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RESUMO 

 

Esse trabalho enfoca um estudo de caso sobre as trajetórias artísticas em redes sociais, partindo 

da premissa o uso das redes como nova possibilidade para criação artística. Pretende-se refletir 

sobre as formas às quais os procedimentos criativos estão atrelados à identidade dos artistas e 

como a interatividade direta com o público rompe a compulsoriedade do caráter original e 

individualizado da produção artística, conduzindo-os à produção de utilitários e não de obras 

de arte. Dessa forma, levantam-se reflexões sobre novas possibilidades da criação da arte em 

redes sociais, sendo o processo artístico modificado pelo meio tecnológico e as condições pelas 

quais ele se realiza. A análise inicial realiza-se metodologicamente através de um estudo de 

caso sobre a artista plástica Amanda Mol e suas atividades online através do monitoramento de 

redes sociais. Neste sentido, explorar novas formas de recepção e possibilidades da arte 

alicerçadas pelo desenvolvimento e popularização das tecnologias e das redes sociais. 
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ABSTRACT 

 

 

This work focuses on a case study on artistic trajectories in social networks, starting from the 

premise of using networks as a new possibility for artistic creation. It is intended to reflect on 

the ways in which creative procedures are linked to the identity of artists and how direct 

interactivity with the public breaks the compulsion of the original and individualized character 

of artistic production, leading them to the production of utilities and not works of art. Thereby, 

reflections are raised on new possibilities for the creation of art on social media, with the artistic 

process being modified by the technology and the conditions under which it takes place. The 

initial analysis is carried out methodologically by a case study about the plastic artist Amanda 

Mol, her online activities and the monitoring of social networks. In this sense, explore new 

forms of reception and possibilities of art based on the development and popularization of 

technologies and social media. 

 

Keywords: art, public, interaction, consumption, social media 
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1. Introdução 

 

Usar redes sociais para compartilhamento da própria vida através de fotos, vídeos e 

postagens tornou-se um hábito onipresente no cotidiano de diversos grupos, em diferentes 

etnias, gêneros e classes sociais. A cada surgimento de novas redes sociais, tenho acompanhado 

amigos e conhecidos criando novos perfis e estabelecendo novas conexões, desenvolvendo 

novos gostos e compartilhando notícias, ideias e hábitos. 

De fato, os avanços tecnológicos e a facilidade de acesso à internet e aos aplicativos de 

redes sociais têm vinculado pessoas a infinitas conexões sociais. Estar presente em redes nos 

faz questionar a dimensão do que seria vida online e vida off-line. 

A presença dos mais diversos atores em plataformas de redes sociais conecta sujeitos a 

diversos grupos sociais que antes eram afastados pela limitação geográfica e agora se vinculam 

em um mundo digital, considerado imaterial, mas que abrange as esferas da própria vida 

material.   

Christine Hine (2016) discorre que a internet é composta por uma rede confusa de 

interconexões e conecta os espaços online e off-line de formas complexas e imprevisíveis e, na 

atualidade a internet é um fenômeno incorporado, corporificado e cotidiano. 

Quando apresenta algumas características da internet, a autora reforça o aspecto 

cotidiano, uma vez que os equipamentos móveis permitem que os sujeitos tenham acesso as 

mais diversas plataformas em tempo real, e esse aspecto considerado comum na vida cotidiana 

dá espaço para o pesquisador explorar alguns aspectos dos usos da internet, na medida em que 

as pessoas não falam sobre a internet, apenas as utilizam nas suas atividades diárias (HINE, 

2016). 

