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RESUMO 

 

O advindo das redes sociais possibilitou que profissionais da área da saúde como 

cirurgiões plásticos, nutricionistas e personal trainers não apenas aumentassem o 

contato com um maior contingente de seu público alvo, mas também participassem 

de um campo de disputa que envolve o desenvolvimento e a execução de 

estratégias de representação, onde um indivíduo via um perfil online apresenta uma 

persona e exibe uma fachada que tem como objetivo cumprir as expectativas 

relacionadas ao papel social que o profissional procura incorporar, procurando gerar 

uma impressão positiva naqueles que deseja impressionar de modo a conseguir 

possíveis novos clientes. Esta pesquisa então procurou estudar como esses perfis 

se apresentam em uma rede social específica, o Instagram, e como suas estratégias 

aparecem em suas interações com os seus seguidores, tendo como principal 

inspiração a ideia geral e os conceitos de Erving Goffman em “A representação do 

eu na vida cotidiana”. 

 

Palavras-chave: Instagram, Goffman, representação, interação, estratégia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The advent of social networks has enabled health professionals such as plastic 

surgeons, nutritionists and personal trainers not only to increase contact with a larger 

contingent of their target audience, but also to participate in a field of dispute 

involving the development and execution of representation strategies, where an 

individual through an online profile introduces a persona and displays a facade that 

aims to meet expectations related to the social or professional role they seek to 

incorporate, seeking to generate a positive impression on those you want to impress 

in order to get potential new customers. This research then studies how these 

profiles are displayed on a specific social network, Instagram, and how their 

strategies appear in interactions with their followers, taking as their main inspiration 

the general idea and Erving Goffman's concepts in “The Presentation of the Self in 

Everyday Life". 

 

Keywords: Instagram, Goffman, representation, interaction, strategy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em um mundo devotado ao culto à aparência física, há uma forte procura 

por maneiras de consertar “erros”; algumas vezes, imaginários; de aparência ou 

simplesmente retoca-lá, seja por motivos superficiais ou problemas de autoestima. 

Foi nesse cenário em que certas áreas como as da nutrição, cirurgia plástica e 

educação física; pertencentes ao campo da saúde e, mais especificamente, da 

estética; e seus respectivos atuantes, puderam florescer, e com o surgimento da 

internet e notadamente; das redes sociais; foi-lhes permitido alcançar maiores 

públicos e a conhecer melhor sua natureza e preferências, usando esse novo meio 

de comunicação como uma ferramenta de pesquisa e, do mesmo modo, permitiu a 

esse público acessar as diferentes possibilidades de melhorias estéticas que tanto 

desejavam.  

Tendo como inspiração a teoria e os conceitos de Erving Goffman em “A 

representação do eu na vida cotidiana”; pretende-se analisar as interações de 

profissionais da área de saúde e as formas como eles se apresentam ao seu público 

de modo a impressioná-lo. Ao assumir um papel social (ou este lhe ser imposto), o 

indivíduo se vê induzido a se apresentar de certa forma, utilizando uma determinada 

persona que possa cumprir as expectativas que o público tem em relação a este 

papel. Na construção de uma expressão de si, de um persona que possa 

representar o papel social em questão, acaba-se por se mobilizar o aparato 

expressivo do indivíduo, a fachada, que permite que a plateia identifique o papel 

social que se busca representar. Uma fachada não seria criada, mas sim 

selecionada, sendo algumas delas padronizadas de modo a mobilizar vários papéis 

sociais. 

Embora a interação de que Goffman se refira seja a do tipo mais 

tradicional, ou seja, por contato físico direto; sua visão e suas ideias ainda podem 

ser levadas em consideração para uma observação das interações no espaço das 

redes sociais, onde o contato entre os indivíduos ocorre em um ambiente 

intermediado por uma rede virtual e via postagens de textos e imagens. Isso irá valer 

principalmente para os conceitos de fachada e representação, que serão o foco 

dessa pesquisa. 
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O Instagram, como irá se discutir mais a frente, é uma rede social que se 

caracteriza principalmente pela natureza essencialmente fotográfica e as 

possibilidades de edição das postagens; e que, no contexto aqui discutido, serve 

como um instrumento, um aparato para aqueles que desejam se promover, 

constituindo uma relação que não é marcada pelo vício que essas redes sociais 

podem vir a causar e nem necessariamente pela dependência por sinais de 

aprovação que esse ambiente pode proporcionar, embora deva haver uma 

constante presença em rede a fim de se manter estável a persona que fora nesse 

ambiente criada. Uma vez que os motivos que levam os indivíduos que essa 

pesquisa se pôs a investigar a interagirem no ambiente digital acabam por os 

levarem a cultivar uma relação com o Instagram que é diferente daquela que se vê 

normalmente com outros usuários. Ao invés de serem dominados por essa rede e a 

constante busca por aprovação que ela proporciona, esses indivíduos em questão 

fazem do Instagram um instrumento de sua marca pessoal, cujo uso tem como 

objetivo muito claro a atração de possíveis clientes via a demonstração de certas 

aptidões, tanto técnicas, quanto emocionais. 

Embora se deva manter a coerência de fachada, permitindo que a 

representação permaneça mais ou menos estável, não se pode dizer que o indivíduo 

se torna necessariamente um refém do seu perfil e da persona ali criada. A maneira 

pela qual os indivíduos analisados se apresentam em seus perfis, e os objetivos pelo 

qual os fazem são, em sua maioria, bem diferentes do que fazem a grande parte dos 

outros usuários, o que acaba também gerando impressões diferentes. 

Pelas funções ou profissões que desempenham, pode-se deduzir que o tipo 

específico de indivíduos que essa pesquisa buscou contemplar tem plena noção de 

que suas interações no Instagram podem levar a contatos face a face, e com isso 

sabem não só que devem manter uma persona que represente seu papel social e 

que seja inspirada em uma visão idealizada, mas que também seja parecida tanto 

na rede quanto na interação presencial e que tenha o máximo possível de 

sinceridade, mesmo que para isso o indivíduo tenha que modificar seu 

comportamento na vida real. Caso contrário, a expectativa criada seria quebrada, 

causando estranhamento e decepção que resultariam em uma perda de reputação, 

podendo ser encarado como alguém falso, um ator cínico. 

Também se pode enxergar isso de outro ponto de vista, segundo o qual 

esse grupo de pessoas oferece um catálogo de serviços e possibilidades 
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desconhecidas para cumprir demandas que muitos não sabiam necessariamente ter. 

De certo modo, essas postagens tem como função a criação de uma demanda para 

coisas que os usuários; em especial, seu público alvo, as mulheres; não sabiam que 

precisavam. 

A aparição das redes sociais; e seu uso para a autopromoção; também abre 

uma nova arena de competição, onde diferentes pessoas, com diferentes níveis de 

conhecimento, seja graças a uma formação acadêmica ou experiência prática; seja 

por motivos legítimos, ou por puro charlatanismo, lutam pela a atenção de seu 

público alvo, aqueles que consomem esses desejos de melhora corporal, seus 

possíveis futuros clientes, via a experimentação, criação e implementação de 

diferentes estratégias.  

Os tipos de estratégias e cuidados que um ator busca utilizar no mundo 

físico a fim de passar uma impressão que é idealizada e fazer cumprir um dado 

papel social podem, com as devidas alterações, serem vistas e analisadas nas redes 

sociais, e, mais especificamente, no Instagram (CALDEIRA, 2016). Será essa o 

principal objetivo dessa pesquisa. 

No próximo capítulo, será feita uma discussão sobre as redes sociais e, mais 

especificamente, o Instagram, seguida por uma discussão sobre a teoria de Erving 

Goffman e as teses de outros autores que serviram como base para a pesquisa. Em 

seguida, a metodologia do trabalho será abordada para que seja possível analisar os 

perfis que foram observados, sobre os quais se baseará a discussão das estratégias 

por eles aplicada, e, por fim, as considerações finais. 

 

2. REDES SOCIAIS E INSTAGRAM 

 

O surgimento das mídias sociais marcou um ponto de virada no modo como 

os indivíduos se comunicam, podendo ser definidas, segundo Smith (2011, p. 2), 

como um termo referente a “uma nova era de aplicativos ativados pela internet 

criados com base em conteúdo gerado ou manipulado pelo usuário, como wikis, 

blogs, podcasts e sites de redes sociais” (apud GARSBO; WITTBERGER, 2014, p. 

14). Se antes as interações estavam restritas ao contato presencial, ou ao uso de 

cartas e telefones (com todos os seus inconvenientes), essas novas plataformas 

digitais de interatividade permitiram que a comunicação a distância alcançasse um 
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nível nunca antes visto de alcance, instantaneidade e dados e fatos revelados que 

eram antes imaginados, na mente do público, como tendo um caráter privado. 

As redes sociais deram ao indivíduo uma nova forma de manejar o seu “eu” 

(ou pelo menos, uma parte dele) e de controlar a sua expressão. A representação, e 

consequentemente, a impressão causada por ela, alcançaram um alcance e um 

público antes impossível. Agora, basicamente qualquer pessoa pode ter acesso a 

persona que esse ator digital utiliza, a fachada que ele traz a tona, e julgar se o 

papel social que esse perfil demonstra representar parece ser verídico ou 

contraditório. 

Como existe certa autonomia entre a identidade criada em rede e a existente 

fora dela, o indivíduo terá que contar com as representações e fachadas que 

conseguir mobilizar dentro desse ambiente, além de fazer uso dos aparatos 

disponibilizados por ele, para experimentar e construir a narrativa identitária que 

deseja. Há então uma segmentação entre espaços sociais, o que faz com que a 

informação disponibilizada na rede seja a única que os usuários possam conhecer 

sobre uns aos outros, facilitando a arquitetura de uma determinada persona 

(RAMOS, 2015). Entretanto, existe outro modo pelo qual os indivíduos se constituem 

pela internet, um que caracteriza o espaço das redes sociais e que supõe a 

existência de uma convergência entre a persona online e offline, portanto se 

tratando de uma visão mais próxima da pesquisa aqui exposta, o chamado realismo 

identitário, que considera “a) a correspondência entre identidade dentro e fora da 

rede; b) a visibilidade na rede do indivíduo e de seu mundo fora da rede e, em 

decorrência, c) que as relações entre indivíduos transitem dentro e fora da rede” 

(RAMOS, 2015, p. 70). 

Parte considerável do sucesso das redes sociais no mundo não vem apenas 

da possibilidade de servirem como instrumentos para a expressão e criatividade 

individual, mas também como um meio através do qual se pode interagir com 

pessoas ao redor do mundo, começando discussões que abrangem dos mais 

diversos temas, permitindo o encontro de pessoas com opiniões e experiências 

parecidas e de diferentes lugares e cultuas, fortalecendo a criação de comunidades 

virtuais. 

Entretanto, nem todas as conversas em ambientes sociais possuem um 

sentido positivo. Enquanto as redes sociais abrem uma importante janela de 

exposição para grupos minoritários e a defesa de sua representação e de pautas 
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humanitárias, também se abre espaço para ideias danosas e comentários negativos 

sobre as postagens de outros usuários (ORTH, 2016). A maior liberdade de 

expressão proporcionada pelas redes caminha por ambos os lados, e mesmo este 

senso de comunidade pode tomar um rumo instável, com indivíduos interagindo 

apenas com aqueles que também compartilham seu ponto de vista, favorecendo a 

formação de tribos fechadas para opiniões contrárias, ou, em termos melhores, 

bolhas de informação que acabam por aumentar a intolerância e diminuir a 

capacidade de diálogo e de empatia. 

