-realismo87 digital, marcadamente veloz, avesso ao 

tempo morto88 e que altera o que era compreendido como representação imagética tanto pela 

forma de produzir quanto de consumir. 

O novo paradigma de produção, transmissão e aceitação de imagens, apresentado pelos 
celulares, que, junto com outros dispositivos tecnológicos, compõem um neo-realismo 
digital, é marcado pela variedade temática, pela pletora de imagens, num quadro 
acentuado de excitação nervosa (...) (FONSECA, 2008:10) 

Mesmo que seja recente sua participação nas tecnologias de comunicação, o smartphone 

ocupa sistematicamente espaços até então exclusivos de outros dispositivos, como câmeras, 

televisões e computadores, apresentando outras formas de interação comunicacionais, que no 

presente momento caminham para formas mais visuais. Sua popularização em conjunto com as 

plataformas sociais potencializaram o descentramento89 da criação de conteúdos, dando mais 

visibilidade a temas que não teriam a mesma oportunidade em outras mídias, tais como são as 

cenas do cotidiano.  

Keep (2014) aponta que nos últimos anos a câmera do smartphone produziu uma 

reconfiguração da nossa relação com a fotografia e vídeo e também remediou as práticas de 

ambos. Inspirado nos estudos de Lee (2007), Keep ressalta que a mudança não foi apenas nos 

modos de ver, mas também nas relações intrínsecas relacionadas a fotos, tais como as “relações 

entre o fotografado e o fotógrafo, como também o valor e o significado cultural das fotografias 

populares90” (KEEP, 2014:15).  

A câmera do smartphone adquiriu uma notável importância ao longo dos anos, 

transitando de um mero acessório para um item norteador na compra de smartphone, pois muitos 

indivíduos optam um dispositivo mais leve e mais simples do que pesadas e complexas máquinas 

                                                
87 Fonseca (2008) designa o neo-realismo digital próximo a proposta original do neorrealismo do cinema italiano, 
em que as imagens são mais “cruas” próximas ao estilo documental.  
88 O tempo morto nos preceitos de Eichemberg (2005) e Telles e Silveira (2013) é aquele tempo ausente de 
acontecimentos com importância narrativa, mas que pode ser utilizado para compor uma linguagem, como o que 
acontece nos jogos de futebol que são mostrados os jogadores de futebol e o narrador apresenta dados ou 
informações. 
89 Falamos em descentramento pois o conteúdo é muitas vezes produzido por usuários e não por conglomerados 
midiáticos tais como as empresas jornalísticas.  
90 “…relations between the person/s being photographed and the photographer, as well as the worthiness and cultural 
meaning of popular photographs.” 
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fotográficas ou videográficas devido à qualidade próxima91 ou superior92 para produção de 

imagens (figura 20). 

 

Figura 20 – Comparativo de imagens produzidas por smartphones entre os anos 2000 e 2018 

 

Fontes: Visual Culture93 e Cnet94 

 

Uma das razões para termos a percepção de que estamos imersos num mar de imagens 

na internet é a junção de conteúdos criados por usuários com a câmera integrada do smartphone. 

Hjort e Hendry (2015) apontam que a primeiro momento, as imagens das câmeras nos celulares 

ainda passavam pelo intermédio de computadores desktop e ficavam armazenadas em sites como 

Flickr. No momento atual, há pouca necessidade de editar e circular externamente ao 

smartphone.  

O uso das câmeras celulares e hábito de postar constantemente nas mídias acaba por, na 

visão de Jurgenson (2013), a um condicionamento de “ver o que realizamos sempre como um 

potencial item a ser documentado, implodindo o presente com o passado e nos tornando 

nostálgicos pelo aqui e o agora” (JURGENSON, 2013, online). Fotos e registros de família 

analógicos possuíam potencial semelhante, mas a vinda do digital e facilidade de seu uso têm 

condicionado os indivíduos sem estudos no campo da fotografia e cinema a desenvolverem uma 

“visão documental” da realidade, que seria uma preocupação estética de fotógrafos e cineastas 

mesmo quando não estão fotografando. Na prática, exibir em foto ou vídeo imagens de comida, 

                                                
91Vide a matéria “Câmera de celular x câmera profissional: quem vence esse desafio?” 
https://www.tecmundo.com.br/camera-digital/83965-camera-celular-x-camera-profissional-vence-desafio.htm. 
Acesso em 11/12/2017. 
92Vide a matéria “Câmera de vídeo 4K do iPhone 6S é melhor que uma Nikon, diz fotógrafo” 
https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/10/camera-de-video-4k-do-iphone-6s-e-melhor-que-uma-
nikon-diz-fotografo.html. Acesso em 11/12/2017. 
93 Disponível em http://visualcultureblog.com/2014/03/deconstructing-the-selfie/. Acesso em 11/12/2018 
94 Disponível em https://www.cnet.com/news/iphone-xs-vs-iphone-x-which-phone-has-the-best-camera/. Acesso 
em 11/12/2018. 
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shows, encontros de amigos, prática de esportes e outros temas demonstram que a câmera 

embutida no celular redesenhou a hierarquia de assuntos tidos como banais ou importantes para 

apresentar ao outro. Veremos com mais detalhes na subseção abaixo as práticas em torno das 

imagens que emergem desta combinação de dispositivo móvel portátil e câmera que tem 

produzido sensíveis alterações nas noções de tempo, presença e experiência humana. 

2.3 MIRE, EDITE E COMPARTILHE: A IMAGEM DIGITAL CONTEMPORÂNEA  

A imagem digital passou por diversos processos de transformação ao longo de sua ainda 

recente existência. Apresentá-las como um elemento dado para análise dos stories seria 

insuficiente, pois o grande volume informações que elas podem condensar aponta para um 

condicionamento da visão humana. Este percurso até chegar as imagens que se distanciam da 

estética e do conteúdo de outras mídias não foi exclusivamente tecnológico ou algo recente a 

partir do surgimento da internet, ao revés, ele está imbricado no processo cultural que tornou a 

humanidade capaz de manipular e compreender estes símbolos. 

No momento em que foi possível mensurar as capacidades do olho humano para 

posteriormente manipulá-lo, afastando o indivíduo da realidade, foram abertas possibilidades 

para manusear símbolos e fabricar o real. Crary (2012) localiza exatamente o período desta 

ruptura, realizando um profundo estudo da construção histórica do olhar. Seu foco de estudo é o 

século XIX para analisar as mudanças dos sujeitos que observam e os modos de observação. 

Naquele período, começava uma crescente mensuração do olho humano para encontrar os limites 

de usas capacidades para implantação de espaços visuais fabricados que consequentemente 

dissociavam cada vez mais a visão do observador humano. As funções que anteriormente 

pertenciam ao olho humano são substituídas por práticas nas quais as imagens “não possuem 

mais relação com a posição de um observador num mundo real e opticamente percebido” 

(CRARY, 2012:12). Para o pesquisador, a apreensão do real com as TICs hoje é o efeito desta 

ruptura iniciada há dois séculos. 

Crary afirma que a técnica está submetida a outras forças, e entre elas estão as 

configurações culturais. Específico aos seus estudos, ele afirma que a produção imagética e seus 

modos decorrentes de visualização vão muito além de uma mudança nas aparências e 

representações. Na verdade, a forma de produzir imagens é inseparável dos processos sociais e 

instituições vigentes, que no período passavam por uma “vasta reorganização do conhecimento 

e das práticas sociais que, de inúmeras, maneiras, modificaram as capacidades produtivas, 
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cognitivas e desejantes do sujeito humano (CRARY, 2012:13). Este pensamento nos é central 

para pensar o encurtamento da duração das imagens, pois a consideramos como um processo 

essencialmente cultural que está condicionando nossas formas de pensar e também de se 

comunicar em rede. 

No final do século XIX, como afirma o ensaísta, a modernidade não valorizava mais o 

mundo real “com verdade e identidade imutáveis” (CRARY, 2012:146). Ela demandava um 

observador que fosse “mais adaptável, autônomo e produtivo tanto no discurso como na prática 

– para se ajustar às novas funções do corpo e à ampla disseminação de signos e imagens 

indiferentes e conversíveis”. 

É importante ressaltar que o termo “observador” para Crary possui um significado mais 

profundo do que ser um espectador e apenas olhar algo passivamente. Para ele  

observar significa conformar as próprias ações, obedecer a, como quando se observam 
regras, códigos, regulamentos e práticas. Obviamente um observador é aquele que vê. 
Mas o mais importante é aquele que vê em um conjunto determinado de possibilidades, 
estando inscrito num sistema de convenções e restrições. (...) Se é possível afirmar que 
existe um observador específico do século XIX, ou de qualquer outro período, ele 
somente o é como efeito de um sistema irredutivelmente heterogêneo de relações 
discursivas, sociais, tecnológicas e institucionais... (CRARY, 2012:15). 

Nesta afirmação, é explícito como a percepção do indivíduo está submetida a um 

imbricado relacionamento nos quais estão inclusos os fatores sociais e técnicos, o que pode 

ajudar a pensar a nossa mudança na relação com a imagem. Como sinalizado na discussão 

realizada em torno das temporalidades, passamos por um processo de encurtamento da 

apreciação dos produtos comunicacionais, em que está inclusa a imagem, na qual sua função 

prévia de registro, visando uma eternização do passado que se mantivesse estável no futuro, foi 

substituída por uma outra relação, mais efêmera e muitas vezes intermediada pelo dispositivo 

móvel, embora ainda estejamos tentando compreender seus efeitos em torno das práticas que ele 

promove. 

A produção amadora de imagens não é um fenômeno recente e tampouco a possibilidade 

de utilizá-la como instrumento de sociabilidade. O surgimento das câmeras Kodak com sua 

filosofia e slogan de “aperte o botão que nós fazemos o resto” auxiliou decisivamente este 

processo que teve em início em 1888 e transformou a produção de imagens num commodity 

(WEST, 2000:8). Bourdieu e Whiteside (1998) identificaram a prática na década de 1960 para 

além de uma imortalidade do momento, mas também como um reforço de sociabilidade, ao 

enviar fotos de eventos como casamento, crianças, lugares e lazer por correios era possível 
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“revigorar os laços familiares, que são mais eficazmente carregados pelas fotografias do que 

uma simples troca de cartas”95 (BOURDIEU & WHITESIDE, 1998:26, tradução nossa).  