Diante da complexidade de elucidar resumidamente como são feitas as conexões entre 

pessoas e grupos dentro das redes sociais, utilizamos a analogia de rede de pescas, cujo o 

pescador com uma linha vai tecendo as linhas em nós de encontros e tecendo a estrutura daquilo 

que vai se tornar uma rede, utilizando essa perspectiva dada por Recuero (2018), através das 

redes podemos observar as formas que um mesmo número de pessoas pode formar padrões de 

diferentes tipos de conexões. A autora propõe que através de novas mídias, as linhas (vértices) 

são os atores sociais e suas conexões são demarcadas como nós (arestas).  
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Enquanto conectamos coisas, “curtimos”, aceitamos amigos, retuitamos, 

favoritamos e seguimos uns aos outros, formamos redes de relações que agora 

são mais visíveis do que jamais foram. O uso massivo da mídia social torna as 

conexões entre as pessoas mais visíveis e mais facilmente coletáveis, 

revelando um panorama das associações humanas. (SMITH, 2018, apud 

RECUERO et al, 2008, p. 10) 

 

As redes são inerentemente sociais e ilustram as formas através das quais as pessoas 

estão envolvidas em teias de relações e instituições, deste modo, utilizando as redes para estudar 

processos sociais, podemos capturar as formas através das quais as populações e sujeitos estão 

conectados. 

Por essa perspectiva, Jair Ramos (2016) evoca o conceito de Lévi-Strauss (1991, apud, 

RAMOS, 2016) de comunicação simbólica que distingue a sociedade humana das demais 

sociedades animais, assim, ele concebe que a internet e a sua existência é um espaço 

inteiramente formado através da comunicação simbólica. O autor concebe a internet mais como 

“demonstração de que a linguagem, além de produto é produtora de simbolismo, relações e 

espaços sociais” (RAMOS, 2016, p. 29) 

Em seu argumento, Ramos (2016) cita também o conceito de Christine Hine (2000), 

onde a internet possui uma relação dupla como cultura, como um produto da cultura e como 

produtora de cultura. 

Nesses termos, a internet é tanto produto de modos de subjetivação e 

socialidade quanto é produtora de ambos. Ela é estruturada social e 

culturalmente, mas também é um princípio estruturante de sociedade e cultura. 

Temos aqui uma relação entre o estruturado e o estruturante que atravessa a 

internet e a relação da antropologia com ela, tanto se olharmos do ponto de 

vista da cultura quanto do ponto de vista da sociedade. (RAMOS, 2016, p. 30) 

 

Através desse ponto, pretendo discorrer como a artista focalizada nesse estudo está 

diretamente envolvida nessa duplicidade de papeis, enquanto agente que utiliza as redes sociais 

e absorve tendências e influências de diversos sujeitos e enquanto artista que produz para esse 

mercado, fomentando essa produção de novas tendências. 

Em sua obra Galáxia da Internet, Castells (2008) aponta como o mercado se apropriou 

da expansão das tecnologias digitais, tornando as mídias sociais um solo fértil para conteúdo 

midiáticos, viabilizando por exemplo a aproximação do público e dos sujeitos envolvidos em 

produções artísticas. 
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Um fã é capaz de encontrar nas redes sociais uma forma de aproximação com o seu 

artista favorito, seguindo-o em seu perfil oficial, acompanhando as publicações diárias, os 

canais emissores do seu trabalho e aumentando a presença do ídolo no seu dia-a-dia. Da mesma 

forma, essas mesmas redes permitem que pessoas produzam diversos conteúdos – através de 

fotografias, vídeos e imagens – e sejam vistas por mais pessoas, podendo atingir um grande 

nível de popularidade e seguidores. 

A mediação entre indivíduos e as tecnologias digitais é explicada por Zuboff (2019) 

através do Google como uma pretensão comercial, aplicada através da coleta de novos 

conjuntos de dados, denominado User Profile Information. A autora argumenta que a partir de 

2000, através da funcionalidade dos mecanismos de pesquisa, o Google passou a extrair dados 

comportamentais supostamente para melhorar o seu serviço para gerar informações do usuário 

em publicidade direcionada: “uma declaração de expropriação com fins lucrativos que 

transforma a realidade em uma extensão de espaços vazios prontos para serem explorados em 

benefício de outros.” (ZUBOFF, 2019, p. s/n)  

Dessa forma, as informações extraídas da rede corresponderiam aos interesses do 

usuário, que, por sua vez, seriam deduzidos dos traços colaterais do comportamento on-line. 