Como mencionado acima, a privacidade se dilui, não apenas com o ator 

apresentando diversas facetas de sua vida pessoal e social que podem ser vistas e 

opinadas por pessoas totalmente desconhecidas; cujos comentários podem 

perturbar a busca por uma aceitação constante, minando a felicidade do indivíduo e 

o senso de autoconfiança e aceitação dos outros e resultar em problemas 

psicológicos, considerando que, enquanto em ambiente virtual, o sujeito pode vir a 

se encontrar em contato com padrões muito exigentes e que tem um papel nesses 

problemas, como por exemplo, o padrão de beleza1; mas também com o uso 

indevido de dados pessoais por redes sociais como o Facebook, que permite o 

acesso dessas informações para anunciantes, empresas de tecnologia2 e de 

consultoria política3, com o fim de manipular a opinião, pensamento e 

comportamentos do indivíduo4 (ORTH, 2016).  

Essa manipulação do indivíduo, feita, por exemplo, através da propagação 

de notícias falsas, têm seus efeitos expandidos graças a mecanismos que buscam 

atrair a atenção do agente como a dinâmica dos likes, ligado a necessidade 

autoafirmação e reconhecimento, transformando a atuação no campo das redes 

sociais em um vício.  

Nesse ambiente, o indivíduo mais extrovertido e aberto a novas experiências 

costuma se mostrar mais a vontade para interagir e explorar, e também, pode se 

imaginar, mais apto a sucesso do que pessoas mais fechadas, afinal um sujeito mais 

aberto é aquele que pode muito bem deixar de lado normas de privacidade, 

 
1<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/28/tecnologia/1535463505_331615.html?rel=str_articulo#15
53328111107>. (Acesso em: 17 set. 2019). 
2<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2018/12/19/facebook-compartilhou-mais-dados-
com-gigantes-tecnologicos-do-que-o-revelado-diz-jornal.ghtml>. (Acesso em: 17 de set. 2019). 
3<https://www.theguardian.com/technology/2019/aug/23/cambridge-analytica-facebook-response-
internal-document>. (Acesso em: 17 set. 2019). 
4<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/13/cultura/1536838060_368784.html?rel=str_articulo#15533
28111107>. (Acesso em: 17 set. 2019). 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/28/tecnologia/1535463505_331615.html?rel=str_articulo#1553328111107
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/28/tecnologia/1535463505_331615.html?rel=str_articulo#1553328111107
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2018/12/19/facebook-compartilhou-mais-dados-com-gigantes-tecnologicos-do-que-o-revelado-diz-jornal.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2018/12/19/facebook-compartilhou-mais-dados-com-gigantes-tecnologicos-do-que-o-revelado-diz-jornal.ghtml
https://www.theguardian.com/technology/2019/aug/23/cambridge-analytica-facebook-response-internal-document
https://www.theguardian.com/technology/2019/aug/23/cambridge-analytica-facebook-response-internal-document
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/13/cultura/1536838060_368784.html?rel=str_articulo#1553328111107
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/13/cultura/1536838060_368784.html?rel=str_articulo#1553328111107
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adotando o comportamento hegemônico das redes. Ele também será alguém com 

mais autoestima, capaz de se expressar de maneiras mais inovadoras e, assim, 

atrair mais atenção para si próprio (CORREA, 2009 apud ORTH, 2016). 

Criado em 2010, o Instagram se destaca das outras redes sociais 

especialmente pelo fato de poder ser considerada uma “comunidade fotográfica” 

(GARSBO; WITTBERGER, 2014, p, 15). Apesar de funcionar a partir do princípio 

normativo da criação de um perfil capaz de interagir com outros, ao invés de se 

concentrar na troca de mensagens de texto, este rede em questão é reconhecida 

pelo seu foco no compartilhamento de fotos e vídeos feitos e editados pelos usuários 

que podem ser passados para outras redes sociais, conteúdo esse que pode ser 

caracterizado e separado em diferentes assuntos via legendas e hashtags, palavras 

ou frases precedidas pelo símbolo “#” (sem espaços entre ambos) que permitem que 

os usuários participem de conversas sobre determinados tópicos com outros 

usuários, constituindo uma forma de organização desse grande fluxo de produções 

no ambiente digital (COELHO, 2016; GARSBO; WITTBERGER, 2014). 

Apesar de também estar disponível em computadores e notebooks, o 

Instagram se caracteriza mais por ser uma rede social/aplicativo das plataformas 

móveis, do celular e do tablet (COELHO, 2016). Devido esse caráter tanto móvel, 

quanto fotográfico, essa rede social em especial se tornou um meio prático para 

registrar e compartilhar as experiências, ações e comportamentos do indivíduo a 

praticamente qualquer hora e qualquer lugar. O sujeito como ator tem a sua vida 

facilitada, pois o seu palco e a plateia para a qual ele se apresenta o acompanham 

aonde quer que ele vá, disponível para ser impressionada com apenas alguns 

toques na tela, e graças às peculiaridades do Instagram lhe é permitida um maior 

controle na criação e recriação de sua narrativa identitária.  

Toda a composição fotográfica e a edição da mesma que o Instagram 

permite realizar ajudam na construção e na manutenção de uma fachada e da 

representação a qual serve, na expressão de certa idealização, e também a falsear 

quaisquer aspectos da fachada que possam causar problemas. Ao indivíduo então é 

dado um maior tempo de planejamento e poder sobre sua expressão de si, diferente 

da interação presencial de Goffman, que ocorre de maneira mais instantânea e 

orgânica. A interação pelo Instagram, diferente daquela feita diretamente, é marcada 

por intermediários, ou filtros, e por isso, apresenta um grau maior de complexidade, 

o que pode limitar a análise sobre o ponto de vista de Goffman. O contato não é face 
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a face, mas ocorre por sinais gráficos, o que gera novos caminhos de interação e 

inteligibilidade, mas também dificuldades de entendimento, e maiores chances de 

incompreensão das mensagens e de ambiguidade, o que significa que o indivíduo 

deve ter um cuidado considerável. Pode-se também imaginar que dado às 

características da interação via Instagram, o peso no que diz respeito a incutir em 

um público alvo a imagem desejada por um determinado indivíduo seja reduzido 

quando em comparação a um encontro direto, podendo ser necessário haver uma 

maior constância de tentativas de interação, embora o poder gráfico das imagens 

seja uma vantagem que esse ambiente possibilita utilizar no sentido de diminuir essa 

limitação. 

No ambiente das plataformas digitais, não se encontra presente nas mãos 

apenas dos indivíduos que frequentam e interagem nas redes a definição de 

situação, que remete a ideia de que para que uma interação possa ocorrer, deve 

haver um entendimento sobre o caráter do indivíduo com quem se entra em contato 

e da situação onde ambos se encontram. Algoritmos, pelo menos do tipo aqui 

tratado, são sequências de ações construídas em torno de uma inteligência artificial 

e de modo a imitar o comportamento e raciocínio, agindo com base em um conjunto 

de dados constituído pelo conjunto de informações geradas pela atividade humana 

dentro de uma plataforma digital, conhecendo os indivíduos que nesse ambiente 

agem, suas condutas, interesses, características, podendo mais ou menos prever 

como podem agir e se comportar no futuro. Em redes sociais, esses algoritmos 

agem organizando, mediando e difundindo informações dos usuários, influenciando 

a construção da uma persona na rede e como o indivíduo responsável pela mesma 

será notado e entendido nesse ambiente, assim como buscam induzir emoções, 

visões, certos cursos de ações e interações, alterando o entendimento geral de 

situação. Os algoritmos, que podem ser considerado como um dos intermediários 

que caracterizam a interação indireta das redes sociais, são responsáveis então por 

produzirem junto aos indivíduos não apenas suas personas digitais, mas também as 

definições de situação (RAMOS, 2019).  

 

3. A REPRESENTAÇÃO DO EU NA VIDA COTIDIANA 

 

O sociólogo e antropólogo Erving Goffman foi um dos grandes expoentes do 

interacionismo simbólico; pertencente à Escola de Chicago; corrente teórica 
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segundo a qual a sociedade existe como um conjunto de ações coletivas mediadas 

por símbolos e cujo foco estava em entender os padrões segundo os quais as 

interações sociais ocorrem (ROSSINI, 2013). 

Sua obra “A representação do eu na vida cotidiana” faz uma análise da vida 

social, em especial, dos ambientes fechados. A inspiração vem do teatro, com o 

mundo social como um palco onde os indivíduos se apresentam de determinada 

forma para outros indivíduos, tentando regular a maneira como estes o percebem. O 

individuo muda de acordo com a circunstância, e as relações sociais são relações 

simbólicas, repletas de significados e nas quais o “eu”, no sentido de 

autoidendificação, só existe em relação ao outro. 

A interação é definida como a “influência recíproca dos indivíduos sobre as 

ações uns dos outros, quando em presença física imediata” (GOFFMAN, 2002, 

p.23), sempre sendo feita e mediada por símbolos (a roupa e a fala, por exemplo, 

são símbolos que permitem a interação).  

Os indivíduos entram em contato querendo informações um dos outros, 

porém estas são estruturalmente precárias, tendo sempre que lidar com o “parecer”, 

não com o que de fato é. O objetivo disso é definir a situação, tornando os sujeitos 

capazes de compreender o que esperar e o que é esperado uns dos outros, de 

modo a construir um jeito de agir apropriado para se lidar com tal indivíduo. A 

experiência e os estereótipos são as ferramentas com as quais o indivíduo monta 

suas expectativas em relação ao outro, sendo estas expectativas fundamentais para 

as interações entre agentes (GOFFMAN, 2002). 

Não existe definição unilateral de situação, assim como não há 

homogeneização em seu significado. O que pode ocorrer é um consenso 

operacional, uma postura de se evitar conflitos abertos através de um acordo entre 

os participantes de uma interação, o que envolve a elaboração de uma única e geral 

definição de situação (GOFFMAN, 2002). 

A expressão de si, ou em outros termos, a capacidade de dar impressão, é o 

comportamento que expressa o individuo, sua posição social, seu “eu”. É impossível 

não se expressar. Contudo, ninguém controla completamente a impressão produzida 

sobre outrem e nem toda a expressão de um individuo impressiona o outro individuo. 

O seu objetivo é regular a conduta dos outros, ou seja, o modo como o tratam. Tal 

controle é feito pela intervenção na definição de situação, conduzindo-a de acordo 
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com seus interesses, sendo que a informação passada pode ser falsa (GOFFMAN, 

2002). 

A expressão ocorre de duas formas: a primeira é a expressão transmitida 

intencionalmente, feita através de símbolos verbais, ou seja, a comunicação em si, e 

a segunda é a expressão emitida, que envolve uma gama de ações não 

intencionais. Informação falsa é passada por essas duas formas. A diferença é que a 

segunda é contextual e não intencional, com certas ações podendo passar 

despercebidas para nós, porém não para o outro, de modo que a expressão emitida 

pode ser usada para testar a validade da expressão transmitida (GOFFMAN, 2002). 