O pensador francês também reconhece a fotografia com seu caráter simbólico, em que 

muitas vezes destaca o encontro de uma pessoa com um algum lugar consagrado e que isso 

sobrepunha os traços individuais e circunstanciais do momento (BORDIEU & WHITESIDE, 

1998:36). Todavia, com a entrada do digital, nota-se uma competição dos papéis. O momento, o 

indivíduo e suas circunstâncias entram na disputa. Para ilustrar o exemplo, anteriormente uma 

foto na torre Eiffel, era a torre o único destaque. Hoje ela pode ser um objeto ao fundo numa 

narrativa visual do indivíduo que faz um selfie. Estes momentos registrados e compartilhados 

quase simultaneamente, impulsionam e diferenciam produtor de imagens amador atual do 

período analisado por Bordieu e contribui para transformar a internet num meio centrado no 

conteúdo gerado por usuário (VAN DJICK, 2013).  

A priori, as imagens nas redes, tais como Fotolog (surgido em 2002 e ainda em 

funcionamento) e Orkut (que funcionou de 2004 a 2014) eram muitas vezes atravessadas por 

determinadas preocupações e rigores estéticos sobre como o indivíduo deveria se apresentar, 

pois a função da imagem digital naquele período era percebida como um registro similar a uma 

imagem impressa, que deveria conter determinados simbolismos tais como na explicação de 

Bourdieu. Este modelo de produção, orientado para uma permanência e simbolismo, convive 

com o excesso e efemeridade das imagens regidas pelo “aqui e agora” no meio digital.  

Na verdade, o formato stories institucionalizou um fenômeno que já ocorria de forma 

natural com a imagem digital: a sua impermanência96. Quantos de nós acessamos a excessiva 

produção imagética que muitas vezes realizamos? No estado atual de ubiquidade das tecnologias 

móveis, as produções imagéticas se tornam “vetores de contato, de testemunho jornalístico e 

político sobre diversas situações cotidianas” e pela mobilidade, conectividade e imediatismo da 

mesma se afasta de uma simples remediação tanto da fotografia quanto do vídeo (LEMOS, 

2007:32). Reflexões97 subsequentes concordam que houve uma mudança radical no sentido da 

imagem em ambiente digital e circulado por tecnologia móvel, ela suprime a função de registro 

e se torna essencialmente social. 

                                                
95 “The geographic dispersal of relatives demands, more than ever, the periodical reinvigoration of Family ties, 
carried out more effectively by means of photographs than a simple exchange of letters". 
96 Para mais compreensão das imagens no meio digital que são raramente revistas vide o trabalho de Larsen & 
Sandbye, 2014.  
97 Podemos citar Manovich (2008) que pensa a cultura digital visual e aponta como o conteúdo gerado por usuário 
se tornou a base da mídia na rede. Jurgenson (2013 a e b), que analisa o Snapchat, segue pelo mesmo raciocínio, 
em que imagem é social. Rettberg (2016), ao pesquisar sobre o Snapchat, também descreveu a prática da produção 
vídeo como meio possível para compartilhar sua pesquisa sobre a plataforma. 



70 
 

 
 

 

(...) as fotos são tiradas, vistas e descartadas imediatamente; elas circulam como forma 
de fazer contato: enviar para amigos, mostrando onde se está, os momentos banais, fora 
da solenidade. As fotos (e os vídeos) se bastam nessa circulação. Elas são imagens 
imediatas (aparecem na tela), de circulação como forma de sociabilidade (“olha o que 
estamos fazendo agora”), presenteístas  (o que vale é o momento, a olhadela rápida), 
pessoais e móveis (ver, circular, apagar, postar em um blog em “tempo real”, sem 
precisar esperar o tempo da revelação e da exibição). O que importa é, como diz Rivière 
(2006), marcar o presente banal e não os momentos especiais e solenes (LEMOS, 
2007:34). 

Estas reflexões foram escritas cinco anos antes do surgimento do formato stories no 

Snapchat e demonstram que as expectativas e as nascentes práticas em torno das práticas com o 

smartphone. Mais de dez anos depois, circular imagens apenas para comunicar uma experiência 

e reforçar laços sociais se torna uma prática comum.  

As imagens dos dispositivos móveis são muitas vezes distintas dos suportes anteriores, 

não só pela técnica de composição da imagem ou narrativas que podem ser elaboradas, mas 

também pelos critérios de seleção de temas, abarcando assuntos que não teriam visibilidade ou 

propósito em outro meio e cria experiências imersivas nos universos elaborados por cada 

indivíduo. A imersão nos “universos particulares” dos indivíduos pode ser feito em forma de 

foto ou vídeo nos stories. Ao que indica, os assuntos e as formas de retratação de cada formato 

apresentam diferenças que iremos discutir em profundidade no próximo capítulo. A priori, em 

termos gerais, nota-se que a fotografia é utilizada para representação, enquanto o vídeo se bifurca 

entre uma apresentação mais fidedigna do momento que se vive, com perspectiva muitas vezes 

em primeira pessoa ou para uma exibição performática de si, muitas vezes em terceira pessoa.  

Para realizar a tarefa de socialização da imagem é necessária uma conectividade na qual 

entram as plataformas sociais digitais fornecendo ferramentas de captura, edição e 

compartilhamento em redes sociais imagéticas visando, entre outros fatores, a interação social e 

busca por uma audiência ou seguidores, que é o substantivo utilizado pelo Instagram. Em 2018 

são mais de 1 bilhão de usuários ativos nesta rede social imagética no qual 400 milhões utilizam 

diariamente o recurso stories98. 

Como sinalizado no primeiro capítulo, a facilidade do uso das redes sociais é um fator 

determinante na atração e manutenção de usuários (VAN DJICK, 2013). O Instagram stories 

incorporou uma série de recursos de criação e pós produção de imagem que torna uma complexa 

produção e circulação num processo simples e intuitivo. Ainda, pouco é necessário que haja uma 

                                                
98 Pode ser visto em https://www.cnbc.com/2018/06/28/instagram-stories-daily-active-users-double-
snapchats.html. Acesso em 17/12/2018. 
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estética perfeita, pois como Burguess & Green (2008) e Zittrain (2014) consideram, a linguagem 

da internet prioriza o conteúdo em detrimento da estética, como pode ser percebido através do 

uso de emojis, memes, Gifs e vídeos que viralizam. Muitas vezes, os momentos escolhidos para 

aparecer no stories trazem pouca técnica fotográfica ou cinematográfica, mas carregam 

características delimitadas pelas possibilidades da plataforma e traz um olhar autoral. 

A produção de conteúdo com o formato stories se tornou muito diversificada com as 

possibilidades de incremento que a ferramenta oferece. No meio acadêmico, podemos citar a 

pesquisadora Jill Walker Rettberg, que realizou uma série de estudos dos usos do Snapchat entre 

2014 a 2016. Rettberg utilizou a própria ferramenta para explicá-la e disponibilizou uma 

compilação dos vídeos no Youtube. O importante deste exemplo é a sua conclusão de que se não 

fosse a plataforma, ela não realizaria o processo de gravar vídeos, editar e publicar.  

Acadêmicos geralmente não tem tempo suficiente para criar histórias completas, mas 
pequenos vídeos sobre o que estamos trabalhando (...), mas apenas alguns segundos de 
apresentação em vídeo com uma frase explicando o que é - Sim, por que não? 
(RETTBERG, 2016, online, tradução nossa99).  

Ela se mostrou surpresa ao observar os resultados finais de seu material, pois inicialmente 

acreditaria que seria algo demasiado trabalhoso, mas o processo de produzir pequenos pedaços 

audiovisuais se tornou mais simples do que descrever em texto seu trabalho. 

 

Figura 21 - Coletâneas de vídeos de Jill Rettberg produzidos no Snapchat e trazidos para o Youtube. 

 

Fonte: Youtube100 

                                                
99 “Academics generally don’t have enough time to be creating intricate daily stories, but short series of videos 
about what we’re currently working on, interspersed with relevant still images, might not be out of reach. Short 
reports from conferences or events seem like obvious academic uses of Snapchat. A few seconds of video of a 
presentation with a line of text explaining it — sure, why not?”. Disponível em http://jilltxt.net/?p=4408. Acesso em 
17/11/2018. 
 
100 A pesquisadora agrupou seus stories em vídeos no Youtube que estão disponíveis no link: 
https://www.youtube.com/channel/UCN0uvxYlD0jlxfHyLNLxAqw. Acesso em 21/11/2018. 
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Este exemplo demonstra que os processos comunicacionais envolvendo as mídias breves 

funciona velozmente pela facilidade nos processos de produção e circulação e que suas 

constrições temporais não são percebidas como um obstáculo, mas como indutor de uma síntese. 

Ainda, as possibilidades de inserção de conteúdos complementares tornam estas imagens 

suficientes para lidar com diversos assuntos e tornam a comunicação mais direta entre usuários 

e suas audiências.  

Demonstramos neste segundo capítulo o entrelaçamento da experiência do tempo e 

avanços da tecnologia, com destaque do seu encaminhamento para a visualidade, que apontam 

para emergência das mídias breves como produtos comunicacionais adequados ao momento 

atual. Em nossa compreensão, o stories não é uma inovação, mas um passo natural das formas 

de comunicar utilizando comunicações móveis e internet. No próximo capítulo, analisaremos 

quais são as formas e que temáticas aparecem deste formato em escala global para encontrar 

diferenças, semelhanças e que usos se faz dele. 
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CAPÍTULO 3 – OS CONTEÚDOS DAS MÍDIAS BREVES 

Nossa pesquisa buscou analisar os aspectos que trouxeram o formato stories para uma 

posição de notoriedade na comunicação digital móvel. Por acreditarmos que há uma mudança 

da experiência do tempo em que indivíduos optam por formas de comunicação cada vez mais 

visuais e breves, realizamos um percurso do desenvolvimento dos formatos audiovisuais de curta 

duração nativo digitais até chegar ao stories. No segundo capítulo realizamos uma pesquisa 

bibliográfica destacando fatores que acreditamos ter pavimentado o caminho para a produção e 

consumo deste formato, como a mudança na experiência do tempo, que pode ser verificada no 

encurtamento dos produtos comunicacionais. O uso de celulares também foi decisivo para a 

mudança de tais práticas, pois sua mobilidade e capacidade de processamento incitou o usuário 

a compartilhar seu “aqui e agora” em qualquer lugar.  