Zuboff (2019) afirma que as coletas de dados permitem criar perfis de consumidores por meio 

da integração e análise de pesquisa de um internauta, sem que o usuário forneça diretamente 

suas informações pessoais. 

A invenção do Google revelou novas possibilidades de deduzir pensamentos, 

sentimentos, intenções e interesses de indivíduos e grupos, por meio de uma 

arquitetura de extração automatizada que funciona como um espelho 

unidirecional, sem se preocupar com a consciência e o consentimento dos 

envolvidos. (ZUBOFF, 2019, p. s/n) 

 

Retornando a Castells (2008), argumento sobre como o mercado tem se apropriado do 

canal aberto que são as redes sociais para expressões e criatividade, puxando à lógica do 

consumo e práticas das comunidades de fãs, e assim reforçando os padrões da interação social. 

Em contrapartida, utilizo o conceito de espelho unidirecional de Zuboff (2019) para retratar que 

as relações sociais em redes podem ser baseadas em uma assimetria de conhecimento e poder, 

nas quais os dados dos usuários são extraídos pelos comportamentos online a fim de vender 

publicidade, transformando informações em mercadorias. 
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Em outra análise, acreditando na importância de entender que os avanços tecnológicos 

têm provocado nos indivíduos aproximações com grupos e comunidades conforme gostos e 

referências, Bernardino (2010) considera que o virtual não se opõe ao real, sendo uma extensão 

do real. Em sua lógica, as imagens (no caso exemplificado pelo autor, a fotografia) fazem 

mediações da realidade, transformando a concepção do que era um espaço concreto (o real) 

numa grande imaterialidade, provocando a consciência de uma outra realidade, a tecnológica.  

A questão desse trabalho é investigar a mudança na posição do artista que atua nas redes 

sociais como digital influencer1 em face da produção criativa, considerando a interação e 

sociabilidade entre o autor e o público. Dessa forma, explorar novas formas de recepção e 

possibilidades da arte alicerçadas pelo desenvolvimento e popularização das tecnologias e das 

redes sociais. Acredita-se que o processo de produção artística é modificado pelos meios 

tecnológicos, tanto em relação às técnicas utilizadas quanto aos produtos desenvolvidos e que 

serão comercializados. 

Quando o artista utiliza as ferramentas digitais para mostrar prévia do seu trabalho, 

durante a pintura de uma aquarela, por exemplo, evoca-se a ideia de produção compartilhada, 

sendo algo inerente ou não à própria atitude criativa, e assim, questiona-se os aspectos da 

criatividade, que é interferida pela interação do artista com o público-alvo. O resultado final da 

obra pode ser totalmente diferente da ideia inicial do artista, antes de expô-la ao público. 

Ao mesmo tempo, temos o conceito de Goffman (2014), no livro “A representação do 

eu na vida cotidiana”, utilizando a ideia de que todo homem em qualquer situação social, 

apresenta-se diante de seus semelhantes tentando dominar as impressões que possam ter dele, 

empregando técnicas como um ator que se representa um personagem diante do público, 

concebendo assim a performance. 

À vista disso, entender que por mais naturais e cotidianas que sejam as postagens da 

artista em redes sociais, são planejadas e, portanto, contempladas pela teoria de 

performatividade de Goffman (2014). Ao postar, por exemplo, nos stories do Instagram opções 

de como concluir uma obra, a artista não deixa um espaço aberto para qualquer opinião, apenas 

as direciona para caminhos que seriam ou não tangíveis para ela. 

                                                           
1 Consideraremos aqui definição dada por KARHAWI (2017), o digital Influencer como sujeito formador de 

opinião on-line, presente em diversas plataformas e redes sociais, o escopo assume-se sempre na produção de 

conteúdo. Aprofundamento e conceitos da dinâmica serão apresentados no decorrer deste trabalho. 
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Paulo Bernardino (2010) na sua análise sobre a arte e tecnologia acredita que essas 

interações diretas com o público transformariam o papel do artista, que deixaria de ser passivo 

e se tornaria ativo. O autor apoia-se nessa afirmação de forma transversal: 