A representação (ou performance, ou desempenho) é a atividade que 

permite a expressão do indivíduo, e que também permite que outros tenham uma 

impressão desse mesmo agente. A fachada é o equipamento expressivo empregado 

durante a representação, constituído pelo cenário; os elementos cênicos do 

ambiente onde ocorre a interação; e a fachada pessoal; o equipamento de 

expressão mais íntimo do indivíduo; esta, que se divide em aparência; que expõe o 

status social do indivíduo e qual atividade está realizando no momento; e maneira; 

modo de agir e falar que demonstra como o indivíduo irá se portar na interação e 

que papel desempenhará na corrente situação. Aos sinais presentes nas fachadas 

que buscam acentuar a imagem transmitida para os outros se dá o nome de 

realização dramática (GOFFMAN, 2002). 

É esperada uma coerência entre maneira, aparência e cenário, cujo não 

cumprimento causará uma sensação de estranhamento nos outros indivíduos. A 

representação corre riscos caso sejam dadas impressões errôneas, discrepantes 

daquilo que é esperado pelo indivíduo, causando constrangimentos e desconforto, 

de modo que o indivíduo deve dar uma impressão aceitável para si próprio e o outro, 

de acordo com a situação (GOFFMAN, 2002). 

Cada espaço social tem certas demandas em relação ao papel social, a 

“promulgação de direitos e deveres ligados a uma determinada situação social, 

envolvendo um ou mais movimentos” (GOFFMAN, 2002, p.24), cuja sustentação 

advém da crença do individuo e dos outros no papel. A expressão do individuo muda 

de acordo com a situação, com diferentes personas (conjunto de representações e 

afirmações significativas para o sujeito) para diferentes situações.  

O indivíduo, então, a fim de expressar certo papel social em determinada 

situação, irá precisar fazer uso de uma persona que esteja de acordo com esse 
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mesmo papel, fazendo para tal o uso de uma fachada que lhe permita representar 

aquilo que se é esperado pela plateia que interage com o agente que empenha esse 

papel. Ele também pode muito bem utilizar sinais que acentuam a imagem que 

deseja transmitir aos outros durante sua representação, a chamada realização 

dramática, sendo que existem profissões cuja realização contém atos que já exaltam 

as características e qualidades que o ator deseja expressar, como é o caso dos 

cirurgiões (GOFFMAN, 2002).  

Haveriam dois tipos de atores, os cínicos; que não acreditam na impressão 

criada em sua representação, e os sinceros; que creem no papel que representam e 

na persona referente a tal situação. Os cínicos podem ser aqueles que encenam em 

benefício próprio, em nome de sua comunidade ou são forçados a determinado 

papel (GOFFMAN, 2002). 

É importante lembrar, entretanto, que nem sempre o indivíduo escolhe seu 

papel social, sendo possível que este lhe seja imposto (por exemplo, se espera que 

uma mulher grávida possua um comportamento adequado do que se espera de uma 

mãe) (ROSSINI, 2013) e que as fachadas não são criadas, mas sim selecionadas, 

sendo formadas e solidificadas pelas expectativas referentes às práticas as quais 

estão ligadas. Em outras palavras, os papéis sociais já vêm com suas próprias 

fachadas.  Elas também se caracterizam pela sua generalidade, já que diferentes 

atividades podem fazer uso de mesmos elementos expressivos, como, por exemplo, 

o jaleco branco para nutricionistas e cirurgiões plásticos (GOFFMAN, 2002).  

O ator oferece aos seus observadores uma impressão que é idealizada, 

procurando se encaixar ao máximo em um padrão comportamental dentro das 

expectativas durante sua representação, abandonando ações não compatíveis, de 

modo que lhe possibilite expressar os valores bem vistos pela sociedade. O 

indivíduo também deverá ter a consciência de que pode vir a ser forçado a esconder 

certas manias e desejos, indícios de enganos, atividades degradantes ou lucrativas, 

porém inapropriadas, além de quais quer ações imorais que o ajudem a passar uma 

falsa sensação de normalidade (GOFFMAN, 2002).  

É importante ressaltar outros elementos específicos. Primeiro, a questão do 

treinamento, gerenciado por universidades ou outras instituições de modo a dar um 

status diferenciado aos indivíduos que por elas passaram, tornando-os profissionais 

que se põem acima dos outros, podendo causar assim uma impressão mais potente 

no público; e segundo, o fato de que o ator tenta manipular essa mesma impressão 
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de forma que pareça que ele e a sua plateia tenham uma ligação diferenciada, e que 

a atividade que ele realiza no momento da representação é a sua tarefa de maior 

importância e que as qualidades que ele apresenta são parte intrínseca de seu ser, 

enquanto que o público muitas vezes aceita o que lhe é apresentado como 

verdadeiro (o que força o ator a tomar mais cuidado). Essas constatações estão 

ligadas ao fato de que diferentes papéis são usados para diferentes situações, 

embora o público prefira considerar o indivíduo apenas pelo que ele apresenta como 

profissional (GOFFMAN, 2002). 

Desse indivíduo, então, será requisitado um autocontrole a fim de manter a 

coerência expressiva, uma persona que seja esperada pelo público, evitando ao 

máximo as incompatibilidades que contradizem a definição de situação que havia 

sido proposta; como quaisquer gestos involuntários que danifiquem a representação 

ou estados físicos, mentais e emocionais que destoam o indivíduo como um ser 

socializado. De certa forma, o que se pede do indivíduo durante sua representação 

pode visto como formas de compelir a interação, que acabam por converter suas 

atividades em representações, fazendo com que esse ator expresse a execução de 

sua tarefa e os seus sentimentos (GOFFMAN, 2002). 

 A representação falsa seria ensaiada, e a verdadeira; espontânea. O que 

pode impedir a primeira de ocorrer é o medo da descoberta, o que pode resultar na 

perda de dignidade e a confiança da plateia. O que acontece, então, é um jogo de 

conhecimento e ocultamento, envolvendo quanta informação o indivíduo revela. Ver 

através de um indivíduo costuma ser mais fácil do à capacidade de manipular nosso 

comportamento, de modo que o observador constantemente levará vantagem sobre 

o ator (GOFFMAN, 2002). 

Entendendo uma região como sendo “qualquer lugar que seja limitado de 

algum modo por barreiras à percepção” (GOFFMAN, 2002, p.101), se põe em pauta 

a ideia da região de fachada, o local físico onde o indivíduo realiza sua 

representação, e cujo equipamento expressivo de sinais é a parte da fachada 

chamada de cenário. Uma região de fachada, como um consultório de um cirurgião 

plástico, possui toda uma mística em volta dela graças aos elementos cênicos, ao 

desempenho dos atores que ali atuam e os papéis e personas ali expostos 

(GOFFMAN, 2002).    

O indivíduo, ao utilizar essa região em sua representação, reforça que as 

atividades que ele realiza nesse local seguem alguns padrões, que podem ser 
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divididos em dois grupos; a polidez, que trata a maneira pela qual o indivíduo 

interage e se dirige a plateia; e o decoro, referente à aparência; o comportamento; 

que o ator mantém enquanto em contato com o público, mesmo que haja uma 

interação face a face (GOFFMAN, 2002). 

Em um primeiro contato, o decoro (seja de uso moral ou instrumental), ligado 

a questão da aparência, terá um peso maior na impressão inicial do público, cuja 

utilização serve para demonstrar respeito ao local onde o ator se encontra e evitar 

críticas de outros indivíduos. Pois essa análise inicial; que se baseia muito mais no 

fator visual; não requer um contato direto, ou seja, não requer que o ator dê sinais 

de polidez, afinal, “os atores podem deixar de se expressar, mas não conseguirão 

evitar a emissão de expressões” (GOFFMAN, 2002, p. 103). 

Oposto a região onde se expressa e ressalta certos comportamentos, atos, e 

valores que ajudam o ator a passar a impressão que ele deseja; a região de fundo, 

ou de bastidores, é aonde se monta a representação e onde as imperfeições, os 

fatos considerados negativos para a apresentação, aparecem. É nessa região onde 

a fachada pessoal é construída, e onde ela pode ser deixada de lado, junto com a 

persona usada na região de fachada. Também é de cada região der uma linguagem 

própria, com os bastidores possuindo uma linguagem mais informal, enquanto na 

região de fachada se preza uma formalidade a fim de se revidar quaisquer 

constrangimentos (GOFFMAN, 2002).    

É importante ressaltar que não existem situações de caráter puro, apenas de 

conduta formal ou informal, mas sim uma predominância de um estilo ou de outro, e 

uma busca pelo equilíbrio entre ambos. Além disso, sentimentos positivos e 

amigáveis não são únicos dos bastidores, enquanto sentimentos de desconfiança e 

manipulação não são a única norma na região de fachada (GOFFMAN, 2002).   

Saber controlar a sua região de fachada é uma peça chave da 

representação, pois permite ao indivíduo saber qual persona deve utilizar em cada 

situação, impedindo que um mesmo público observe diferentes papéis sendo 

performados pela mesma pessoa e, com isso, crie contradições e impressões falhas. 

É necessário então saber reconhecer a sua plateia. Caso essa divisão não seja bem 

feita, um estranho pode assistir uma representação que não era destinada para ele, 

confundindo o ator em relação a qual conduta deve e adotar e, muito provavelmente, 

causando algum constrangimento. Nesse caso, a representação pode ocorrer 

normalmente, e o estranho pode sair da região de fachada (GOFFMAN, 2002).   
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4. ESTADO DA ARTE  

 

Esse trabalho pretende utilizar quatro teses/artigos como as bases principais 

para expor a pesquisa e as teorias aqui expostas, alguns desses que já foram 

citados na seção anterior. Todos esses autores partem de uma mesma reflexão com 

abordagens diferentes: a representação e a construção de fachada por certos 

indivíduos via Instagram. 

Segundo Sofia Caldeira, em “Identities in Flux: An Analysis to Photographic 

Self-Representation on Instagram”, o uso constante da fotografia faria essa rede 

social em particular contribuir de maneira específica no processo de construção de 

identidade de um individuo no ambiente social. É realizado então um estudo de 

como a fotografia age como um meio para a expressão de si, investigando como tal 

prática foi modificada pelo Instagram e como acabou por influenciar os motivos do 

uso dessa rede, e quais as possíveis classificações das imagens utilizadas. 

A fim de analisar as fotografias, as caracteriza levando em conta os 

seguintes aspectos: se houve interação social (entendida como sendo comentários 

ou likes) e a exposição de algum texto, o caráter da fotografia (mundano ou 

ritualístico; representando momentos importantes; e emocionalmente positivo, 

negativo ou neutro) e o que foi representado, dividido em representação direta (o 

usuário sozinho ou acompanhado de outra pessoa) e indireta (outro indivíduo que 

não o dono do perfil ou qualquer outro tipo de imagem) (CALDEIRA, 2016). Os 

resultados da pesquisa de Caldeira tiveram similaridades com o que havia sido 

observado no processo de construção deste trabalho, assim como algumas das 

motivações para o uso do Instagram, temas que serão tratados melhor no tópico que 

aborda os perfis escolhidos para esse trabalho e suas características gerais  

Junto com aquilo que se escreve, a fotografia do perfil; e o modo como o 

perfil deseja se representar nela, o que envolve uma escolha consciente e criativa 

em que se confere significado próprio à foto, se escolhe momentos e aspectos 

apropriados e busca-se guiar a visão pública; acabam por passar a impressão para 

os outros de que aquela é a versão real do indivíduo que acompanham, seja a 

fotografia uma representação direta; física; do indivíduo, ou indireta; caso o ator se 

sinta incomodado em se expor ou encarnar uma projeção ideal, ou simplesmente 

deseje uma opção que lhe permita um melhor uso de sua criatividade e dos recursos 
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do Instagram; onde a expressão de si próprio ocorre via o uso de imagens de 

regiões e cenários, objetos, outras pessoas etc (CALDEIRA, 2016). 