A partir de um estudo de caráter descritivo-analítico com abordagem qualitativa, 

estruturado nas etapas metodológicas aplicadas a pesquisas de Comunicação propostas por 

Lopes (2003), para posterior análise de forma inspirado nos preceitos de Bardin101 (1977), 

Bauer(2015), Bauer e Gaskell (2015) e Loizos (2015). Tentamos compreender quais são os 

principais conteúdos e suas características estéticas que aparecem em função do pouco tempo 

que existe para sua exposição, defendendo que estas configurações são condizentes com o atual 

momento em que há uma sensação de escassez de atenção para consumo de informações, logo 

são necessárias práticas para encurtá-las. Este processo também pode ser observado em textos 

jornalísticos (PACHECO, 2010) e outros produtos audiovisuais (HESSELBERTH & 

POULAKI, 2017; POULAKI, 2015).  

Em observação a outros trabalhos acadêmicos com o mesmo objeto, notamos as seguintes 

abordagens: entrevistas com usuários de um único estado (BARROS, 2017), análise de conteúdo 

de uma rede de usuários próximos ao pesquisador (AMÂNCIO, 2017) e uma enquete divulgada 

nacionalmente, mas que teve presença maior da região nordeste (LEMOS E DE SENA, 2018). 

Nossa abordagem é complementar a estas, já que fizemos uma análise de forma em escala global 

para demonstrar que, independentemente da nacionalidade, as formas de representação e temas 

que emergem no curto tempo disponível apresentam similaridades e, mais ainda, são 

autossuficientes.  

                                                
101 Dos autores mencionados, Bardin (1977) e Bauer (2015) são específicos para análise de conteúdo, todavia suas 
instruções de análise servem para nossa pesquisa de ressaltar as características imagéticas existentes dentro da 
plataforma.  
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3.1 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para tornar viável nossa análise de que tipo de conteúdos e como eles são representados 

nos stories, optamos por uma abordagem qualitativa. Como Loizos (2015) sinaliza, não há um 

método perfeito de se realizar uma pesquisa social, mas é possível trazer elementos substanciais 

para a compreensão da realidade social, pois busca-se analisar uma forma comunicacional 

essencialmente visual. Especificamente no que concerne à análise de imagens, o autor aponta 

três razões principais para o uso da imagem como fonte de pesquisa. 

A primeira é que a imagem, com o sem acompanhamento de som, oferece um registro 
restrito, mas poderoso das ações temporais e dos acontecimentos reais – concretos, 
materiais. (...) A segunda razão é que embora a pesquisa social esteja tipicamente a 
serviço de complexas questões teóricas e abstratas ela pode empregar, como dados 
primários, informação visual que não necessita ser nem em forma de palavras escritas 
nem em forma de números (...) A terceira razão é que o mundo em que vivemos é 
crescentemente influenciado pelos meios de comunicação, cujos resultados, muitas 
vezes, dependem de elementos visuais. Consequentemente, “o visual”, e “a mídia” 
desempenham papéis importantes, na vida social, política e econômica. Eles se tornaram 
fatos sociais”, no sentido de Durkheim, Eles não podem ser ignorados. (LOIZOS, 
2015:138) 

O autor também sinaliza que as imagens não estão isentas de problemas, manipulações e 

outras questões que prejudicam a análise ao converter um mundo tridimensional e complexo 

para outro, simplificado e bidimensional. Diana Rose (2015), por sua vez, considera que a análise 

de imagens não trará uma “verdade única”, pois haverá decisões a serem tomadas para descrever 

e categorizar o material. Como solução, orienta que deve ser “o mais explícito possível, a 

respeito dos recursos que foram empregados pelos vários modos de translação e simplificação” 

na conversão da imagem (referente) para um texto (ROSE, 2015:344).  

Após converter a imagem em texto, utilizaremos a análise de conteúdo, referenciadas por 

Bardin (1977) e Bauer (2015). Segundo Bauer (2015). Reforçamos que apesar de nos 

inspirarmos nas propostas da AC, o objetivo nesta etapa na verdade é uma análise das formas 

existentes dentro dos stories. A análise de conteúdo oferece “procedimentos sistemáticos, 

metodicamente explícitos e replicáveis” para análise e classificação sistemática de características 

da mensagem. Ainda, “a análise de conteúdo deve ser julgada não contra uma “leitura 

verdadeira” do texto, mas em termos de sua fundamentação nos materiais pesquisados e sua 

congruência com a teoria do pesquisador, e à luz do seu objeto de pesquisa” (BAUER, 

2015:191). E, por fim, expõe a utilidade da análise para construir índices a partir do conteúdo e 

da intensidade de seus elementos. 



75 
 

 
 

Por realizarmos uma coleta em ambiente digital, ancoramo-nos também nos preceitos de 

Kozinets (2010), que acredita que “o que acontece em nossa sociedade não é apenas uma 

mudança quantitativa na forma em que a internet é usada, mas uma mudança qualitativa” 

(KOZINETS:2010:15, tradução nossa102). Porque embora seja um ambiente tecnológico, o 

ambiente digital é preenchido por humanos, que trazem consigo seus contextos sociais, 

personalidade e histórias para as plataformas digitais. Uma ressalva que fazemos da análise em 

ambiente digital é sua impermanência, que através de constantes mudanças e atualizações podem 

retirar ou inserir novas funcionalidades, como é o caso do Instagram stories.  

Outro elemento que é importante destacar são as limitações da análise. Como apresentado 

no capítulo 1, são produzidos centenas de milhões de stories diariamente, desse modo, em nosso 

recorte, em função do tempo disponível para pesquisa, trouxemos apenas uma ponta deste 

universo imagético representado pelo Instagram, sendo que existem mais plataformas que 

também disponibilizam o stories (Facebook, Messenger, Whatsapp e Snapchat). Portanto, 

optamos por não realizar afirmações categóricas sobre o quanto determinado conteúdo aparece 

em detrimento de outro. A priori, nossa proposta é reconhecer padrões de conteúdo dentro do 

Instagram e verificar se eles se repetem em países diferentes. 

3.1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Almejamos demonstrar as práticas e recursos que aparecem de forma recorrente nos 

stories e observar se há diferenças ou padrões nas formas de representação ao redor do mundo. 

Portanto, optamos por coletar os stories dos dez países que possuem o maior número de usuários 

de acordo com dados fornecidos pelo Statista103 (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
102“(…) the idea that what is happening in our society is not simply a quantitative change in the way that the Internet 
is used, but a qualitative shift.” 
103 Disponível em https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-most-instagram-users/. Acesso em 
08/12/2018. 
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Gráfico 1 - Os dez países com maior base de usuários do mundo 

 
Fonte: Statista (2018) 

 

O interessante deste ranking é que, exceto a África, estão todos os continentes na amostra, 

com uma divisão quase igualitária entre países das Américas e da Ásia. A diversidade geográfica, 

cultural e econômica dos países são enriquecedoras para nossa análise para verificar em escala 

global se os conteúdos apresentam semelhanças ou muitas disparidades entre si. 

Lembramos que os stories são fotos e vídeos que desaparecem em 24 horas. Para criar 

um banco de dados viável e que possa ser utilizado para pesquisas futuras, foi utilizado um 

software de download de stories104 que funciona em conjunto com o navegador de internet 

Google Chrome chamado Chrome IG Story (Figura 22). Em contato direto com o autor105 do 

programa para compreender como ele seleciona as imagens que irão ser coletadas, ele informa 

que o programa se comunica com a API106 do Instagram, como se o usuário estivesse usando o 

programa no dispositivo móvel. Por entrar em contato com a API do Instagram, ao qual seu 

funcionamento não é revelado ao público, não podemos afirmar quais são os critérios de aparição 

                                                
104 Os stories que ficam disponíveis para coleta são de perfis públicos, de pessoas que deixam suas redes abertas 
para observação de qualquer outro usuário. Nas categorias que aparecem pessoas, nós cobrimos os rostos por 
questões de privacidade. 
105 Entramos em contato diretamente com Alec Garcia via Twitter em dezembro de 2018. 
106 A API (Application Programming Interface) que em português é a Interface de Programação de Aplicativos. Ela 
é responsável pela integração de aplicativos de plataformas diferentes. Na prática, o Chrome IG Story “conversa” 
com a plataforma do Instagram para exibir as imagens que estariam disponíveis caso desejasse olhar as imagens 
dentro do próprio Instagram. Mais sobre o assunto pode ser visto em https://bit.ly/2uw1zv1. Acesso em 21/12/2018. 
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dos conteúdos. Em termos práticos, é provável que o conteúdo que apareceu disponível para 

coleta tenha sido enviesado pelo comportamento do pesquisador na rede. O sistema de coleta 

opera somente para perfis “abertos” ou seja, em que qualquer um que estivesse navegando na 

rede teria acesso às imagens que coletamos. 

 

Figura 22 – Telas do software Chrome IG Story 

 
Fonte: Captura de tela realizada pelo autor 

 

O período de coleta foi realizado entre os dias 07/01/2019 a 11/01/2019 e também nos 

dias 02/02/2019 e 03/02/2019107 e gerou um banco de imagens com 1356 stories que foram 

agrupados de acordo com os países. Com as imagens disponíveis, prosseguimos à análise de 

conteúdo pensando na proposta de Bardin (1977), para quem a análise possui as seguintes etapas: 

(1) Organização da análise; (2) Codificação; (3) Categorização; (4) Tratamento, inferências e 

interpretações dos resultados.  