A partir de evidências apresentadas nas obras de artistas plásticos que fazem 

da tecnologia mais do que um meio para expressão das suas ideias, um meio 

onde estas se desenvolvem: portanto utilizam-na pelas suas características 

mais diferenciadas em relação aos meios utilizados nas artes plásticas desde 

os seus primórdios (BERNARDINO, 2010, p. 40)  

 

Tendo por objeto troca de cartas entre poetas, Dabul (2016) nos instiga a sondar e 

questionar a relevância das interações sociais para invenção artística. Na sua análise acredita 

que focar nas interações sociais nos leva à compreensão de alguns processos criativos e por sua 

vez nos permite atualizar a dimensão do caráter coletivo no processo de criação (DABUL, 

2016). 

Enquanto Becker (1982) nos apresenta uma abordagem sociológica da arte como ação 

coletiva e que envolve diversos atores, focando principalmente que o artista só é capaz de 

produzir porque há convenções sociais e formas de colaboração que viabilizam produtos 

artísticos, Dabul (2016) nos traz o debate que a troca de cartas entre artistas pode ser 

interpretada como uma ação que antecede à própria criação da obra.  

A criação artística como processo que ultrapassa a estrita existência do 

produto artístico – o poema, o romance, a pintura, a instalação, a música, o 

evento – e os limites da ação isolada do artista, portanto, no fenômeno artístico 

outras ações que não apenas as voltadas para a produção de obras que hoje 

valorizamos, podemos pensar em diversas práticas sociais que envolvem a 

interlocução, entre elas, a troca de correspondência, como passíveis de 

constituir a arte. (DABUL, 2016, p. 101) 

 

Como identificado, uma das características da web é dar lugar a muitas pessoas e 

diferentes formas de conexões, assim, observamos no caso da artista plástica que a participação 

do público na produção virtual é estimulada através da interatividade, sendo comum a 

apresentação de prévias de seus desenhos ainda sem uma conclusão ou acabamento final. A 

reprodução da obra em utilitários ou não, pode vir a depender da receptividade do público, 

criando um possível mecanismo de validação na prática criativa.  
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Nesse aspecto, quando a artista publica por meio de vídeos ou fotos uma ação cotidiana, 

acredita-se que estaria também compartilhando etapas que constituem seu processo criativo. 

Embora Dabul (2016) refira-se a correspondências trocadas entre parentes, amigos e amantes 

onde as narrativas e frequências adotam tons confessionais “destituídas do compromisso com 

a imagem social que uma correspondência baseada em uma relação mais formal ou pública teria 

exigido” elas se tornam viabilizadoras de “informações, formulações e materiais especialmente 

constitutivos do processo criativo se o pensamos nos termos colocados por N. Elias.” (DABUL, 

2016, p. 101) 

Em seu estudo sobre Mozart, Elias (1995) foca na descrição artística e argumenta sobre 

a natureza social da arte, afirma que é necessário traçar um quadro claro das pressões sociais 

que agem sobre o indivíduo, captando a conexão entre as obras e o destino do artista.  Para Elias 

(1995), as ideias do artista estão sempre ligadas ao material e a própria sociedade, “[...], 

portanto, uma das funções importantes da obra de arte é ser uma maneira de a sociedade se 

exibir, como grupo e como uma série de indivíduos dentro de um grupo” (p.49) 

A artista estudada inicialmente neste trabalho se chama Amanda Mol e define-se como 

ilustradora. A acompanho na rede social Instagram desde 07/11/20172. Seu usuário apareceu 

como sugestão do aplicativo a partir do redirecionamento realizados por algoritmos na 

plataforma. Dessa forma, neste trabalho versam-se palavras-chaves cruciais da pesquisa da 

dissertação sobre a referida artista que tem utilizado as redes sociais, especificamente o 

Instagram, para expor e vender suas obras e produtos, adequando suas técnicas e habilidades 

para incorporar-se a novos padrões de consumo.  