Assim ocorre tendo vista a existência da noção por parte do público de que 

um indivíduo pode ser resumido em uma imagem e também que muitas vezes esse 

primeiro “parecer” é visto como uma representação legítima, a base real do sujeito 

no tempo presente, embora o Instagram também sirva como um arquivo de todas as 

mudanças e tomadas de posição pelas quais o indivíduo passou (CALDEIRA, 2016). 

“Fotos, fachadas e personas: a construção identitária por meio do uso do 

aplicativo Instagram”, de Pietro Giuliboni Nemr Coelho, analisa como os indivíduos 

agem e interagem entre si na rede em pauta, como é utilizada e, como, por via dela, 

constroem suas identidades. 

O ato da postagem equivale a um desejo de interação, cujo sucesso; que 

pode se refletir tanto nas redes quanto fora delas; irá depender de um conteúdo 

escolhido e editado pelo perfil que tem como base o que o seu público espera ver e 

o que é esperado de si próprio, e cujos elementos simbólicos que compõem as 

imagens foram influenciados pela sua socialização e experiências quando em 

comunidade. Há então uma reciprocidade entre os mundos virtual e físico 

(COELHO, 2016). 

O indivíduo; no ambiente do Instagram; passa a agir, se comportar e ter a 

mentalidade de um ator, advindo do fato de que; como diz Souza Martins (2008, 

p.91); “a vida se torna um modo de vida marcado por uma sociabilidade teatral, pela 

representação (...), pela fabulação” (apud COELHO, 2016, p. 24). Se começa então, 

via observações e mudanças pensadas, uma busca por maneiras de construir uma 

identidade que apele para o grupo o qual se deseja impressionar por determinado 

motivo, entre as quais esta o acobertamento de certas informações incompatíveis 

com a imagem que se quer passar à audiência via a edição e montagem de imagens 

e mensagens (COELHO, 2016).  

Viabiliza-se assim uma fachada cujos valores e comportamentos condizem 

com o papel social que se deseja cumprir e as expectativas da sociedade, em um 

processo que envolve também a manutenção e reiteração da representação e dessa 

mesma fachada a fim de manter firme a impressão direcionada para o público alvo e 

evitar interpretações errôneas.  

Como já havia sido tido antes, o Instagram possui mecanismos e 

peculiaridades que; além de chamarem a atenção de mais pessoas, acabam por 
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serem empregadas para justificar o seu uso, tais como a ampla gama de acessíveis 

opções para a edição de fotos; abrindo espaço para a criatividade; e a possibilidade 

de “compartilhá-las em outras redes sociais, chegando ao alcance de milhares de 

pessoas de maneira dinâmica, podendo comentar nas fotos e demonstrar seu 

interesse por elas” (COELHO, 2016, p. 57), além do fato de que na página do perfil, 

ficam apenas disponíveis as postagens de autoria e desejo de seu dono, garantindo 

sua independência e não precisando se preocupar com intervenções e interrupções 

em sua representação por parte de outros usuários (COELHO, 2016).  

Aquilo que o indivíduo revela sobre si mesmo o ajuda a montar a narrativa 

de identidade que ele deseja manter no ambiente digital, e a se aproximar das 

pessoas que ele deseja impressionar. Isso ocorre seja por revelar informações 

importantes como sua formação e profissão, que afetam e influenciam o que se 

espera do sujeito e o sentido dado às suas fotos; ou seus hobbies, hábitos e estilo 

estético, que podem fazer com que o seu público se identifique com esse lado mais 

pessoal, possuindo uma possível visão do seu caráter. Tendo isso em mente, pode-

se dizer que “por mais que as informações primárias sejam a essência de cada 

indivíduo na perspectiva dessa análise, as informações (secundárias) dão 

materialidade à identidade “construída” de cada um” (COELHO, 2016, p 68). 

Ao mesmo tempo em que deve buscar dominar sua expressão emitida, 

como gestos e expressões faciais; sintomas de suas características mais interiores, 

o indivíduo também terá que atentar ao fato de que essa sua nova persona não foi 

construída do nada, mas sim que utiliza como base o seu “eu” original, a sua real 

personalidade e modo de ser e pensar, que podem causar consequências negativas 

a sua fachada caso sejam trazidos à superfície (COELHO, 2016). De certo modo, 

essa persona acaba virando uma espécie de prisão, forçando o ator a manter uma 

linha de atuação para o seu próprio bem e do papel que almeja representar.  

Em adição, pode-se supor que, dependendo dos objetivos que fazem 

determinados perfis existirem, como algo mais específico que pode acabar fazendo 

com que se mire, por exemplo, em um público alvo, tal como é o caso da pesquisa 

aqui exposta; a plateia pode vir a ser mais constante, ou, em outros termos, 

composta por um mesmo tipo de pessoas ou até mesmo marcada pela presença 

contínua dos mesmos indivíduos, o que pode levar também a uma representação 

mais constante e estável que o normal. Seria então em tese uma questão de achar o 

tom certo, supostamente sem ter que haver a necessidade de se por em prática 
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mudanças tão bruscas, supondo o fato de que houve um certo planejamento na 

lógica das postagens por parte do indivíduo por trás da tela. 

“A Picture is Worth a Thousand Words: A qualitative analysis of how 

consumers identify themselves on Instagram”, de Caroline Garsbo e Emilia 

Sörensson Wittberger, possui visão mais econômica e mercadológica, procurando 

entender como um indivíduo constrói sua identidade como um consumidor nas redes 

sociais, e como companhias podem tirar proveito disso para identificar o seu público 

e melhorar suas técnicas de marketing. O conceito de personal branding (marca 

pessoal, em português), e como as construções da representação e de uma 

identidade ideal ocorrem no Instagram são a grande contribuição dessa tese. 

Esse conceito em questão junta “networking, o alavancando da 

autoconsciência e a excelência das habilidades em uma proposta de valor pessoal 

para o local de trabalho do indivíduo” (GARSBO; WITTBERGER, 2014, p. 10) que se 

correlaciona com o modo pelo qual marcas comerciais procuram se destacar no 

mercado, está relacionado com diferentes ações e estratégias que um indivíduo faz 

uso a fim de se destacar da competição, seja buscando ressaltar sua aparência, 

experiência, caráter, competência ou quaisquer características especiais que o faça 

se diferenciar dos outros (JOSEPH, 2011; About.com Marketing, 2014 apud 

GARSBO; WITTBERGER, 2014).  

Com o advento das redes sociais, foi aberto um leque maior de meios para 

expressar a sua marca pessoal e opções para diferenciá-la das de outras pessoas, 

permitindo a existência e a manutenção; via consistência; de uma identidade que é o 

resultado da construção de uma narrativa, que envolve a cuidadosa coleta e junção 

de diferentes elementos e aspectos que tem como objeto passar uma imagem ideal 

do sujeito, como por exemplo, um competente provedor de um tipo determinado 

serviço (GARSBO; WITTBERGER, 2014). 

Por último, Olivia Orth, com “Presentation of selfie: a modern understanding 

of Goffman's self on Instagram”; uma tese mais próxima da pesquisa aqui escrita; 

aborda os temas dos autores acima, dentre os quais o estilo e a dinâmica de 

interação no Instagram, junto a uma discussão da aplicação e modernidade dos 

conceitos de Erving Goffman.  

Parte importante da dinâmica do Instagram é a constante publicação de 

conteúdo por parte do perfil e, como parte disso, a reiteração de sua persona; o que 

acaba servindo não apenas para manter o seu público entretido e presente, mas 
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também possibilita uma revisão de suas características e de sua essência, abrindo 

caminho para mais chances de interação através de comentários e likes, e com isso; 

um possível suporte para o que vem sendo apresentado, e principalmente um maior 

entendimento dos desejos e preferências da plateia (GONZALES; HANCOCK, 2011 

apud ORTH, 2016). 

Os usuários podem se sentir constrangidos em interagir com um perfil 

desconhecido, embora essa restrição possa ser quebrada pela natureza do mesmo, 

que pode ter como objetivo, por exemplo, distribuir informações sobre certos 

assuntos, iniciar discussões sobre um determinado campo de conhecimento ou fazer 

propaganda de algum tipo de serviço, incentivando a interação, também graças a 

uma forte e positiva impressão gerada por uma boa representação.   

Entre os tipos de interação, o uso de legendas e hashtags têm como objetivo 

não apenas descrever uma imagem, mas também chamar a atenção de outros 

usuários e criar laços com eles, por exemplo, via a utilização de um senso de humor 

que ajude a criar uma boa imagem do perfil e incentive novas interações, ou seja, 

mais likes e comentários, enquanto que emojis podem ser usados para acentuar o 

sentido do texto que acompanha a imagem, orientando o público e evitando 

interpretações erradas por parte do mesmo (ORTH, 2016).  

Em relação à likes e comentários; os primeiros, por se tratarem de uma ação 

mais rápida e feita sem grande esforço, são mais comuns que os segundos; 

considerando-se que estes demandam pensar e escrever algo, embora esse esforço 

a mais também possa servir para denotar uma maior apreciação de uma postagem 

do que é esperado e pode, assim, ser vista como um incentivo para a continuação 

do atual desempenho do perfil.   

O objetivo que um indivíduo tem quando adentra o ambiente das redes 

sociais afetará o modo como ele se apresenta e como escolhe interagir. Aqueles 

com metas mais frívolas e motivos superficiais podem não desejar serem 

identificados com sentimentos negativos e por isso, acabam por evitar postagens 

desse tom, desconsiderando a tristeza como sendo parte de sua representação e 

procurando passar um ideal de felicidade, enquanto outros podem utilizar os 

momentos negativos de suas vidas para se conectarem com os usuários que 

vivenciaram experiências parecidas (ORTH, 2016). Pode-se dizer então que 

dependendo do objetivo, uma representação pode procurar entregar uma impressão 
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baseada na ideia de idealização; o que envolve certos mecanismos de controle; ou 

uma imagem mais próxima da realidade do indivíduo. 

A região de fachada (o local físico onde o indivíduo realiza sua 

representação) do Instagram seria compatível ao perfil do usuário, onde o mesmo 

exibe sua presença física e permite a sua plateia; aqueles que o seguem; conhecer 

seu caráter via as constantes postagens pela plataforma, enquanto a região dos 

fundos se apresenta nas ações realizadas pelo indivíduo para regular sua 

representação e de modo a fazê-la parecer autêntica, seja editando fotos, 

modificando sua fachada antes da postagem, ou até mesmo apagando-as depois de 

já terem sido publicadas, tudo para a fim de causar a impressão desejada e de modo 

que o indivíduo possui um maior controle expressivo nas redes durante uma 

interação do que no mundo físico (ORTH, 2016).  

  

5. METODOLOGIA  

 

O trabalho aqui exposto foi fruto de uma pesquisa qualitativa, e para a 

realização de seu objetivo central, foram observados nove perfis; cinco homens e 

quatro mulheres; divididos igualmente entre três diferentes profissões; cirurgiões 

plásticos, nutricionistas e personal trainers. Desses nove, três deles, um de cada 

área, foram considerados os perfis principais, constituindo-se como as principais 

referências de suas profissões para as estratégias e condutas por elas postas em 

práticas; e por isso, tiveram suas postagens e atividades observadas em tempo real 

deste janeiro de 2019 até agosto do mesmo ano, enquanto os outros seis receberam 

o caráter de secundários, sendo aqueles que em geral foram observados por um 

período menor de tempo, de dois a três meses, com a meta principal de fornecerem 

material usado para comprovar ou negar as ideias concebidas tendo como passe os 

perfis primários. 