Dentro da organização de análise, há outras sub etapas: a pré-análise, exploração do 

material, tratamento e interpretação dos resultados brutos. A pré-análise é a conversão dos dados 

em informação útil à pesquisa, que na prática foi conhecer o material para ter familiaridade, 

escolher quais seriam os objetos de análise e estabelecer objetivos que norteariam o tratamento 

                                                
107 O intervalo entre os dias de coleta foi devido a problemas técnicos em como coletar os stories nos finais de 
semana porque o servidor do Chrome IG Story não disponibilizou os downloads. As soluções encontradas foram 
gravar os vídeos que apareciam na tela com o celular e posteriormente com um programa de captura de vídeo em 
tela.  
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dos dados (BARDIN, 1977). Buscamos identificar as formas que emergem no pouco tempo 

disponível para exibição, logo, subdividimos em categorias que identifiquem sua temática 

principal e suas formas de representação. Além disso, elaboramos indicadores específicos para 

identificar as características das imagens 

A etapa seguinte foi explorar o material norteado pelas hipóteses e referenciais teóricos. 

Após esta etapa, Bardin (2010) propõe a definição de categorias, “classificando os elementos 

constitutivos de um conjunto de caracterizados por diferenciação e realizando o reagrupamento 

por analogia (...) no sentido de propiciar a realização da inferência” (BARDIN, 2010 apud 

URQUIZA & MARQUES, 2016:118).  

A codificação é a etapa essencial da análise, pois converte os dados brutos numa 

representação de conteúdo que irá esclarecer suas características. Ela envolve três etapas: o 

recorte, com a escolha dos dias e os países para coleta; a enumeração, na qual colocamos algumas 

regras para iniciar análise; e a classificação, que são as categorias. Para tornar mais claro para o 

leitor e futuras pesquisas, elaboramos quadros que serão expostos abaixo similar a um livro de 

códigos108. 

Nossa principal categoria são os temas, que Bardin (1977:105) aponta como uma 

“unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos 

critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura.”, e citando M.C. d´UNRUG o tema é:  

uma unidade de significação complexa, de comprimento variável; a sua validade não é 
de ordem linguística, mas antes de ordem psicológica: podem constituir um tema, tanto 
uma afirmação quanto uma alusão. (M.C. d´UNRUG apud BARDIN, 1977:105). 

É justamente por essa amplitude do conceito do tema é que o colocamos como item 

norteador na nossa análise para categorizar as imagens. Nos embasamos em trabalhos prévios 

de análise deste recurso (AMÂNCIO:2017; BARROS, 2017; ALVES, 2018) para elaborar uma 

taxonomia que permita dialogar a teoria apresentada com os dados empíricos. Identificamos 

padrões ora similares, ora distintos dos trabalhos anteriores. Sendo assim, trazemos as seguintes 

temáticas que organizamos em ordem alfabética: Acontecimento, Ambiente, Atividade 

(esportiva, cultural, laboral ou lazer), Comida, Emoções, Interações, Pessoas, Publicidade e 

Selfie. Descrevemos abaixo as características que identificamos nas fotos e vídeos para agrupar 

dentro de cada tema. 

 

                                                
108 O livro de códigos é um recurso gerado pelo pesquisador indicar os “procedimentos de interpretação e análise 
qualitativa de dados em pesquisas que envolvem análise de conteúdo. Eles servem como instrumentos que guiam 
os codificadores na operação de tratamento de dados categóricos.” (MUSEU DE MEMES, 2018, online). Veja mais 
em http://www.museudememes.com.br/codebook/. Acesso em 20/12/2018. 
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Quadro 1 - Categorias temáticas dos stories 

Tema Descrição 

Acontecimento Tudo aquilo que não teria relevância 

suficiente para ser colocado no feed e 

cenas do cotidiano, como espera por 

atendimento, dirigir, acordar e afins. 

Ambiente Cenas de paisagens de ambientes externos 

ou internos em que normalmente é 

utilizado o recurso de vídeo para tentar 

apresentar o máximo possível do local. 

Atividade  

(esportiva, cultural, laboral ou lazer) 

São aquelas que se apresentam sob a 

forma de exercício em academias, idas a 

shows, leituras ou cenas do ambiente de 

trabalho sem promovê-lo, apenas como 

mais uma atividade do dia a dia.  

Comida Refere-se a qualquer comida ou bebida em 

que este elemento apareça com destaque, 

mas também inclui aquelas que aparece a 

comida e outras pessoas ou ambiente. 

Emoções Reúne qualquer imagem que contenha 

indícios de afeto, tais como corações, 

textos que indicam que ama ou não gosta 

de determinado objeto, pessoa ou 

atividade. 

Interação O usuário demanda interações com outros 

usuários através de menções109, perguntas 

simples e sistemas de avaliação. Há 

também a interação com o dispositivo 

através do uso de máscaras de realidade 

aumentada. 

                                                
109 Mencionar no instagram é inserir o nome de outro usuário dentro da mesma publicação. Por exemplo, no meu 
stories se gravo um vídeo em conjunto com meu pai e depois escrevo “@meupai”, é uma menção dele.  
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Pessoas Apresentam pessoas sem quaisquer 

elementos extras. Podem ser retratos ou 

vídeos individuais com amigos. Muitas 

vezes aparecem menções. 

Publicidade O usuário gera conteúdo que promove seu 

trabalho. Muitas vezes realizado por 

profissionais liberais ou comerciantes. 

Selfie Imagens em que normalmente o foco é o 

rosto e aparentemente o usuário está 

utilizando a câmera frontal do celular. 

Aqui também entram selfies coletivos. 

Fonte: o autor 

 

Ressaltamos que as formas apresentadas muitas vezes contêm outros elementos que as 

tornam próprias para outras categorias. Por exemplo, há stories de pessoas comendo, ou seja, 

poderia ser tanto um stories categorizado como “comida” ou como de “pessoa”. Há alguns que 

mostram em detalhes o ambiente e também comentam como se sentem por estar ali, logo pode 

ser tanto um imagem que pode ser categorizada na categoria “ambiente”, como também na 

categoria “emoções”. 

Por se tratar de um estudo qualitativo e um recorte muito delimitado, optamos por não 

realizar inferências estatísticas tais como afirmar que aparecem 70% mais mulheres realizando 

selfies do que homens, ou que 40% dos stories no Brasil são sobre assuntos relacionados a 

academia.  

Também desenvolvemos critérios de análise imagéticos para identificar as possibilidades 

de representação. Nosso primeiro critério é se ele é vídeo, fotografia ou texto110 para trazer a 

frequência do uso de cada formato. O segundo critério é o ponto de vista: a visão em primeira 

pessoa (associada a uma imersão maior na experiência do que o primeiro usuário está 

vivenciando), os traços que indicam este tipo imagem são aquelas que aparecem mãos e pés, 

como momentos de leitura, atividade de preparar comida ou dirigir. Há também o ponto de vista 

em terceira pessoa, na qual o usuário aparece como personagem dentro da imagem, como por 

exemplo no momento em que ele realiza uma atividade física. 

                                                
110 O formato exclusivamente textual não apareceu em nossa amostra. Ele possui duração de dez segundos, igual a 
fotos. Reiteramos que nosso foco de análise são as fotos e vídeos, em especial este último.  



81 
 

 
 

 

 

 

Quadro 2 - Características das imagens 

Classificação Categorias 

Formato 1. Vídeo; 

2. Fotografia; 

3. Texto. 

Ponto de vista 1. Primeira pessoa; 

2. Terceira pessoa; 

3. Ambos. 

Modos de gravação111 (se vídeo) 1. Normal; 

2. Boomerang; 

3. Superzoom; 

4. Foco; 

5. Rebobinar; 

6. Mãos livres. 

Áudio 1. Ausente; 

2. Ambiente; 

3. Fala; 

4. Trilha sonora. 

Recursos gráficos, textuais 1. Texto; 

2. Geolocalização112; 

3. Hashtag113; 

4. Imagens: Estáticas ou Gifs; 

5. Doodles114; 

                                                
111 Há apenas dois modos que não utilizamos dentro dos critérios de classificação por ausência dos mesmos na 
coleta. O modo texto, que são apenas palavras, normalmente em fundo colorido e o “ao vivo”, que inicia uma 
transmissão. No terceiro quadro descrevemos cada modo de filmagem do stories. 
112 Geolocalização é quando aparecem no stories a identificação do local. 
113 Retomando a explicação do primeiro capítulo, as hashtags são palavras chave que são muito utilizadas nas redes 
sociais para tornar os assuntos mais fáceis de encontrar. Por exemplo: “#férias”, “#RiodeJaneiro” e “#elenão” são 
alguns exemplos de uso.   
114 Os doodles são desenhos feitos na tela do smartphone pelo usuário. 
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6. Máscaras115. 

Recursos interativos 1. Contador regressivo;  

2. Perguntas;  

3. Barra de avaliação. 

Fonte: o autor. 

 

Para dar suporte a estas histórias, percebe-se com frequência o uso de elementos 

adicionais gráficos, textuais ou interacionais, sendo eles: texto, meta-tags (geolocalização, 

hashtag), imagens (estáticas ou gifs), doodles e elementos de interação (contador regressivo, 

perguntas, barra de avaliação) que foram apresentados no capítulo 1. 

O stories é um formato que pode conter vídeo, fotografias ou somente texto (que é uma 

opção recente e que não analisamos neste trabalho), mas nosso trabalho privilegia o uso do 

primeiro, portanto daremos ênfase às possibilidades de vídeo que o formato contém, apontando 

quais dos modos ele foi utilizado na ferramenta. Abaixo segue um quadro explicativo dos tipos 

de gravação dos stories.  

 Quadro 3 - Modos de gravação do stories 

Tipo Descrição 

Normal Gravação convencional, sem recursos 

adicionais. 

Boomerang Grava um vídeo de até 3 segundos que é 

em loop e silencioso, como se fosse um 

GIF. 

Superzoom Um vídeo de até seis segundos que 

começa a enquadrar de forma mais 

fechada uma determinada cena. Dentro 

deste recurso há várias sub-opções que 

oferecem inserção de imagens e efeitos 

complementares. 

Foco Enfatiza o rosto e desfoca o restante da 

imagem, muito utilizado para selfies. 