Portanto baseio-me na teoria de pertencer ao público-alvo da ilustradora: mulher e classe 

média – itens que pretendo explorar nos próximos capítulos deste trabalho, onde parto da 

informação que as redes sociais utilizam os conteúdos disponibilizadas voluntariamente pelos 

usuários para construção do perfil de consumo e entregando por meio de algoritmo conteúdos 

que possam ser de interesse daquele usuário.  

Durante quase três anos a ilustradora aparecia cotidianamente no meu feed e fui 

acompanhando seu trabalho despretensiosamente, vendo suas técnicas de aquarelas, a 

transformação das suas ilustrações em utilitários e os desdobramentos das vendas de seus 

                                                           
2 Informação retirada do próprio registro de usuários da plataforma. Usuário Amanda Mol no Instagram 

@molamanda 
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produtos e da sua própria imagem. Em algum momento desse acompanhamento de forma 

indireta, instintivamente categorizei a Amanda como digital influencer antes mesmo de estudar 

sobre o assunto. 

No início do mestrado tinha a ideia que gostaria de estudar o consumo de moda e como 

os digitais influencer estavam moldando novas formas de consumo, atingindo diretamente o 

público esperado de determinadas marcas. Nesse momento, partir da ideia que digital influencer 

era alguém com um grande número de seguidores que utilizava suas redes sociais expondo sua 

vida e seus hábitos, e estes, eram patrocinados por pequenas e grandes marcas, fazendo 

propaganda de forma explícita ou não para os seguidores. Inicialmente acreditava que 

moldando novas formas de consumo e atribuindo valores simbólicos a produtos, os digitais 

influencer de moda estavam adquirindo um importante papel difundindo novas tendências e 

eixos de mercado. 

Durante o primeiro semestre eletivo de 2019, com a orientação da professora Lígia 

Dabul e sua disciplina “Sociologia da Arte” no programa de pós-graduação em sociologia da 

Universidade Federal Fluminense – cuja bibliografia foi crucial para desenvolvimento da 

pesquisa – fui me interessando pela trajetória do artista, os percursos que os levaram à arte, as 

singularidades de produção e como mantiveram suas ideias diante das demandas do mercado e 

da própria manutenção da vida. 

Portanto, a primeira parte dessa pesquisa voltou-se primeiramente para as análises de 

mídias sociais e o que seriam os digitais influencer. A artista Amanda Mol confirmou a hipótese 

de ser uma influenciadora quando fez uma campanha para a marca Quem Disse Berenice em 

2019 – evento que está alicerçado à trajetória da artista e que pretendo aprofundar no decorrer 

deste trabalho – meus olhares voltaram-se para a possibilidade de unificar meus interesses.  

A segunda etapa da pesquisa consolidou-se com um caminho natural em explorar novas 

formas de recepção, possibilidades dos artistas em meios digitais pelo desenvolvimento e 

popularização das tecnologias, redes sociais e das mídias. Dessa forma, investigo também o 

movimento de outros artistas no Instagram com perfis similares ao da Amanda Mol, onde 

publicam cotidianamente seus trabalhos com fotos e vídeos para divulgação de produtos e 

utilitários estampados com seus traços artísticos.  
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Considerando essa mudança da relação entre o artista e seu público, os caminhos da 

pesquisa voltaram-se para a compreensão de antigos e novos traços da arte quando inserida no 

contexto das redes sociais. 

Parto da premissa de que as exposições de artes não consistem apenas em um espaço 

físico, entendendo as redes sociais como uma ressignificação da exposição artística bem como 

o espaço de consumo e publicidade enviesado pelo meio artístico. As reflexões que pretendo 

desenvolver não se voltam para o conteúdo semiótico ou estético das obras e produtos que são 

comercializados, e sim para o fato de serem criados pela perspectiva da artista. 

Pretendo explorar também qual é a percepção da artista sobre o espaço virtual que 

ocupa, como seu modo de vida a levou ao caminho da criação utilitária. Viver da sua arte 

permite que Amanda trabalhe com o que goste. Ela mesma sinalizou esse aspecto em várias 

postagens, desta forma, ainda que sua humanidade não seja resumida ao trabalho, é o trabalho 

que estrutura sua autodisciplina, sua criatividade e sua renda, por conseguinte, seu status social. 