 

6. PERFIS 

 

A maioria das postagens analisadas apresenta o indivíduo, o criador do 

conteúdo, se caracterizando de modo a empenhar o papel que deseja expressar no 

momento, seja o do profissional no local de trabalho ou o ser humano em uma 

atividade de lazer. As imagens (algumas vezes, editadas com logo personalizado ou 
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do consultório) são utilizadas para tratar de determinados questões e temas 

relacionados à sua profissão, tirar dúvidas e transmitir mensagens e histórias. Pode-

se então dizer que tanto a representação direta quanto indireta são estratégias 

viáveis e utilizadas, sempre acompanhadas de um texto e de alguma interação entre 

o perfil e os seus usuários. 

Embora boa parte das postagens mostrem situações mundanas; ou seja, o 

suposto cotidiano do indivíduo; existe um caráter ritualista embutido nas imagens de 

representação direta no que diz respeito à montagem da fachada expressiva e da 

região de fachada, envolvendo a escolha dos itens que lhe possibilitam estar de 

acordo com o papel que pretende seguir e quais sinais podem reforçar a imagem 

que quer passar.   

Há duas características em comum aos perfis analisados. Em primeiro lugar, 

tendem a dividir o conteúdo em categorias que assinalam seus interesses, o foco de 

postagens e o caráter geral do perfil. Em segundo, todos os indivíduos pesquisados 

identificam a si mesmos, sua profissão e outras informações relacionadas a ela; 

como a sua formação acadêmica ou as associações a qual faz parte; na seção de 

biografia, que é sempre visível ao público, junto a uma foto do indivíduo com seu 

uniforme e a um meio de contato; como por exemplo um número de telefone. Todas 

essas informações iniciais servem para chamar a atenção dos outros usuários para 

um papel social que ali é representado e os orienta a formular uma impressão inicial 

do sujeito que siga na direção pretendida. 

Em relação às diferenças entre as profissões analisadas; considerando, de 

cima para baixo, cirurgiões plásticos, nutricionistas e personal trainers; as regiões de 

fachada e os padrões de ação (envolvendo as ideias de decoro e polidez) de caráter 

formal vão se encontrar mais presentes nos dois primeiros, enquanto nos últimos há 

uma maior exposição do corpo e uma linguagem mais coloquial. São nos personal 

trainers em que se encontra mais variedade nos tipos de postagens e também uma 

maior frequência, postando até mesmo múltiplas vezes por dias seguintes, enquanto 

as outras ocupações costumam postar com intervalos de dois a três dias.  

  

6.1. CIRURGIÕES PLÁSTICOS 
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O primeiro perfil principal é o @claudiomatsumoto5, que se identifica em uma 

seção biográfica como cirurgião plástico (Salvador), membro titular da Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Sociedade Interna de Cirurgia Plástica 

(ISAPS). Divide seu conteúdo nas categorias de “Fotografia”, “Consultório”, “Equipe”, 

“Perfil”, “Running”, “Congressos”, “Youtube”, “Pelo Mundo”, “Prótese de mama”, 

“Botox”, “Cirurgias”.  

A maioria das imagens abordam procedimentos cirúrgicos, passando uma 

impressão mais formal que os perfis de outras profissões analisadas, utilizando 

também vídeos e imagens que abordam feriados ou datas especiais. Há pouco 

conteúdo de cunho pessoal, mais expostas em imagens fotos de si fazendo se 

exercitando ou correndo em maratonas. 

Começando a operar em fevereiro de 2015, o perfil ainda não dispunha de 

postagens6 muito bem trabalhadas. As imagens não eram bem editadas, e o texto 

junto a elas era bem curto e simples. Não havia, então, a sofisticação que se veria 

no futuro, muito menos as explicações detalhadas dos procedimentos cirúrgicos. 

Concentrava-se, por exemplo, em fazer propaganda para seus outros canais de 

comunicação; como o seu canal no youtube ou o site de sua clínica; e em agradecer 

àqueles que lhe permitiram gradualmente a superar as marcas de seguidores 

(quatro mil e cinco mil, por exemplo).  

Outros destaques são postagens de esculturas de anatomias humanas 

(poucas, e que não aparecem mais no presente provavelmente pelo baixo número 

de curtidas), aparições em congressos e eventos (que também não aparecem tanto, 

mas que podem servir para indicar uma atualização de conhecimento por parte do 

perfil) e frases de pessoas famosas (acompanhadas de ditos ou enunciados de 

apelo popular, que são influenciados pela ideologia do self made man). Pode-se 

dizer então que há uma tentativa tanto de se afirmar como uma autoridade em seu 

campo quanto de motivar seus possíveis futuros pacientes. 

Porém, suas bases iniciais foram duas: os autorretratos e as postagens 

sobre prótese de mama. Sobre a primeira, o perfil aparece na maioria das vezes 

sorrindo (seja com terno ou uniforme de trabalho), tentando causar uma boa primeira 

impressão (em uma das fotos, não está sorrindo, mas tem como pano de fundo os 

 
5 Disponível em: <https://www.instagram.com/claudiomatsumoto/> 
6 No contexto do Instagram, constitui no ato de um perfil postar uma fotografia ou vídeo. (Garsbo; 
Sörensson Wittberger, 2014,Pg. 19). 

https://www.instagram.com/claudiomatsumoto/
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seus diplomas); e sobre a segunda, o implante de silicone é uma das cirurgias mais 

pedidas pelas mulheres, o que mostra que o perfil sabia desde o início qual era o 

seu público alvo e a demanda do mesmo. 

Figura 1- Selfie 

 

Fonte: Instagram, 20157. 

Figura 2- Retrato 

 

Fonte: Instagram, 20158. 

 
7 Disponível em <https://www.instagram.com/p/1aMIZqJPhN/>. Acesso em: Julho, 2019. 

https://www.instagram.com/p/1aMIZqJPhN/
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Progressivamente introduz ao público a estrutura que dispõe; o projeto e a 

construção de sua nova clínica, várias fotos da clínica pronta, do seu pessoal 

(secretária e assistentes), da sala de cirurgia etc., e mais tarde o perfil vai adquirindo 

um caráter mais formal, chamando a atenção para o seu grau de conhecimento e 

atenção, em especial ao tirar dúvidas (algo que nem sempre consegue por falta de 

tempo), dar dicas e explicar como certas cirurgias funcionam (novamente, aquelas 

que têm maior apelo ao público feminino, como a lipoaspiração). Constrói-se então a 

persona de alguém capaz de transformar sua realidade dos seus seguidores. 

Os perfis secundários são os de @dradanielapinho9; cuja maioria das 

imagens servem para abordar procedimentos cirúrgicos e dúvidas comuns, e 

@edsonneto_cirurgiaplastica10; que utiliza muitas mensagens motivacionais e 

enunciados de apelo popular, além de explicações das cirurgias e comemoração de 

feriados, como nos outros perfis. Ambos se identificam como cirurgiões plásticos e 

membros da SBCP em suas respectivas seções de biografia. 

 

6.2. NUTRICIONISTAS 

 

@nutricionistaamandabrant11 se identifica como nutricionista esportiva, 

fisiologista do exercício e bacharel em educação física. Divide suas postagens em 

algumas das seguintes categorias: “Clínica Apex” (local de trabalho), “Nutrição”, 

“Vídeos”, “Gym Time”, “Reflexões”, “Fé”, “Creatina”; um composto químico usado 

para se obter maior resistência nos treinos12; e “Glamour Nutrition”; marca de 

produtos de beleza e emagrecimento13. Suas postagens são fotos de si mesma 

trabalhando (com uniforme completo, uma amostra de profissionalismo), em lazer, 

se exercitando (ou mostrando o corpo) e exibindo produtos, além de imagens com 

ditos populares ou dicas de nutrição/dieta. É um perfil que possui um viés mais 

comercial, com propaganda de determinados tipos de produtos ligados a supostos 

benefícios físicos. 

O perfil começou a atuar na passagem de 2013 para 2014 com algumas 

fotos de paisagem ou de si mesma participando de eventos, mas em pouco tempo 

 
8 Disponível em <https://www.instagram.com/p/0D3UmspPpv/>. Acesso em: Julho, 2019. 
9 Disponível em: <https://www.instagram.com/dradanielapinho/> 
10 Disponível em: <https://www.instagram.com/edsonneto_cirurgiaplastica/> 
11 Disponível em: <https://www.instagram.com/nutricionistaamandabrant/> 
12 Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Creatina> 
13 Fonte: <http://midwaylabsusa.com/about> 

https://www.instagram.com/p/0D3UmspPpv/
https://www.instagram.com/dradanielapinho/
https://www.instagram.com/edsonneto_cirurgiaplastica/
https://www.instagram.com/nutricionistaamandabrant/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Creatina
http://midwaylabsusa.com/about
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tomou um viés mais voltado para sua profissão, com postagens de mensagens 

motivacionais evolvendo treino e dieta, enunciados de apelo popular e dicas de 

alimentação.  

Figura 3- Alimentação 

 

Fonte: Instagram, 201414. 

Em compensação, havia no começo poucas fotos de si mesma participando 

de eventos sociais; saindo com amigas, por exemplo; ou em seu local de trabalho 

usando uniforme; o que poderia enfraquecer sua representação; e nenhuma fazendo 

propaganda de uma determinada marca de suplementos alimentares, embora já 

defendesse seu uso.  

 
14 Disponível em <https://www.instagram.com/p/pBgbQupKDf/>. Acesso em: Julho, 2019. 

https://www.instagram.com/p/pBgbQupKDf/
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Figura 4- Suplemento 

 

Fonte: Instagram, 201415. 

Portanto, pode-se dizer que o modo de operação dos meses iniciais do perfil 

não diferiu tanto de suas características atuais, embora, de certo modo, antigamente 

o perfil tinha um viés mais informacional, e, com o tempo acabou adotando um 

caráter mais pessoal e propagandista, o que permitiu levantar questões em relação 

dela se tratar de um caso de representação falsa, como se discutirá mais a frente no 

capítulo “Desafios e ética”. Um dos possíveis efeitos dessa mudança é de que a 

expressão de profissionalismo, e, de maneira mais geral, o cumprimento daquilo que 

se espera do papel social por ela reivindicado, acaba sendo danificada. 

Entre os perfis secundários, o primeiro é @nutricionistaleandrodebrito16, 

nutricionista esportivo/funcional, pós-graduado/mestrando. Há pouca variação de 

assuntos, preferindo focar em piadas relacionadas à nutrição, com poucas 

postagens de informação nutricional e textos pequenos. Trata-se de uma 

performance pouco empenhada e que falha em impressionar o seu público alvo de 

maneira muito positiva; muito devido a certa falta de carisma e uma maneira que 

desperta pouco interesse; resultando em muitas publicações (mais de quatro mil), 

mas poucos seguidores, se comparado com as outras nutricionistas. O fato da conta 

não ter sido mais encontrada, supondo que tenha sido deletada, suporta essa tese. 