                                                
115 A máscara é um recurso em que se reconhece o rosto do usuário e insere um projeção em cima do seu rosto, 
como por exemplo formas animais.  
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Rebobinar O vídeo será apresentado de trás para 

frente. 

Mãos livres Não é necessário manter o botão 

pressionado para que continue a gravação. 

Fonte: o autor 

  

Com estes quadros, expomos abaixo como realizamos nossa análise utilizando dois exemplos. 

Reforçamos que não nos propusemos a trazer quantitativamente a frequência da aparição de cada 

fenômeno. 

   

Quadro 4 - Exemplos de codificação 

 

Tema Atividade física 

Formato Vídeo 

Ponto de vista Primeira pessoa 

Modo de gravação Boomerang 

Áudio Não 

Recursos gráficos, textuais Geolocalização 

Recursos interativos Não 

 

Tema Pessoa 

Formato Foto 

Ponto de vista Terceira pessoa 

Modo de gravação Não 

Áudio Não 

Recursos gráficos, textuais Texto e geolocalização 

Recursos interativos Não 

Fonte: o autor 
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3.2 AS BREVES FORMAS DE REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE 

Como trouxemos no capítulo anterior, a sensação da experiência do tempo foi modificada 

ao longo dos anos em que houve uma sensação de aceleração e fragmentação do mesmo em 

função do aumento da velocidade de trocas informacionais. Isso refletiu nos meios de 

comunicação e nas formas como nos relacionamos com eles. Nos últimos 30 anos, Harvey 

(1989) havia previsto que neste cenário de compressão espaço-tempo, a imagem, ou seja ou seja, 

a representação ou o simbólico muitas vezes passaria a ser moeda de troca nas relações. Este 

cenário em conjunto com a popularização da internet, tecnologia móvel e simplificação dos 

processos de criação e circulação de imagens, resultou numa predileção por formas mais 

sintéticas e visuais de comunicação que tem no stories seu atual embaixador.  

Vemos que elementos que citamos no capítulo 2, tal como o audiovisual de 

acontecimento116, para denominar conteúdos com pouca ou nenhuma narrativa são adequados 

para nosso objeto de análise. Muitas vezes os registros imagéticos dos stories são registrados de 

maneira imperfeita, se comparado com padrões do cinema e da fotografia, mas eles podem 

facilmente ser compreendidos porque possuem complementos com informações textuais e 

visuais que facilitam o entendimento de quem assiste. 

Outro elemento que parece distinguir a produção imagética analisada, em especial a 

audiovisual, são as capacidades de mobilidade, portabilidade e ubiquidade do smartphone, que 

dão visibilidade a uma série de assuntos que não teriam chances de aparecer em outras mídias, 

como as imagens que classificamos como “acontecimento”.  

Algumas vezes trazemos detalhamentos a mais nos exemplos, pois foi possível identificar 

o local, traduzir as frases e outros elementos que puderam tornam a análise imagética mais 

detalhada. 

Como organização geral, optamos por apresentar os grupos em ordem alfabética e pelo 

grande volume de imagens para exemplificar as situações de cada categoria ordenamos 

sequencialmente as imagens. Colocamos uma contagem sequencial a partir do primeiro grupo 

de imagens. Exemplo, os stories de acontecimento irão do um ao seis, os stories de ambiente as 

imagens irão do sete ao doze, os stories de atividade a serão do treze ao dezoito e assim 

sucessivamente. 

                                                
116 Reforçamos que essa classificação de Tietzmann e Rossini (2013) serviu de base para nossa classificação 
“Acontecimentos” nos stories. Mas em nossa análise, a classificação “acontecimento” possui outras implicações 
que mencionamos anteriormente e retomaremos a seguir.  
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Os exemplos poder ser acessados pelo endereço http://bit.ly/dissertacaostories2.   

3.1.2 ACONTECIMENTO 

O stories é uma mídia utilizada com frequência para dar visibilidade a eventos que não 

teriam relevância suficiente para serem permanentes117. Inserimos nesta categoria ações como: 

dirigir, esperar (por atendimento), acordar, ida a determinados lugares, testar uma nova roupa e 

outras atividades que podem acontecer dentro do cotidiano e só fazem sentido serem 

demonstradas naquele momento. Acreditamos que estes “acontecimentos” se repetem com 

grande frequência devido aos fatores que citamos anteriormente relacionados a mobilidade do 

smartphone, sua capacidade de criação com a câmera embutida e facilidade de disseminação de 

imagens pela internet. 

As fotos e vídeos que trouxemos para exemplificar o que consideramos “acontecimento” 

serão comentados da esquerda para a direita na figura 23. Os dois primeiros vídeos são do Irã. 

Na imagem um o usuário parece esperar por algo, mexendo os pés agitadamente e a imagem 2 é 

uma cena em primeira pessoa do usuário dirigindo. Nas imagens três e quatro, provenientes do 

México, o usuário caminha para embarcar num avião e outra é um vídeo de um café que está 

escrito “despierta”, ou seja, “acordar”. Na imagem cinco, originária da Turquia, parece que 

usuário está na estrada e se despedindo de um lugar dentro de um ônibus, pois utiliza um GIF de 

uma mão que realiza o gesto de dar tchau. A imagem seis é em Londres; as pessoas batem seus 

copos como se fosse uma celebração, mas distinto de uma festa normal em que se mostram todos, 

estão expostas apenas as mãos e está marcado o lugar, sem nenhum detalhe em especial. Na 

amostra geral, maior parte dos eventos que consideramos “acontecimento” são registrados em 

primeira pessoa e o vídeo é em boomerang, ou seja, a imagem vai e volta, como se fosse um 

GIF.  

                                                
117 Conforme apresentado no capítulo 1, os stories atualmente podem ser armazenados como “Destaques” se o 
usuário desejar.  
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Figura 23 - Exemplos de stories de acontecimento 

  
Fonte: base gerada pelo autor 

 

Neste grupo também se encontram muitos eventos que ocorrem de maneira “espontânea”, 

utilizamos aspas pois há um processo de seleção do que se quer mostrar, que é natural de todas 

mídias. Em nossas observações, percebe-se que alguns destes eventos fazem sentido mais para 

pessoas que acompanham a rotina de quem publica e vai remendando este stories com outros 

para uma compreensão maior da vida do usuário. O clima, seja ele ensolarado, chuvoso, com 

neve e afins também aparece com frequência para demonstrar o momento presente. 

 Para além de nossa amostra, nota-se que o que classificamos como acontecimento é 

utilizado constantemente por celebridades e digital influencers para apresentar momentos mais 

íntimos para gerar uma proximidade com seu público. Por exemplo, a cantora pop Anitta coloca 
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com frequência os bastidores de seu trabalho, mostra a roupa do dia, quando chega em 

determinado lugar e assim sucessivamente.  

3.1.3 AMBIENTE  

Demonstrar o local que se está é um item recorrente em publicações de redes sociais e 

também o é no stories. Em nossa amostra, ele apareceu muitas vezes sob a forma de vídeo e com 

câmera panorâmica para apresentar o máximo do local. Os cenários são os mais diversificados 

possíveis e costumam possuir uma estética arquitetônica interessante ou objetos que 

caracterizem o local como singular. Na análise de alguns locais que categorizamos como 

ambiente, nota-se imagens de restaurantes, estações de trem, praias, cachoeiras, quartos de 

hotéis, cozinhas de restaurante, salas de ensaio musical, entre outros. Como exemplos, a imagem 

sete é um stories dentro de uma loja de souvenires no México em que câmera gira 

panoramicamente demonstrando o local e alguns detalhes dele. Na imagem oito o vídeo é o 

usuário caminhando por dentro de um hotel em Gramado, no Brasil. A imagem nove é uma rua 

em Londres em que o usuário caminha por ela girando a câmera para a esquerda e para a direita. 

Na imagem dez, é a praia Kuta, situada na Indonésia em que a câmera gira da esquerda para 

direita para demonstrar a praia toda. Na imagem 11 é a parte interna da estação de trem de 

Esfahan (Irã) e a imagem 12 é uma academia de boxe no México. 
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Figura 24 - Exemplos de stories de ambiente 

 
Fonte: base gerada pelo autor 

 

Os ambientes também são constantemente trazidos em primeira pessoa, o que 

acreditamos que seja para reforçar a sensação da experiência de imersão no local para a 

audiência. Algumas vezes esses stories possuem textos e imagens que informam a sensação de 

estar no local, expandindo a sensação de imersão como por exemplo na imagem oito, na qual a 

usuária explicita que está feliz de estar naquele lugar e na imagem 11, onde o usuário utiliza um 

emoji chorando, provavelmente porque irá viajar ou alguém querido está de partida. Com alguma 

frequência, as imagens que priorizam o ambiente também demonstram pessoas ou comidas. 
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3.1.4 ATIVIDADE (ESPORTIVA, CULTURAL, LABORAL OU LAZER)   

Observamos a existência de muitos stories orientados para uma ação performática, ao 

qual os agrupamos como “Atividades”. Dentro dela, criamos as sub-categorias esportiva, 

cultural, laboral ou lazer. Com frequência estas atividades são representadas em terceira pessoa, 

ou seja, o usuário aparece de corpo inteiro, sendo o protagonista da imagem. Em nossa amostra, 

todos os países possuíam atividades esportivas, com predominância de treinos em academias, 

nosso exemplo disso são as imagens número 15 e 17, que são respectivamente realizadas no 

Reino Unido e Brasil; na primeira a câmera é parada, para expor a prática no pole dance e na 

segunda a câmera gira em torno do usuário para demonstrar sua performance esportiva muscular. 

 

Figura 25 - Exemplos de stories de atividades 

 
Fonte: base gerada pelo autor. 
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As atividades relacionadas ao lazer muitas vezes estão associadas a práticas esportivas e 

culturais. Como também a relacionamento, como estar com amigos num bar ou como no 

exemplo que trouxemos (imagem 13) que há uma menina pulando dentro de uma piscina no 

Brasil.  

Distinto das outras atividades, o trabalho muitas vezes é representado em primeira pessoa 

e algumas vezes há uma orientação publicitária118, outras vezes não, como na imagem 14 (Reino 

Unido) em que o estudante realiza um trabalho manual numa oficina de marcenaria. Outro 

exemplo que apareceu em nossa amostra são trabalhos em que aparecem telas de computadores. 