Em uma outra vertente, trago para discussão o argumento de Weibel (apud, ARANTES, 

2005) onde sintetiza que a obra criada online - ou em tempo real – enfatiza transformação, a 

metamorfose e o fluxo atemporal do processo vir-a-ser, e o público determinaria o caminho do 

artista. Por conseguinte, questiono de que forma a arte é o produto ou resultado dessa 

articulação entre o artista e as redes sociais. 

Arantes (2005) apresenta que para Weibel, a arte criada em meio digital não é focada 

na obra/objeto e sim na obra/processo: 

Somos parte de um sistema: entender o mundo significa percebê-lo a partir da 

noção de interface. Isto significa dizer que as artes interativas e a própria 

estética ganham um estatuto ontológico e epistemológico de explicação e de 

modelo para o mundo (...) assim, a obra/mundo só se manifesta na medida 

mesma de sua inter-relação com o interator/observador: ambos fazem parte de 

um mesmo sistema, de um mesmo conjunto de inter-relações. (apud 

ARANTES, 2005, p. 61) 

 

Nesse aspecto, Weibel (apud ARANTES, 2005) concebe o termo interface em um 

sentido mais amplo, numa abordagem epistemológica, estendendo-o à relação homem e mundo. 

Em seu estudo sobre Artemídia, Arantes (2005) se propõe a lançar um olhar sobre os possíveis 

conceitos estéticos colocados no centro da contemporaneidade, investigando as tecnologias 
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como apropriadoras de recursos tecnológicos e da indústria cultural para propor alternativas 

estéticas sobre arte. 

Dessa forma, articula-se com Benjamin (2017), que tenta detectar as modificações 

estéticas trazidas às manifestações artísticas pelo advento da reprodutibilidade técnica. Arantes 

(2005) sintetiza que para Benjamin, na sociedade moderna há uma desintegração do valor 

aurático na manifestação artística, sendo substancialmente a mudança na forma em que o 

receptor e reprodutor se relacionam com a obra artística. 

Benjamin (2017), reflete sobre como a reprodução da obra de arte por meios técnicos e 

de que forma a reprodução liberta o objeto reproduzido do domínio da tradição, rompendo sua 

áurea, pontuando que à medida que uma imagem de uma obra de arte se multiplica, a 

reprodução substituí sua existência única pela existência em massa “e, na medida em que 

permite a reprodução vir em qualquer situação ao encontro do receptor, atualiza o objeto 

reproduzido” (BENJAMIN, 2017, p.17). 

Por mais perfeita que seja a reprodução, uma coisa lhe falta: o aqui e o agora 

da obra de arte – a sua existência única no lugar onde se encontra [...] A 

autenticidade de uma coisa é a essência de tudo o que ela comporta de 

transmissível desde a sua origem, da duração material à sua qualidade de 

testemunho histórico (BENJAMIN, 2017, p. 24-25) 

 

Para Arantes (2005) o momento da obra de arte na atualidade, no entanto, já não diz mais 

respeito somente à reprodutibilidade técnica “mas à era digital, a este momento histórico 

permeado pela revolução da informática e de sua confluência com os meios de comunicação” 

(ARANTES, 2005, p.53). 

Tratando-se da sistematização deste trabalho pretende-se usar metodologicamente o 

monitoramento de mídias sociais que, segundo Silva e Stabile (2016, p. ), “consiste na coleta, 

armazenamento, classificação, categorização, adição de informações e análise de menções 

online públicas a determinados termos e emissores definidos”, com o objetivo de identificar e 

analisar reações, sentimentos e desejos relativos a produtos, entidades e companhias, também 

conhecer melhor o público-alvo a ser explorado. Assim, esse método consiste em um trabalho 

investigativo e as características particulares das mídias sociais devem ser levadas em conta.  