 
15 Disponível em <https://www.instagram.com/p/rmR66xJKIP/>. Acesso em: Julho, 2019. 
16 Conta não mais disponível. 

https://www.instagram.com/p/rmR66xJKIP/
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A segunda é a de @sartori.carol17, formada em nutrição pela Universidade 

de Brasília e celíaca18. Posta imagens cujo título mostra o assunto tratado e fotos de 

seus almoços e receitas, explicando o benefício dos ingredientes, também sendo 

marcada pela pouca variação e algum senso de humor. É importante notar que, pelo 

que foi observado, não houver dúvidas quanto à sua postura ética, diferente do que 

ocorreu no perfil @nutricionistaamandabrant. 

 

6.3. PERSONAL TRAINER 

 

O principal perfil dessa profissão é o @personalvictor, personal trainer 

formado em educação física e especialista em biomecânica e 

emagrecimento. Categorias: “Depoimentos de pacientes”, “Fotos de “antes e 

depois””, “Cursos”, “E-book”, “Nutricionista/Advogados/Médicos”. Em grande maioria, 

suas imagens (algumas vezes, irônicas) abordam algum tema relacionado a treino 

físico ou alimentação, e também utiliza muitos depoimentos, autorretratos com 

enunciados de frases de efeito e dicas de exercícios. 

Começando em julho de 2012, o perfil não tinha como objetivo a sua 

promoção como um profissional confiável em sua área de atuação (educação física), 

mas sim um viés bastante pessoal. A maioria de suas postagens eram fotos de seus 

cachorros ou suas correndo de moto, e algumas são retratos em que mostra o corpo 

e pratica esportes marciais ou treina na academia, mas apenas uma parte ínfima é 

relacionada a sua profissão, mais especificamente,quando mostra fotos de suas 

aulas na academia. 

Entre os destaques dos primeiros meses, figuram uma foto de seu diploma e 

a sua participação num curso de um evento de educação física (que validam sua 

profissão e conhecimento, como a foto logo abaixo) algumas fotos de “antes e 

depois” de seus clientes; (fornecendo uma impressão de eficácia) além de uma 

postagem onde demonstra um desencantamento com o uso de certos suplementos, 

que como se verá mais a frente, é uma parte vital de sua representação.   

 
17 Disponível em: <https://www.instagram.com/sartori.carol/> 
18 Doença resultante de intolerância ao glúten. Fonte: 
<https://drauziovarella.uol.com.br/alimentacao/doenca-celiaca-como-diagnosticar-e-tratar/> 

https://www.instagram.com/sartori.carol/
https://drauziovarella.uol.com.br/alimentacao/doenca-celiaca-como-diagnosticar-e-tratar/
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Figura 5- Curso 

 

Fonte: Instagram, 201319. 

Com o tempo, suas postagens começam a se relacionar mais com a sua 

área de atuação: mais imagens de treino físico, mensagens de incentivo (onde o 

indivíduo aparece como aquele que faz a si mesmo) e, principalmente, imagens 

utilizadas para abordar um tema relacionado à saúde ou treinamento físico, em um 

texto longo com referência bibliográfica, de modo que o perfil possa justificar suas 

opiniões.  

Figura 6- Eletromiografia 

 

Fonte: Instagram, 201320. 

 
19 Disponível em <https://www.instagram.com/personalvictor/>. Acesso em: Julho, 2019. 
 

https://www.instagram.com/personalvictor/
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Esse último tipo de postagem é aquela que chama mais a atenção das 

pessoas (o humor e a ironia que vai mostrar no futuro ajuda) e permite com que ele 

interaja com o seu novo público, muitas vezes lhes tirando dúvidas. Assim, esse 

modelo acaba se tornando a regra, a base do perfil, e sobre o qual ele constrói o seu 

sucesso.  

Um dos perfis secundários é @jpbarroso_personal21, personal trainer 

formado em educação física que tem características parecidas com o perfil principal, 

@personalvictor. Postam com a mesma frequência e com temas parecidos e 

métodos parecidos, utilizando humor, “textões”, montagens; de modo a criticar a 

sociedade, os mitos que ela cultiva e o senso comum, como será descrito na seção 

“Humanização e empatia”. O último perfil é o de @personalfaby22, personal trainer 

especialista em fisiculturismo23 e treinadora de mulheres. Posta com uma alta 

frequência, como os outros, mas com pouca variação, havendo uma maior 

exposição do corpo, com vídeos de treinamento ou autorretratos, exaltando a forma 

física e tendo como principal cenário a academia.  

 

7. ESTRATÉGIAS 

 

7.1. O SUBJETIVO E O OBJETIVO 

 

Caldeira verificou em sua pesquisa três motivações para o uso do Instagram 

que podem ser utilizados para analisar os casos aqui apresentados: a diversão, o 

uso do aplicativo como um passatempo, uma forma de brincadeira, ou de amenizar 

certas mensagens; o triunfo, ou o anúncio de suas realizações e sucesso pessoal; e 

identidade, relativa à expressão de si no ambiente digital (ZANE VERDINA 2013, p. 

27 apud CALDEIRA, 2016, p. 141-142).  

A ideia é de que esse senso de identidade, de se apresentar aos outros uma 

imagem construída no Instagram, pode ser relacionada com os conceitos de 

diversão e triunfo, que, respectivamente, dizem respeito a apelos subjetivos e 

objetivos que tem como meta impressionar a plateia de maneira positiva. São então, 

 
20 Disponível em <https://www.instagram.com/personalvictor/>. Acesso em: Julho, 2019. 
21 https://www.instagram.com/jpbarroso_personal/ 
22 https://www.instagram.com/personalfaby/ 
23 Série de exercícios com o objetivo principal de desenvolver os músculos do corpo. Fonte: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiculturismo>. 

https://www.instagram.com/personalvictor/
https://www.instagram.com/jpbarroso_personal/
https://www.instagram.com/personalfaby/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiculturismo
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não apenas meios para a construção identitária do perfil, mas também as maneiras 

pelas quais ele captura a atenção, confiança e afeição da plateia, possivelmente 

encorajando-a a buscar interações face a face via consultas, por exemplo. 

Todos os perfis aqui pesquisados devem cumprir, ou até mesmo superar as 

expectativas de seu público através do modo pelo qual se apresentam diante do 

mesmo, aqueles por quem utiliza uma determinada fachada para causar uma 

impressão que favoreça os seus próprios interesses. Entretanto, o sucesso do perfil, 

e, portanto, do profissional por trás do mesmo, não vai depender apenas de sua 

interação com seus seguidores através de curtidas e respostas a seus comentários, 

postagens regulares ou o uso de imagens chamativas, mas de cumprir os requesitos 

do que se espera de um profissional do campo da saúde, que tem como foco os 

corpos e o bem-estar de seus pacientes, ou seja, exibir o conhecimento necessário 

para exercer a profissão, mas também um lado emocional que mostre que sabe lidar 

com pessoas e que realmente se importa com elas.  

Nessa seção então se exemplifica bem o papel da região dos fundos, nas 

ações realizadas pelo indivíduo para regular sua representação e apresentar ao seu 

público, na região de fachada, uma visão que possa impressiona-lós de maneira 

positiva. O objetivo, no fundo, é fazer cumprir as expectativas relacionadas ao papel 

social que o perfil espera representar. 

 

7.1.1. CONHECIMENTO E FALSIDADE 

 

Encontramos em quase todos os perfis pesquisados, a representação de 

qualidades objetivas. Trata-se do esforço em construir a impressão do indivíduo 

como uma figura de autoridade em sua área de atuação, por meio de postagens via 

dicas de alimentação, exercício ou descrição de cirurgias. Procura-se ressaltar então 

que não é preciso apenas ter amor e dedicação pela sua profissão, mas é 

necessária uma coisa mais fundamental, o conhecimento técnico formal, que o perfil 

busca constantemente demonstrar, de modo que a sua representação se baseará 

em passar uma imagem de que é um profissional honesto e sério em relação à 

realização de seus serviços.  

Isso remete a duas questões que haviam sido aportadas por Goffman 

anteriormente; primeiro a noção da formação como algo capaz de fornecer um 

status diferenciado aos indivíduos que por ela passaram, tornando-os verdadeiros 
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profissionais e por isso, um patamar acima de outras pessoas, de modo que os seus 

atos e falas poderem causar uma impressão mais potente no público; e segundo, as 

tentativas do ator de tentar manipular essa mesma impressão de modo que se 

entenda que ele e a sua plateia tenham uma ligação diferenciada, e que a atividade 

que ele realiza no momento da representação é uma tarefa de suma importância e 

que as qualidades que ele apresenta são parte intrínseca de seu ser, tanto as de 

caráter objetivo quanto às de teor subjetivo, tratada na próxima seção.  

A construção dessa imagem pode aparecer, por exemplo, via postagens que 

demonstram a evolução do seu conhecimento; com sua participação em congressos 

de sua área ou buscando manter-se atualizado via artigos e livros; ou via métodos 

mais pensados. Durante o período de observação, notou-se uma presença 

substancial de mulheres nos comentários e na busca por mais oportunidades de 

interação, o que suporta a ideia de que elas estão mais propensas a cuidar de seus 

corpos do que homens. Cientes disso, os perfis então desenvolveram estratégias 

direcionadas para esse público mais específico, buscando atraí-lo com amostras de 

sua inteligência e se focando em postagens explicando procedimentos cirúrgicos, 

tirando quaisquer tipos de dúvidas, ou apenas abortando algum assunto de sua 

área, quase sempre utilizando termos técnicos porem de modo de fácil entendimento 

para os leigos.  

Figura 7- Cirurgias Íntimas 

 

Fonte: Instagram, 201924. 

 
24 Disponível em <https://www.instagram.com/p/Bzc4jrEpqzD/>. Acesso em: Outubro, 2019. 

https://www.instagram.com/p/Bzc4jrEpqzD/
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Essa demonstração do conhecimento, de racionalidade, foi bastante 

observada nos dois perfis de personal trainers, @personalvictor e 

@jpbarroso_personal, através da utilização constante de referências bibliográficas 

em suas postagens, o que constitui uma forma de dar fundamento e legitimar não só 

uma posição mais crítica da sociedade e suas manias, mas também uma profissão e 

uma formação (educação física) muitas vezes não levadas a sério, em contraste 

com as áreas de cirurgiões plásticos e nutricionistas. Ressaltam então a importância 

do estudo, de se ter o conhecimento correto para se realizar um exercício eficiente, 

além da diferença entre profissionais e “amadores”, deixando clara a falta de 

conhecimento desses últimos.  

Em tese, a questão da subjetividade tem um peso maior para causar uma 

impressão positiva, mas é a parte da objetividade que separa os profissionais sérios 

daqueles que podem ser duvidosos ou mesmo falsos. Nessa pesquisa, os perfis 

aqui observados justificam sua existência pelo objetivo de chamarem a atenção de 

possíveis novos clientes, o que envolve um conflito por espaço com outras pessoas, 

algumas que nem sempre possuem as credenciais para exercerem funções na área 

na qual opinam e habitam. A forma que os perfis ditos como profissionais encontram 

para expulsarem esses outros indivíduos do campo de discussão e assim ganharem 

essa disputa de marcas pessoais é apontando a falsidade presente na forma pela 

qual escolhem se apresentar, na sua persona de peritos ou conhecedores do 

assunto via a crítica de conselhos mais baseados em opiniões do que conhecimento 

científico, o que pode resultar em soluções falsas. Eles não possuem então a 

formação e a inteligência necessária, enquanto este é o diferencial dos perfis 

estudados, algo que eles buscam comprovar sempre que podem. 