As atividades culturais englobam leitura de livros, ida a teatro, museus, cinema, shows, 

visita a pontos turísticos, tocar música, viagem119; nestes há predileção pela perspectiva em 

primeira pessoa de acordo com nossa amostra. As imagens 16 (Estados Unidos) e 18 (Japão) são 

representantes desta amostra. Na primeira o usuário está realizando uma leitura de trechos da 

bíblia e na segunda, é a apresentação de um show. Encontramos com frequência atividades 

culturais relacionadas à música.  

3.1.5 COMIDA 

A comida é tema recorrente em todas as mídias sociais. No Instagram já foi utilizada 

como fonte de investigações acadêmicas120 dentro do feed. Além das apresentações “clássicas” 

em que os pratos aparecem completos e muito bem organizados ou em close que mostra sua 

textura (como na imagem 19, no Japão), expomos formas distintas para apresentar comida. 

Os stories de comida costumam ser amplamente permeados por outros significados. 

Alguns deles são momento que se está, como por exemplo na imagem 20 em que o usuário está 

se preparando para viajar e irá tomar um café antes de decolar. Há também stories que 

mencionam explicitamente que é uma refeição de café da manhã, lanche, almoço ou jantar. 

                                                
118 Diferente daquilo que classificamos como publicidade, em que o usuário utiliza o stories para divulgar um 
produto ou serviço. 
119 Por desconhecermos o contexto dos usuários que produziram os stories, optamos por não criar uma categoria 
chamada de viagens. Pois para ser viajante, teríamos que saber se o usuário pertence ou não à aquele lugar, o que é 
relativamente difícil de detectar pelo nosso método. Além disso, muitos stories que aparentam ser de viagens, 
apresentam o lugar como um todo, portanto, o inserimos no grupo de “ambiente”.  
120 Alguns trabalhos que se dedicam a análise da representação da comida nas redes sociais são os de 
Ikma Citra Ranteallo e Imanuella Romaputri Andilolo com o trabalho “Food Representation and Media: 
Experiencing Culinary Tourism Through Foodgasm and Foodporn” em 2016 que analisam o registro da comida 
através de hashtags e o trabalho teórico de Mariana Munaretto Guzzo “Uma fome insaciável: reflexões sobre a 
fotografia de comida no Instagram” em 2018.  
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O local também é exposto com frequência, especialmente caso este possa conferir algum 

status. De restaurantes nitidamente caros a redes de fast-food (por exemplo a imagem 21, 

Indonésia), o lugar parece conferir uma dimensão de status social à comida, pois além dela, 

mostra-se também parte do ambiente ou símbolos que deixem explícito qual é o lugar em que se 

tem a refeição. Houve também amostras da apreciação da comida em casa. 

O preparo da comida também possui importância nos stories, como registrado na Turquia 

(imagem 22) em que estão preparando uma fritura. Outras imagens similares alternam entre a 

comida e o cozinheiro para demonstrar o trabalho como um todo. O aspecto relacional do ritual 

de comer também é importante, com muita frequência encontramos familiares (como a mãe 

registrando seu filho comer na imagem 23, nos Estados Unidos), amigos e grupos. Muitas vezes 

a câmera alternou entre a comida e a companhia para a refeição. 

Por fim, a experiência de comer algo exótico e/ou de status para o usuário também 

apareceu com alguma frequência, como na imagem 24 em que uma família do Irã está 

saboreando um rodízio de churrasco tipicamente brasileiro.   
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Figura 26 - Exemplos de stories de comida

 
Fonte: base gerada pelo autor 

3.1.6 EMOÇÕES 

Demonstrar emoções seja para pessoas, objetos ou atividades é algo que aparece com 

frequência nas pequenas narrativas dos stories. Em consonância com análise de Amâncio (2017), 

as emoções e simbolismos relacionados ao amor (tal como saudade) apareceram com maior 

frequência e também sensações de alegria e realização. Nesta categoria são utilizados recursos 

complementares, tais como textos (presente em todas as imagens, através de textos simples, 

geolocalização e hashtags), Gifs (imagens 25, 26, 27, 28) e emojis de coração (25, 27 e 28) que 

reforcem o componente emocional naquele stories.  
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Figura 27 - Exemplos de stories emotivos 

 
Fonte: base gerada pelo autor 

Nos exemplos trazidos, demos preferência para aqueles que estivessem escritos em 

língua portuguesa ou inglesa para tornar mais compreensível a exposição do assunto. A imagem 

25 são um grupo de amigas numa academia121 no Brasil e que expressa “Bom começar o dia 

assim”. Em outros países também foram encontrados padrões semelhantes de denotar emoções 

quando se está em grupos. A imagem 26 (Reino Unido) é a finalização de uma tatuagem 

complementada com um Gif que expressa alegria. Na imagem 27 (Índia) em que um estudante 

inseriu um GIF de coração em cima do seu prato de comida universitário, demonstrando afeição 

a sua comida. Na imagem 28 (Estados Unidos), uma mãe declara o quanto ama sua filha e na 

                                                
121 Na imagem original está realizada uma marcação Alfa Fitness Bela Vista e embaixo está escrito Zumba. Logo é 
possível deduzir que foi uma aula de Zumba dentro de uma academia.   
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imagem 30 (Índia), a protagonista diz o quanto sente saudades de alguém, com os dizerem 

“missing you122”. Há também um uso para expressar emoções negativas, como tédio e 

aborrecimento, como na imagem 29, no Reino Unido em que o usuário comenta que não gosta 

de pássaros.  

3.1.7 INTERAÇÃO 

Com o passar dos anos, o stories ampliou seu leque de interações. A primeira ferramenta 

de interação, criada em conjunto com o surgimento do recurso (agosto de 2016), foi enviar 

mensagens a partir das publicações diretamente para o usuário e “marcar” outros usuários na 

imagem. Atualmente, os recursos interacionais do stories são amplos, tais como realizar 

enquetes ou perguntas abertas e também uma barra de avaliação sobre o quanto gostou de 

determinado assunto.  

Nos exemplos que trouxemos, a imagem 31 (Indonésia), uma amiga menciona a outra 

em seu stories. Na imagem 32, a usuária promove um suco natural e diz para o usuário assistir 

o conteúdo num link que está no perfil do Instagram. Apesar deste exemplo se aproximar mais 

da categoria de publicidade, o trouxemos pois os usuários que possuem mais de dez mil 

seguidores têm direito a inserir links que remetem a conteúdos externos diretamente nos stories. 

Na imagem 33 (Japão) a usuária pergunta se desejam ver ela comendo mais bolinhos. A imagem 

34 (Brasil), o usuário pede para avaliar o quanto de estilo tem o relógio. Na imagem 35 (Russia), 

é um exemplo de realidade aumentada123 em que a usuária está num salão de beleza e utiliza 

uma máscara que detecta o rosto e insere corações nos olhos, marcas de beijo em volta do rosto 

e flechas de amor. Outras forma de realidade aumentada é a inserção de máscaras de animal, 

como na imagem 52 nos exemplos de selfies. Por fim, a imagem 36 (Irã), faz-se uma pergunta 

para os usuários também relacionado a comida, mas a resposta é aberta. 

 

 

 

 

 

 

                                                
122 É uma expressão inglesa para dizer que sente saudades. 
123 Realidade aumentada é a união de elementos imagéticos virtuais ao que é registrado pela câmera, no caso dos 
stories, há sensores de reconhecimento facial que detectam o rosto e o modifica de acordo com o filtro selecionado. 
Consideramos como uma interação entre o usuário e a plataforma. 
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Figura 28 - Exemplos de stories com interação 

 
Fonte: base gerada pelo autor 

3.1.8 PESSOAS 

Um dos elementos centrais nas mídias sociais são as pessoas, que as tornam um elemento 

quase obrigatório nas publicações. Devido a este excesso, optou-se por criar uma categoria extra 

para descrever como elas aparecem nos stories de modo geral. 
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As pessoas muitas vezes aparecem atreladas a um vínculo emocional e familiar (como 

amigos e familiares), outras vezes para registrar performances, lugares com alguém, selfies e 

grupos de amigos.  

Nos exemplos que trouxemos, a imagem 37 (Irã) mostra um grupo de colegas de trabalho, 

a imagem é registrada com um drone e vai se afastando do grupo. Na imagem 38, são duas 

amigas bebendo em um hostel no Reino Unido. A imagem 39 é um grupo de amigos na Índia 

em que o primeiro gira a câmera, no modo selfie, para demonstrar todos os amigos que estão 

com ele. A imagem 40 é nos Estados Unidos, numa festa gay124 em que há um concurso de 

dragqueens. A imagem 41 (Japão) parece que uma amiga está registrando a outra na frente do 

maior torre do mundo, o Tokyo Skytree Tower. Na imagem 42, acreditamos que seja um pai que 

contempla sua filha na Indonésia dentro de um luxuoso restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124 A marcação dos locais e o texto complementar facilita a identificação contextual da imagem. Neste caso 
identificamos que é uma festa para o público LGBTIQIAP+(Lésbicas, Gays, Bi, Trans, Queer/Questionando, 
Intersexo, Assexuais/Agênero, Pan/Poli, e mais) que acontece em Miami. Disponível em 
https://www.facebook.com/doublestubble/. Acesso em 14/01/2019. 
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Figura 29 - Exemplos de stories com pessoas 

 
Fonte: base gerada pelo autor 
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3.1.9 PUBLICIDADE 

Além das propagandas que aparecem quando se navega pelo recurso, os próprios usuários 

muitas vezes promovem seu negócio ou a si mesmo através da ferramenta.  

 

Figura 30 - Exemplos de stories de publicidade  

 
Fonte: base gerada pelo autor 

 

As formas variam entre anunciar conteúdos dentro do próprio feed do Instagram, tal como 

na imagem 43 (Rússia) ou em que o usuário (com o rosto modificado por causa da máscara) 

aparece comentando o que será apresentado no seu canal principal e aponta para irem a um site 

(imagem 44, Reino Unido). Alguns utilizam recursos mais profissionais de gravação e edição de 
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vídeo externos ao Instagram, mas utilizam o stories como canal de divulgação (imagem 45, 

Estados Unidos). Outros anunciam produtos de forma mais direta, deixando inclusive números 

de telefone, e-mails e links para obter o produto, como faz essa joalheria no Irã (imagem 46). 