Albert Abbott (apud, SILVA; STABILE, 2016) propõe a categorização da pesquisa a 

partir de três variáveis: a coleta de dados qualitativos que pode ser reproduzida através da 
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etnografia de redes, ou por survey e por análise e registro de documentos; o tipo de análise a 

ser realizado; e o número de casos, para essa última forma de coleta, considera-se a ligação 

preferencial, o conceito que postula que numa rede de nós mais conectados tendem receber 

mais conexões.  

No monitoramento de redes sociais a análise é conduzida em cima de menções, 

conteúdos e informações qualitativas, está mais ligada à ideia da pesquisa olhando pessoas, 

respostas e questões, o que versa com a centralidade de estudo do objeto que pretendo explorar. 

Para fins metodológicos, utiliza-se também a etnografia virtual (HINE, 2000), 

conhecida também como webnografia ou etnografia digital, que estuda os aspectos das práticas 

sociais da internet e seus significados para os usuários que transitam nesse espaço on-line. 

Entendendo que a internet é um local que permite a formação de grupos e novas formas de 

sociabilidade, a etnografia virtual é um estudo que investiga as relações nesse espaço. 

De acordo com Mercado (2012), o método etnográfico é a vivência prolongada em um 

lugar, e nos espaços virtuais essa vivência é acompanhada das interações entre pessoas que 

entram e saem de ambientes virtuais e estão em contextos sociais e diversos. Dessa forma, o 

autor utiliza o conceito de etnografia virtual de Vergara (2010) que "incorpora as técnicas de 

etnografia ao estudo de comunidades e culturas emergentes a partir da comunicação mediada 

por computadores" (VERGARA, 2010, p. ). 

Jair Ramos (2016) ao discorrer sobre a etnografia busca o conceito de Geertz (1978 

apud, RAMOS, 2016) sobre a descrição densa, como ato de: 

 (...) observar, descrever e, sobretudo, interpretar a conexão entre ações e 

significados coletivamente compartilhados por um conjunto de agentes, 

situando, reflexivamente, o próprio etnógrafo, sua observação e interpretação, 

e o modo como sua cultura de origem estrutura ambas nessa rede de ações e 

significados a serem estudados. (RAMOS, 2016, p. 32) 

 

Dessa forma, para o autor, ao utilizar a etnografia como método na internet, o 

pesquisador precisa levar em consideração tanto as ações humanas quanto o funcionamento do 

software, como o algoritmo das redes por exemplo estão construindo as interações sociais: 

Ele (o processo de digitalização) está implicado diretamente na organização 

das molduras de ação e interação. Ele também oferece um mecanismo 

universal de conversão de objetos, ações e pessoas à linguagem binária e, 

assim, produz a materialidade da internet, mas uma materialidade moldada por 
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algoritmos que são fruto da inteligência e da intencionalidade humanas e, 

como tal, em constante mutação a partir de interesses econômicos, políticos e 

jurídicos. (RAMOS, 2016, p. 43) 

 

A etnografia virtual problematiza o uso dos espaços virtuais: o status da internet como 

forma de comunicação, como objeto dentro da vida das pessoas e como lugar de 

estabelecimento de comunidades, através dos usos, interpretados e reinterpretados, que dela se 

fazem. (MERCADO, 2012, p.174) 

Para tanto, esse trabalho está dividido da seguinte forma: no capitulo um, busca-se 

apresentar o objeto de pesquisa, quem é Amanda Mol, como é feita a operacionalização do seu 

trabalho e como está presente nas redes sociais, também apresentar outros artistas que trabalham 

em redes sociais e as formas que organizam seus trabalhos. No segundo capítulo apresenta-se 

alguns conceitos desenvolvidos sobre sociologia da arte que embasarão a discussão teórica 

deste trabalho, bem como a conceituação do que é ser artista dentro da perspectiva sociológica. 

No terceiro capítulo, por conseguinte, desenvolvo aspectos sobre a sociedade em redes, 

entendendo a internet como um fenômeno corporificado, abarcando discussão sobre o existir 

online, as trajetórias artísticas e o consumo em redes sociais. 
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2. A artista e o Instagram  

 

Neste capítulo pretende-se apresentar os artistas que foram objeto do estudo que 

serviram de base para pesquisa, focando primeiramente na Amanda Mol, cujo perfil foi 

utilizado como estudo de caso da categoria de artistas que estão em redes sociais utilizadas 

neste trabalho. 