 

7.1.2. HUMANIZAÇÃO E EMPATIA  

 

A performance no Instagram tem como objetivo não apenas causar uma 

impressão pela sua objetividade, ou, em outros termos, pela exibição de seu 

conhecimento técnico e sua seriedade e profissionalismo; mas também apelando 

para termos mais subjetivos, ou, em outras palavras, para os sentimentos dos 

usuários. 

Essa questão da humanização também pode ser estendida para essas 

postagens que fogem da parte do treinamento físico, dieta e nutrição, dos assuntos 
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que seriam considerados, em uma primeira análise os principais do perfil. Esse tipo 

de postagem, onde o perfil se mostra como um ser humano, como uma pessoa com 

certo modo de ser e de pensar, são tão importantes quanto às postagens que 

chamam a atenção pelo grau de conhecimento técnico. O emocional é uma parte 

extremamente importante desse processo.  

Esse apelo ao subjetivo do modo que aqui é tratado, mais do que a exibição 

de um lado emocional, é a demonstração principalmente de duas coisas: primeiro, 

que por trás da tela, via imagens e textos do perfil, existe um outro ser humano, um 

indivíduo “comum” e falível, com ideias e emoções próprias, e que podem acabar vir 

a ser parecidas com as de seu público, e segundo, de um senso de empatia, e de 

tentativas de se criar relações de mão dupla pautada sobre esse sentimento entre o 

perfil e o seu público. Em geral, o objetivo é tentar fazer com que a plateia crie um 

sentimento de identificação com a pessoa por trás do perfil.  

Postagens de realização de atividades cotidianas, como saídas com amigos, 

visitas a pontos turísticos e eventos sociais em geral ajudam a projetar essa ideia de 

identificação e até uma impressão de idealização, e a exibição de mensagens de 

cunho religioso também ajuda a passar uma imagem de adesão e comprometimento 

a valores bem vistos pela sociedade, adicionando corpo e personalidade a persona 

que é apresentada, porém existem dois métodos que chamam mais a atenção, os 

“textões” e os relatos de experiências. 

Os chamados “textões”, grandes seguimentos de texto de opinião pessoal, 

tem certo papel na popularidade do indivíduo, tentando passar uma ideia de 

sabedoria e sensatez por parte da pessoa que o escreve, muitas vezes com alguma 

lição ou dito moral no final que supostamente denota o caráter do escritor. Pode-se 

dizer ainda que existe uma variação do “textão”, o chamado “desabafo”, uma versão 

mais extrema, emocional e dramática, que pode potencializar os efeitos citados 

acima, causando uma impressão mais forte nos seguidores do perfil. Nestes, há um 

maior investimento, são de uma natureza mais pessoal.  

Esses “textões” na maioria das vezes giram em torno de um discurso 

marcado pelo sentimento de indignação; mas que também pode fazer uso do bom 

humor; no qual o perfil critica os problemas, as manias e o status quo da sociedade 

moderna, o que costuma atrair muitas visualizações e comentários positivos ao 

procurar fortalecer uma visão de uma pessoa caracterizada não pela falsidade ou 

excentricidade, mas sim pela honestidade, sinceridade e humildade, de modo que, 
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além de passar a impressão de que é uma pessoa que se posiciona pelas causas 

certas e possui um senso critico; ganhando simpatizantes e abrindo mais 

possibilidades de interação; aparece como alguém que vale a pena ser seguido e 

confiado. 

Figura 8- Textão 

 

Fonte: Instagram, 201925. 

Através de constantes interações no ambiente digital, a plateia encontra algo 

com que possa relacionar se com o perfil, criando então uma ideia de vínculo; 

mesmo que frágil ou forçado; entre ambos os sujeitos. Relatos mais pessoais, que 

contam certas histórias como acidentes ou dramas familiares, por exemplo, 

permitem que os usuários se sintam mais próximos dos perfis, criando uma noção 

de intimidade e também de empatia, já que os usuários podem muito bem estarem 

vivendo em uma situação parecida com que as descritas pelo perfil ou terem vivido 

experiências parecidas. Assim sendo, o indivíduo que frequenta a página do perfil 

reconhece algo óbvio, mas que pode passar despercebido para ele, ou seja, o fato 

de que há outra pessoa do outro lado da tela, e de que ela pode não se tão diferente 

dele.  

 
25 Disponível em <https://www.instagram.com/p/Bv71GUugcKD/>. Acesso em: Outubro, 2019. 

https://www.instagram.com/p/Bv71GUugcKD/
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Figura 9- Relato pessoal 

 

Fonte: Instagram, 201926. 

Pelo que se foi observado, o nível de subjetividade tende a variar de acordo 

com a profissão, sendo consideravelmente presente entre personal trainers e 

nutricionistas, mas não tanto entre os perfis de cirurgiões plásticos; que utilizam 

bastantes postagens de feriados como tentativa de se manterem na mente do 

usuário e abrirem novas oportunidades de interação; mas que assim como a maioria 

dos outros perfis, buscam ressaltar que os indivíduos que os acompanha, e a suas 

opiniões, são importantes; via postagens que supõem que no dia de uma possível 

consulta, eles serão atendidos com o devido cuidado e respeito, sendo-lhes pedido 

que relatem o seu estado atual, suas preocupações e desejos, enquanto é 

salientado que cada caso é diferente. Assim, cada indivíduo tem a impressão de ser 

visto como alguém único, e de ter suas ideias e opiniões levadas em consideração 

como tal.  

 

7.2. A VENDA VIA MOTIVAÇÃO 

   

Para obter o sucesso que deseja, o perfil irá precisar não apenas de 

estratégias que lhe possibilitem “vender” sua competência e as possibilidades de 

 
26 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B1oZS6MA1Ec/>. Acesso em: Outubro, 2019. 
 

https://www.instagram.com/p/B1oZS6MA1Ec/
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serviços para aqueles que podem estar interessados, mas também de meios que 

convença a esses a realmente investirem no processo, seja uma dieta, exercícios de 

musculação ou cuidados pré e pós-cirúrgicos, e os acompanhar de acordo com as 

orientações do profissional até o fim. Um perfil de cirurgião plástico, por exemplo, 

busca motivar o indivíduo a seguir o caminho da melhora ou concerto estético 

facilitando o seu acesso aos diversos tipos de procedimentos cirúrgicos e os seus 

usos e efeitos, procurando tornar o processo informativo, perceptível e 

compreensivo, ao mesmo tempo em que propaga a ideia da cirurgia como um 

sonho, um caminho para a felicidade, uma solução para problemas que o sujeito 

poderia nem mesmo supor que possuía, uma meta que pode e deve ser alcançada, 

também buscando incentivá-lo a manter-se firme com, por exemplo, postagens de si 

mesmo realizando exercícios físicos e se mantendo em forma, servindo de 

parâmetro para os seus seguidores. 

A principal estratégia nesse sentido gira em torno do conceito do self made 

man27 (o homem que faz a si mesmo, em uma tradução aproximada), que tem como 

base a ideia de que o sucesso individual depende apenas da vontade e das ações 

dos próprios indivíduos, estes que atuam como donos dos seus próprios destinos e 

de maneira independente de forças exteriores. Essa noção se encontra na maior 

parte dos perfis pesquisados, em parte por serem se tratarem de profissionais cujos 

efeitos de seus tratamentos não dependem apenas de seu conhecimento e 

habilidade, mas também da disposição e da força de vontade do cliente em fazer e 

seguir o que lhe é pedido. Busca-se então divulgar uma ideia de perseverança e 

sacrifício para alcançar o objetivo proposto, ajudando usuários a se sentirem 

empoderados e confiantes, de modo a compeli-los a seguir seus “sonhos” e lutarem 

por eles, com o fim de se autorrealizarem. A estratégia geral dos perfis não se 

concentra apenas em venderem como uma espécie de marca, fazendo uso de um 

conjunto de recursos e demonstrando determinadas qualidades de modo que 

possam se destacar no mercado e se distanciar da competição, ou de se 

expressarem como versões idealizadas dos papeis sociais que esperam 

desempenhar, mas também de divulgarem uma visão ideal do futuro para os seus 

seguidores, manifestando o que eles podem se transformar caso decidam seguir o 

caminho e as soluções indicadas pelo perfil. 

 
27 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/05/120524_lucasmendes_tp>. 
Acesso em: Novembro, 2019. 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/05/120524_lucasmendes_tp
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Figura 10- Sonhos 

 

Fonte: Instagram, 201928. 

Algumas vezes, essas mensagens motivacionais podem também aparecer 

através de pronunciamentos de cunho religioso ou supostas frases de pessoas 

famosas, de modo que a pessoa por trás do perfil, via essas postagens, acaba por 

passar a imagem de alguém comprometido com alguns dos valores bem vistos pela 

sociedade: religiosidade, conhecimento, atitude positiva etc, em uma tentativa de 

tentar emular um padrão ideal de comportamento dentro das expectativas do público 

e com isso causar uma impressão positiva, além de se instituir como um exemplo a 

ser seguido. Agindo desse modo, o profissional utiliza o Instagram para constitui-se 

como uma marca de valor, não apenas comportando as qualidades desejadas pelo 

público que deseja impressionar, mas também passando para a sua plateia os ideais 

e as noções que o ajudam a alcançar as suas intenções. Ajuda-lhes a se motivarem, 

mas essa motivação, esse sentimento de autorrealização, é vendido através do 

atendimento e dos serviços oferecidos pelo próprio perfil, ele que atua e se 

apresenta de forma a agradar e cumprir o que dele se espera, mas que acaba 

também influenciando as ações e os pensamentos das pessoas com quem entra em 

contato.  

 

 
28 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B3hNUbSgOsM/>. Acesso em: Novembro, 2019. 

https://www.instagram.com/p/B3hNUbSgOsM/


46 
 

7.3. DESAFIOS E ÉTICA 

 

Durante a sua representação, os perfis podem vir a enfrentarem desafios 

que põem em dúvida a persona que é apresentada ao público e a sua veracidade. 

Em teoria, o julgamento dos usuários seria mais rigoroso sobre aqueles perfis que 

tem mais a provar ou que possuem algum preconceito inerente a eles, como 

personal trainers, o que pode gerar por parte dos mesmos tentativas mais fortes, e 

até mesmo exageradas, de se apresentarem de um modo que cause uma impressão 

positiva, embora existam fatores mais conclusivos pelos quais essa discussão pode 

vir a ser tratada.  

Esse questionamento advém da própria plateia a quem é direcionada uma 

impressão baseada na ideia de honestidade, seriedade e empatia que se espera de 

um profissional da área da saúde, cuja quebra dessa imagem, via postagens ou 

estratégias mal interpretadas ou contraditórias em relação à mensagem geral que se 

deseja passar e as expectativas que se esperam ser cumpridas, podem levar a 

pessoa que age através do perfil a ser considerada um ator cínico; alguém que não 

realmente acredita na impressão criada em sua representação, ao invés de sincero; 

que acreditaria no papel que representa e na persona que busca cultivar a fim de 

cumprir seus objetivos. Pode vir-se a ser posta em dúvida a própria ética e as 

intenções do indivíduo, sem contar, é claro, sua própria representação, que pode vir 

a ser considerada falsa, gerando descrédito frente a seu público.  