Outros sinalizam que seu negócio/produto já está disponível para que seus clientes comprem ou 

utilizem, como na imagem 47 (Brasil) em que uma barbearia anuncia que está aberta. Por fim, 

há também exposição dos bastidores do negócio, tal como na imagem 48 (Reino Unido) sendo 

uma publicidade implícita.  

3.1.10 SELFIE 

O rosto humano é um dispositivo comunicacional complexo, pois permite exprimir uma 

série de emoções de maneira imediata. Logo, o selfie possui muitas vezes uma carga 

informacional valiosa que o torna uma forma de expressão recorrente. 

Em nossas imagens, encontramos o uso do selfie para validar a presença do usuário em 

determinado local, com amigos, para explicar determinado produto, executar uma atividade e 

demonstrar um estado de espírito. Tifentale e Manovich (2015) apontam o selfie atual como um 

novo gênero da fotografia.  

(...) selfie é para ser compartilhado nas mídias sociais. Não é feito para ser contemplado 
e admirado apenas por quem produziu. Ao compartilhar seus selfies, os usuários dos 
instagram constroem suas identidades e simultaneamente expressam seu pertencimento 
a uma certa comunidade. Portanto, performar o self é ao mesmo tempo um ato privado, 
como também uma atividade comunal e pública (TIFENTALE & MANOVICH, 2015:8, 
tradução nossa125). 

Agrupamos o selfie considerando a análise de Georgakopoulou (2016). Para a autora, o 

selfie aparece de três formas principais, o selfie sozinho, o com quem tem um afeto ou de grupo. 

Embasada nos estudos de Goffman (1981), Georgakopolou aponta que o selfie pode servir como 

um instrumento para de alinhamento, em que o indivíduo sinaliza sua posição e reconhece a 

posição do outro.  

 

 

 

 

                                                
125 “…selfie is to be shared in social media. It is not made for maker’s own personal consumption and contemplation. 
By sharing their selfies, Instagram users construct their identities and simultaneously express their belonging to a 
certain community. Thus performing the self is at once a private act as well as a communal and public activity.” 
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Figura 31 - Exemplos de stories com selfie 

 
Fonte: base gerada pelo autor 

 

Nos exemplos que trouxemos, o selfie pode ser performático, como na imagem 49 

(Turquia) em que o indivíduo registra a si enquanto corre no campus da universidade. Outras 

vezes, mais próximo do estilo clássico deste tipo de fotografia, é para demonstrar que está em 

um lugar específico, tal como um local de viagem (imagem 50 nos Estados Unidos). Os selfies 

nem sempre expressarão emoções positivas, houveram muitas imagens demonstrando tédio 

(como na imagem 51, na Indonésia) e ansiedade. Por causa do recurso de máscara, algumas 
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vezes encontramos selfies com máscaras, principalmente de animais (como cães e gatos), que 

trouxemos como exemplo a imagem 52, em que o indivíduo está num clube em Tóquio (Japão). 

Alguns selfies também mostram cuidados estéticos de si, como idas a salão de beleza, 

exemplificados pela imagem 53 (Brasil). Por fim, há também selfies coletivos, como na imagem 

54 (Japão).   

3.3 RESULTADOS DA ANÁLISE 

Tentamos responder as seguintes questões neste capítulo: quais conteúdos que aparecem 

nos stories e como são apresentados dentro de uma constrição temporal? Para responder a isso, 

analisamos os usos do formato ao redor do mundo. Foram sete dias de análise de dez países que 

são geograficamente distantes e possuem culturas distintas. Obtivemos aproximadamente quatro 

horas e meia126 de audiovisual que contabilizam 1356 stories. Uma sutil diferença entre os stories 

realizados nos dias de semana e dos finais de semana é que no último, apareceu em nossa amostra 

uma prevalência de festas, restaurantes e outros ambientes sociais relacionados ao lazer.  

No tocante ao usuário, em nossa amostra notamos que não são sempre jovens127 (quinze 

a 29 anos) que aparecem na ferramenta, há uma presença consistente de adultos (30 a 59 anos), 

o que aponta para uma popularização da ferramenta de forma relativamente rápida se 

considerarmos que o recurso stories no Instagram tem três anos. Todavia isso parece ser em 

decorrência da ambiência criada pelos formatos breves, em especial ao Vine e Snapchat, surgidos 

em 2012.  

As possibilidades de auto expressão, principalmente afetivas, ganham recursos extras 

além de textos. Pode-se fazer desenhos de corações, utilizar GIFs de pessoas animadas, mãos 

batendo palmas, corações pulando e inserir músicas. As formas de expor as emoções são mais 

limitadas pela imaginação do usuário do que plataforma em si. 

Mesmo assim, foi possível identificar nítidos padrões temáticos e nas formas de 

apresentar o que se vive independente do local, cultura ou classe social. Por exemplo, se é uma 

atividade de musculação em Londres, Brasil, Japão ou Irã, a câmera será muitas vezes fixa e em 

terceira pessoa, registrando a performance do indivíduo. Se a comida é um temaki, um nasi 

                                                
126 As fotos também aparecem por um determinado período de tempo (no caso são dez segundos), logo 
contabilizamos também como audiovisual. 
127 De acordo com as pré definições de faixas etárias no Brasil. Também nos embasamos num dado fornecido pelo 
perfil médio dos usuários. Disponível em: https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/. 
Acesso em 02/02/2019. 
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goreng128, pizza ou tacos, muitas vezes serão enquadradas de forma similar, em close. As cenas 

dentro de carros, em primeira pessoa e dirigindo, são idênticas e muitas embaladas em ritmos 

das músicas de cada país. Para mostrar ambientes, a câmera pode girar numa visão panorâmica, 

ser fixa ou andar, realizando um mimetismo da visão do usuário seja numa “balada” na Rússia, 

um restaurante na Turquia, uma rua no Japão, aeroporto nos Estados Unidos ou uma casa no 

Brasil.  

Algumas vezes, em volume muito menor, vimos algumas formas essencialmente 

publicitárias, que utilizaram ferramentas de criação e edição externo ao smartphone e ao 

aplicativo. 

Muitas temáticas apresentadas já possuíam versão consolidada em outras redes sociais, 

inclusive no próprio Instagram tais como ambientes, comida, auto promoção através de alguma 

atividade e selfies. Mas elas diferem-se da forma de representação em outras redes sociais 

digitais. Quando se está num lugar, não é mais realizada apenas uma fotografia estática, ela 

muitas vezes é um vídeo que tenta apreender todo local e enriquecido frequentemente com 

textos. Ao invés de apresentar unicamente o prato de comida feito, que ocorre muitas vezes 

também, demonstra-se o processo de preparo, o ambiente em que se tem a refeição e com quem 

se come, conferindo uma dimensão mais contextualizada a imagem. Os selfies são os mais 

próximos daqueles que são realizadas em outras plataformas, com o aditivo de poder inserir 

máscaras no rosto, transformando o usuário num animal, num alvo de flechas digitalizadas ou 

em outras formas que divergem da realidade. 

De acordo com nossa amostra, fotos e vídeos apresentam algumas diferenças. O vídeo é 

utilizado com maior frequência para momentos performáticos em que ter movimento é essencial, 

como por exemplo dirigir, tocar instrumento, jogos esportivos e atividades de halterofilismo e 

crossfit129. Ou para realizar uma “cobertura” melhor do espaço onde se está, utilizando a câmera 

em movimento panorâmico. Percebemos o uso dominante de vídeo no formato normal, em 

segundo lugar aparece com muita frequência o modo boomerang. Os movimentos utilizados 

pelos usuários se alternam entre dois: a panorâmica, muitas vezes utilizada para demonstrar o 

máximo possível de um ambiente; e a câmera fixa, em que o assunto é o que se move.  

 A visão em primeira pessoa rivaliza com a visão em terceira pessoa. Há uma nítida 

inclinação para produção de imagens em primeira pessoa em que transforma o ato de assistir 

numa experiência imersiva. Devemos ressaltar que tanto a forma de se assistir quando de 

                                                
128 Prato típico da Indonésia de arroz frito com frango e legumes. 
129 Em boa parte dos países, as atividades de crossfit aparecem com algum destaque. 
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consumir stories, a tela fica toda ocupada pela imagem. Diferente de outras formas de 

comunicação utilizando dispositivos móveis, o stories não divide a atenção do indivíduo com 

nada mais na tela, o que acentua ainda mais estes lampejos de mergulho na vivência do outro.  

Como Barros (2017) sinalizou, o cotidiano parece ser o pano de fundo e muitas vezes o 

fio condutor dos stories. Compartilhar imagens já existia em outras redes, mas não havia a 

pluralidade de assuntos e nem se cogitava em representá-las em movimento. Estes pequenos 

audiovisuais em algum momento lembram as temáticas oferecidas no começo do cinema em 

1888130 e os primeiros inseridos por usuários nos primórdios do Youtube131 pelas suas temáticas 

tais como trabalho, performance, lazer, encontros e eventos que compõe o cotidiano. Contudo, 

são diferentes na estética, a começar pela verticalização da tela e alternância entre uma nítida 

falta de preocupações estéticas, que são a maioria, àquelas com investimentos profissionais em 

trazer o “melhor” da “realidade”. 

Ademais, os pedaços de realidade que aparecem nas fotos e vídeos muitas vezes são 

complementados através de textos, geotagging132, hashtags, doodles, emojis, GIFs e músicas, 

que tornou possível saber quais eram os lugares, festas, ânimos e inferir a relação entre os 

indivíduos que aparecem na imagens que relatamos nas categorias que propomos. Esta 

possibilidade de compreensão imediata dos stories corrobora nossa percepção que imagem pode 

ter uma base fragmentária por ser um recorte de um momento, mas que se torna breve por 

condensar uma série de outras informações que tornam os conteúdos autossuficientes. 