É importante lembrar que apesar do fato do público muitas vezes aceitar o 

que lhe é apresentado como verdadeiro, o pode ser visto como uma vantagem para 

o perfil é necessário emendar que, mesmo com o maior controle sobre a 

representação e a construção de identidade que o Instagram fornece ao indivíduo, a 

comunicação via a esse meio tente a levar a ambiguidades e enganos pelo fato da 

interação acontecer através de diversas mediações, sem contato direto e através de 

sinais gráficos e convenções visuais. Um possível erro de entendimento assim tem 

mais chances de acontecer e de se agravar, podendo gerar consequências 

negativas para o perfil, o que torna importante a existência de uma coerência 

expressiva que possibilite ao perfil suprimir certas qualidades e informações que 

podem ser malvistas pela sua audiência.  

Um exemplo de estratégia que pode contrariar a imagem do perfil como 

alguém que não faz uso de mentiras ou informações duvidosas em busca de 
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seguidores e likes, de modo a causar uma impressão negativa em relação ao seu 

profissionalismo, é a aparição de apologia de determinados produtos e marcas. O 

perfil @nutricionistaamandabrant faz propaganda da Glamour Nutrition; marca de 

produtos de beleza e emagrecimento pertencente à MidWay Labs; através de 

postagens em que explica, por exemplo, a importância da vitaminas, indiretamente 

ressaltando o porquê haveria de se comprar o produto. Um dos comentários da 

postagem exposta mais abaixo, de 15 de abril de 2019, resalta que a pessoa por 

trás do perfil em questão não possui doutorado e que no exercício da profissão é 

proibido fazer apologia a marcas, citando as normas do CFN (Conselho Federal de 

Nutricionistas), mais especificamente o Art. 60 da Lei n° 6.58329.  

Figura 11- Apologia 

 

Fonte: Instagram, 201930. 

Outro exemplo, este que conta com uma questão interessante por trás, são 

os das imagens de “antes e depois”. Esse tipo de postagem, em teoria, tem um 

efeito maior sobre os seguidores, já que a comparação do paciente antes e depois 

do tratamento profissional ocorre via imagens, permitindo perceber bem o contraste 

 
29 Disponível em: <http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_599_2018.htm>. Acesso 
em: Novembro, 2019. 
30 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BwSBh1JH595/>. Acesso em: Novembro, 2019. 

http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_599_2018.htm
https://www.instagram.com/p/BwSBh1JH595/
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e a eficácia do tratamento e do indivíduo que o indicou. Esse “trunfo”, entretanto, 

tem um problema. Novamente em relação à @nutricionistaamandabrant, nos 

comentários da postagem de 17 de abril de 201931 há uma discussão ética em 

relação à ilegalidade de fotos “antes e depois”, onde novamente o CFN é citado, 

assim como o Art. 58 da Lei n° 6.58332. Ninguém mais fez esse tipo de reclamação 

ou pareceu reparar no tópico em questão.  

Parece então que nem todos os perfis seguem essa norma, visto que pelo 

que foi observado, fotos de “antes e depois” tem um apelo para os perfis que fazem 

uso dessas imagens como uma prova das suas capacidades e aptidões para os 

usuários que podem ver o resultado dos tratamentos, além de lhes fazer imaginar 

como eles poderão ficar depois do procedimento, aumentando seu desejo de entrar 

em uma interação face a face com o profissional em questão. É Importante ressaltar 

que os resultados mal sucedidos não aparecem.  

De certa forma, pode-se enxergar esse tópico do ponto de vista de um 

conflito de impressões favoráveis: a demonstração de ética contra a comprovação 

dos resultados, embora uma não necessariamente anule a outra. A ética é uma 

qualidade muito bem vista, e que caso não seja comprovada, pode gerar danos ao 

perfil, como no caso das normas citadas a cima serem descobertas pelos usuários, o 

que pode abrir caminho para outras dúvidas.  

O perfil @sartori.carol, por exemplo, adota como parte importante da sua 

representação a demonstração de um comportamento ético, oposto a qualquer tipo 

de estratégias questionáveis que podem trazer bons ganhos a curto prazo, porém 

que possam arranhar a sua imagem. Na postagem abaixo pede para que os seus 

seguidores se atentem ao caráter dos profissionais da área de saúde, seu 

compromisso com a verdade, e a fotos de antes e depois de pacientes, e que 

tenham cuidado com propagandas ou qualquer tipo de soluções milagrosas. Esse 

pode ser um caminho mais lento, porém mais seguro em relação a estabelecer uma 

ligação de confiança e profissionalismo a longo prazo com o seu público. 

Nessa busca por diferentes estratégias e modos de se expressar, seria 

então recomendável ao profissional buscar exercer um controle expressivo que lhe 

possibilite construir e manter intacta sua narrativa identitária, utilizando seu bom 

 
31 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BwYENwynXwM/>. Acesso em: Novembro, 2019. 
32 Disponível em: <http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_599_2018.htm>. Acesso 
em: Novembro, 2019. 

https://www.instagram.com/p/BwYENwynXwM/
http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/resolucoes/Res_599_2018.htm
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senso, sua experiência em interações tanto dentro quanto fora do Instagram e as 

possibilidades de edição que essa plataforma oferece. 

Figura 12- Ética 

 

Fonte: Instagram, 201933. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Utilizando como base as ideias de Erving Goffman em relação às diferentes 

formas pelas quais o indivíduo se vê induzido a se apresentar em diferentes 

ambientes, fazendo uso de um conjunto de representações e de equipamentos 

expressivos a fim de cumprir as expectativas que o público tem em relação ao papel 

social que pretende exercer; a pesquisa aqui exposta se propôs a analisar como 

indivíduos que trabalham com melhorias e transformações estéticas se utilizam de 

um perfil criado em redes sociais, no sentido de interagir e atrair possíveis clientes 

interessados em seus serviços e orientações, objetivo este diferente e mais 

específico do que o de usuários mais interessados em utilizar as redes sociais como 

plataformas de discussões ou para postar selfies.   

Servindo como um instrumento, um aparato para aqueles que desejam se 

promover, o Instagram foi a rede social escolhida não apenas por sua crescente 

popularidade, mas também por se tratar de uma plataforma marcada pela sua 

 
33 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bx5oXgIgsWz/>. Acesso em: Outubro, 2019. 

https://www.instagram.com/p/Bx5oXgIgsWz/
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natureza fotográfica e as possibilidades de edição das postagens, que possibilitam 

que perfis de cirurgiões plásticos, nutricionistas e personal trainers façam uso de sua 

criatividade e de uma gama de possíveis estratégias para por eles serem utilizadas 

em um campo onde diferentes indivíduos lutam pela atenção de um público alvo e 

pela possibilidade de lhes atrair para uma interação face a face, ou, mais 

especificamente, uma consulta. 

A contribuição de Goffman para a compreensão deste contexto ocorre 

através dos conceitos de representação, fachada, persona, região de fachada e de 

fundo, além de sua ideia de interação e como os indivíduos se envolvem uns com os 

outros e influenciam e são influenciados, modificando as suas expressões de si. 

Foi então observado que para cumprir o que se é esperado de alguém que 

assume o papel social de um profissional da saúde, e assim impressionar a plateia 

de maneira positiva, devem-se cumprir as expectativas que dizem respeito tanto a 

apelos objetivos e emocionais, ou seja, demonstrar ao seu público que possui o 

conhecimento e a formação necessária para exercer a profissão, mas também um 

lado humano, um senso de empatia, que mostre que sabe lidar com pessoas e que 

realmente se importa com elas.  

Durante a sua representação, os perfis podem vir a enfrentarem indagações 

que põem em dúvida a veracidade de sua persona e da imagem que buscam 

construir por causa de postagens ou estratégias mal interpretadas ou contraditórias, 

que podem levar a acusações de desonestidade e de falsidade, ocasionando em 

uma queda de prestigio para com o público. Aqui também se pôde levantar um 

questionamento em relação ao risco existente em certas estratégias, algumas que 

trazem ganhos ariscados (em relação a gerar uma impressão positiva em sua 

plateia) em pouco tempo, e outras mais cuidadosas e que dão frutos mais a longo 

prazo, o que serviu para ressaltar a importância de um autocontrole a fim de manter 

a coerência expressiva. 

Ficou claro também a necessidade do perfil não apenas de se apresentar de 

uma maneira que agrade o seu público, mas igualmente de meios que convençam a 

esses indivíduos a realmente comprarem o seu tratamento e seus valores e de fato 

investirem no processo, acompanhando as orientações do profissional até o fim. 

Pode-se dizer então que a interação no Instagram aqui pesquisada tem efeitos 

parecidos com a interação face a face descrita por Goffman, onde indivíduos 

influenciam os hábitos e costumes uns dos outros.  A diferença que se pode 
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destacar é que a análise aqui feita tem foco nas estratégias de expressão e 

convencimento ou estimulo ao consumo e determinados serviços e a adoção de 

certas práticas e valores ligados pretensamente à saúde, bem estar e beleza. 

Essa pesquisa então possibilitou sustentar a ideia de que tanto a interação 

via redes sociais ou face a face, embora se diferenciem no modo como levam os 

indivíduos a se apresentam, construírem suas fachadas e controlarem suas 

expressões de si, possuem traços que permitem comparações através das ideias e 

conceitos de Goffman, que puderam ser usadas em uma análise das interações em 

uma rede social como o Instagram, demonstrando que em relação a semelhanças e 

diferenças, as características do Instagram contribuem consideravelmente na 

construção de uma narrativa identitária já descrita, tanto em seu controle, quanto em 

sua manutenção e planejamento prévio de sua abordagem, enquanto que o 

indivíduo em interação presencial, mais instantânea e orgânica, tem menos 

oportunidades de ajustes e tempo para realizar pequenas correções, e quaisquer 

erros ou contradições são mais difíceis de concertar. Uma primeira impressão 

errônea seria mais fácil de concertar em um ambiente virtual, considerando que se 

poderia apagar a postagem responsável por gerar algum conflito, mas em teoria 

também é menos possível de acontecer caso o indivíduo tome cuidados prévios e 

reflita sobre sua abordagem. Entretanto, a interação pelo Instagram apresenta um 

grau maior de complexidade, mas ocorre por sinais gráficos, o que gera novos 

caminhos de interação e inteligibilidade, mas também dificuldades de entendimento, 

e maiores chances de incompreensão das mensagens e de ambiguidade, o que 

significa que o indivíduo deve ter certo cuidado. Também se pode dizer que o peso 

no que diz respeito a incutir em um público alvo no Instagram a impressão desejada 

por um determinado indivíduo seja reduzido quando em comparação ao peso de um 

encontro face a face, podendo ser necessário haver mais tentativas de contato a fim 

de que a impressão desejada possa se firmar, embora o poder gráfico das imagens 

seja uma vantagem que esse ambiente possibilita utilizar a fim de que se possa 

diminuir essa limitação. 

Em relação a pesquisas futuras, algumas opções seriam aumentar o tempo 

de observação dos perfis, ou procurar realizar um questionário com estes e o seu 

público alvo. Outra possibilidade seria também realizar uma pesquisa nesses moldes 

não apenas com profissionais de saúde, mas também de outras áreas e que utilizem 

o Instagram como um instrumento de promoção, buscando comparar as suas 



52 
 

estratégias. Se poderia também discutir a influência da sociedade de consumo 

contemporânea sobre a produção e recepção dos perfis profissionais do Instagram; 

os ideais de beleza como construção social e a consequente valorização da vaidade 

e objetificação dos corpos no mundo digital ou uma abordagem do campo de 

pesquisa a partir de outras matrizes teóricas. 
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