Em nossa amostra houve a predominância de geolocalização, em parte porque utilizamos 

uma ferramenta que captura stories que contenham esta informação. Como segundo elemento 

muito utilizado, há aparição de textos e hashtags, sendo este um identificador muito prático de 

algum tema em especial, tal como férias, viagens e afins.  

As redes sociais são movidas pela produção de conteúdo e também pela interação entre 

usuários. Os recursos interacionais que encontramos, pelo seu apelo visual e simplicidade (pois 

são perguntas de sim ou não, opiniões curtas, avaliações em gráficos, máscaras e afins que são 

expostos em conjunto nas imagens) em conjunto a outros que apresentamos apontam que a 

produção de stories com frequência não é dirigida para alguém específico, mas para uma ampla 

audiência.  

                                                
130 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=4nj0vEO4Q6s. Acesso em 04/02/2019. 
131 Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=vPuEbYLXgRg&index=41&list=PLjgjYTWRD0sLqWRYnYOsitCoqvX_FL
PIa. Acesso em 21/01/2019. 
132 Geotagging é a prática de adicionar informações geográficas nas imagens. 
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O stories no Instagram é um formato que apresenta muita versatilidade no uso e os 

assuntos que encontramos representados imageticamente apontam que os conteúdos visuais de 

pouca duração deixam de ser apenas um recurso adicional e apontam para uma hegemonia nos 

processos comunicacionais, especialmente naqueles mediados por dispositivos móveis.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quinze segundos de vídeo ou dez segundos de exibição de uma foto são suficiente para 

se passar uma mensagem? Vale a pena gastar muitas vezes mais tempo que estes poucos 

segundos para produzir conteúdos breves e efêmeros? A pesquisa que realizamos, a priori aponta 

que sim para estas duas questões, ainda mais se considerarmos o volume de produção destes 

conteúdos. Ao longo deste trabalho, buscamos analisar a emergência e conteúdos de produtos 

imagéticos de curta duração, que na atualidade têm o Instagram stories como um dos recursos 

mais populares dentro das mídias sociais. Como demonstramos no primeiro capítulo, existiram 

outros formatos e plataformas anteriores que contribuíram para criar uma ambiência dentro da 

cibercultura em que fizesse sentido utilizar estas formas de comunicação no presente momento.  

Esta pesquisa contribui para o campo da comunicação por ser um dos primeiros trabalhos 

que demonstra que o encurtamento de conteúdos atrelado a uma visualidade caminharam para 

uma consolidação em que o stories é o objeto que melhor representa essa união na atualidade. 

Mesmo que o conteúdo desapareça, pessoas e agentes das mais diversas naturezas têm aderido 

a esta forma de comunicação e demonstram a potência e pluralidade de conteúdos nesta recente 

faceta da internet.  

Abrimos nosso trabalho com uma história fictícia de um personagem que vê, produz e 

circula uma série de imagens ao longo do seu dia pelo seu smartphone. Mesmo que não seja uma 

narrativa com uma pessoa real, a rotina que ela traz consigo é a de centenas de milhões de 

pessoas. De um primeiro dia na universidade a espera de um ônibus para viajar, é notável o 

aumento da prática de comunicar a experiência do que se faz a cada instante. Nesta oscilação 

dos momentos que merecem de fato uma eternização ao tédio, muitos têm desenvolvido o hábito 

de circulação e observação de imagens proporcionadas pelo smartphone, que se tornou uma 

extensão natural do corpo para um pouco mais da metade133 da população mundial nos últimos 

anos. 

 O grande volume de conteúdos trazidos pela internet na atualidade e a nossa capacidade 

limitada de apreensão deles ao longo dos anos nos induziram a buscar produtos comunicacionais 

de compreensão imediata. Neste quesito, a imagem, que nos atende desde os tempos mais 

remotos, retoma sua posição central nas dinâmicas comunicacionais.  

                                                
133 Disponível em https://www.tecmundo.com.br/celular/117849-5-bilhoes-pessoas-usam-celular-mundo-
pesquisa.htm. Acesso em 21/01/2019. 
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 Houve também um outro fator que ganhou força nas últimas décadas: a mudança de se 

experimentar o tempo decorrente do aumento da capacidade da comunicação à distância e 

portabilidade dos dispositivos. Parece que tudo urge para ser resolvido exclusivamente agora. 

Esta “necessidade” causou um efeito secundário igualmente poderoso na experiência do tempo, 

ela o quebrou em pedaços. Enquanto se trabalha, pode-se vislumbrar momentos de lazer. Se está 

com amigos, pode-se dedicar a família que está a centenas de quilômetros de distância. O inverso 

nestes exemplos também são verdadeiros. Este “anarquismo” na organização do tempo reincidiu 

sobre os produtos comunicacionais, que, para se encaixarem no dia-a-dia de muitos indivíduos, 

foram sendo comprimidos.  

Em parte isso é possível porque estes produtos altamente visuais permitem a inserção de 

uma série de camadas extras de informações e a forma de criar é muito simples se comparado a 

momentos anteriores da produção de conteúdo no ambiente digital. Hoje se edita na ponta dos 

dedos numa tela touchscreen de cinco polegadas134 e esta mudança é sentida principalmente na 

criação de vídeos, em que eram necessários complexos softwares de edição e câmeras de alto 

valor. O conteúdo nos stories muitas vezes é imediatamente compreensível, ou quase isso. E, 

com frequência, mais atrativo do que se fosse apresentado em outras mídias, pela inserção de 

recursos gráficos, músicas e outros elementos. É um teaser que dispensa a necessidade de 

produzir um filme. 

A facilidade na criação do conteúdo libera o usuário para se concentrar no conceito da 

mensagem, ou melhor, o que ele irá mostrar naquele curto espaço de tempo. Estes poucos 

segundos podem ser decisivos. As cantoras Anitta135 e Selena Gomes136, o jogador de futebol 

Fred137, o humorista Carlinhos Maia138, entre muitas outras celebridades, criaram intrigas, 

fizeram boas ações, resolveram conflitos e ganharam mais popularidade utilizando seus stories 

que deram eco em outros canais midiáticos. A nível do usuário “comum”, notam-se indivíduos 

que desejam alcançar uma audiência e premeditam seus conteúdos, como também aqueles que, 

                                                
134 O que dá mais ou menos 12,5 cm e é a média mundial do tamanho da tela dos smartphones hoje. Disponível em 
https://www.tudocelular.com/android/noticias/n119931/tamanho-tela-mais-popular-mundo.html. Acesso em 
04/02/2019. 
135 A cantora possui uma sequência de stories polêmicos ou que repercurtem em outras mídias. Um exemplo está 
aqui https://www.midiorama.com/anitta-revela-quem-era-a-perfeitinha-de-seu-stories. Acesso em 04/02/2019. 
136Ela doou roupas pelos stories. Disponível em https://www.cosmopolitan.com/entertainment/a23373756/selena-
gomez-instagram-clothes-giveaway/. Acesso em 04/02/2019. 
137 O Fred se tornou o “Rei do stories”, inclusive no Esporte Espetacular. Disponível em 
https://uolesporte.blogosfera.uol.com.br/2018/12/13/vida-longa-ao-rei-dos-stories-como-fred-se-tornou-um-icone-
da-internet/. Acesso em 04/02/2019. 
138 Atualmente ele é o líder nacional dos stories e está em segundo lugar no ranking mundial. Disponível em 
https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2018/08/alagoano-adotado-e-rei-do-instagram-quem-e-carlinhos-maia-
brasileiro-mais-visto-no-stories.shtml. Acesso em 04/02/2019. 
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pelo hábito do celular estar sempre à mão, compartilham seus momentos que lhes pareçam ser 

minimamente atraentes de forma despreocupada.  

A soma da naturalização do uso do smartphone, possibilidades de criação e a diversidade 

de indivíduos curiosamente não apontam para uma variedade nos modos de ver e representar a 

realidade, mas para uma homogeneização da mesma. Com poucas exceções, foram encontrados 

nítidos padrões temáticos que foram registrados de forma quase idêntica. 

Observamos muitos conteúdos que talvez sejam mais interessantes para quem conhece 

de fato o usuário. Mesmo assim, é notável que o stories eleva ao extremo a característica da 

imagem digital em ambiente de rede, sua capacidade de socialização. Ao mostrar o que se faz e 

ver o que os outros fazem, são grandes as chances de criar ou até reforçar laços. Estes “petiscos 

visuais” seduzem por causa do seu tamanho. É impossível acompanhar todos os detalhes das 

viagens, trabalho, preparação de comida, projetos de vida e atividades de outros usuários, mas é 

possível dar uma “beliscada” neles. Atualmente, é uma forma de consumo de informação 

aceitável e desejável.  

A pesquisa em si teve uma série de limitações, incluindo de análise. Foram observadas 

apenas uma semana e um pouco mais de mil imagens, o que é uma amostra muito pequena perto 

das centenas de milhões de imagens produzidas diariamente anunciadas pela plataforma. A 

coleta foi realizada com programa que “dialoga” com o algoritmo do programa. Nos é 

desconhecido quais são os critérios adotados pelo algoritmo tidos como relevantes para a 

exibição de determinados stories ao invés de outros. 

Para trabalhos futuros, ficam algumas sugestões, tais como aumentar o tamanho da 

amostra e concentrar a análise em agentes institucionais e midiáticos. Outro foco seria a 

perspectiva em que se realiza o registro, pois muitas imagens foram realizadas em primeira 

pessoa, o que mostra que a experiência imersiva é importante tanto para quem produz tanto para 

quem consome. Uma investigação sobre a experiência do tempo através dos stories 

complementaria este incipiente trabalho. Outra sugestão é mudar o foco de análise dos stories 

para outras plataformas, tais como Whatsapp e Messenger para afirmar se há padrões de 

comportamento semelhantes utilizando o mesmo formato. 

Pode ser que num futuro próximo o formato stories seja apenas mais um entre as diversas 

formas de comunicação que caíram no esquecimento ou se tornará um gênero, tal como o 

videoclipe. Sua proposta de imersão breve no que o outro vive ou deseja informar, como se fosse 

um piscar de olhos, aponta que há grandes chances dele ir para além do tempo presente. 
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