Dessa forma, a apresentação da artista plástica é mais aprofundada, concentro-me na 

sua formação e trajetória no meio virtual e almejo traçar cronologicamente o desenvolvimento 

da sua arte e da sua presença em redes sociais através de reportagens em sites virtuais. 

A fim de elucidar questões que serão levantadas, baseio-me nos conceitos de Becker 

(1977) e Elias (1995), o primeiro para considerar as obras de arte como resultado da ação 

coordenada de todas as pessoas cuja cooperação é necessária para a realização do trabalho, 

apontando que embora o reconhecimento da arte seja do artista, há uma cadeia de pessoas 

envolvidas no processo que resulta na entrega do trabalho e satisfação do público. E o segundo 

autor para traçar um panorama das pressões sociais que agem sobre as ações dos indivíduos, 

considerando a posição social do artista e a finalidade da obra, de forma a elucidar que produzir 

utilitários surge da dinâmica entre os padrões de consumo e acesso às redes sociais. 

 

2.1. Sobre a Artista 

 

Amanda Mol é uma jovem mineira de 31 anos, que no seu primeiro blog, se descreve 

como “designer de moda por formação e ilustradora de coração”3. Formou-se pela faculdade 

SENAI-CETIQT, no Rio de Janeiro e atualmente, em sua terra natal, Varginha (MG), trabalha 

em seu atelier. De acordo com a descrição do site, em seu trabalho, “Amanda une ilustração e 

conceito de moda, desenvolvendo acessórios e objetos de decoração com toque de arte, 

exclusividade e amor”. Foi vencedora do concurso de moda “Jardim do Eden” (2012), da marca 

                                                           
3 As referências contidas nesse parágrafo foram retiradas do site blogspot Amanda Mol, disponível em: 

<http://amandamol.blogspot.com/> Acesso: 03/09/2019 
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sustentável Eden Organic em São Paulo, do concurso “Meu Lixo Extraordinário” (2012) do 

Movimento Natura e do concurso “Crowdart” (2012) promovido pela Galeria Urban Arts em 

São Paulo. Suas criações podem ser encontradas em seu atelier, site e em lojas especiais como: 

Infinitta Design (RJ), Atelier Clementtina (RJ), Galeria Urban Arts (SP) e Closet 15 (BH). O 

reconhecimento de seu trabalho garantiu publicações na revista “Minha Casa”, “Decorar mais 

por menos”, jornais “O Globo”, “Estado de Minas” e “O Dia”, site “Casa Abril”, blog da 

“Farm” e blog “Decorviva!”.  

Em uma entrevista dada ao site Curadoria4, a artista afirma que as ferramentas que 

utiliza para expressar-se vem de uma relação afetuosa e supostamente natural com o desenho, 

salientando a atividade de desenhar como algo presente desde a sua infância, praticando em 

todas as “superfícies brancas” que encontrava – cantinho de apostila, agenda de escola, cartinha 

de amigas, tela, paredes. A artista afirma que sempre foi muito familiar pegar um lápis ou caneta 

e começar a rabiscar. Segundo ela, suas ferramentas favoritas são: ilustração, aquarela, 

lettering5 e design de produto. 

A artista afirma que são as coisas casuais e simples que a inspiram, tirando a 

complexidade do processo criativo. Afirma que a paz do seu dia-a-dia no ateliê é o caminho 

para seu processo artístico, onde está perto das suas flores e contato com o sol e céu, reforçando 

que, se está onde quer, em um ambiente que traz serenidade e alegria, consegue produzir sua 

arte com inspiração. 

Na entrevista fornecida para o Projeto Curadoria, Amanda diz que o ponto de partida 

para o seu processo criativo é a ilustração. Então, pensa em cada série “com muito carinho” 

pois é a partir dela que irão surgir os novos produtos e coleções. A artista diz que procura ilustrar 

os temas que encantam seu coração e entende o desenho como uma alavanca do produto. Afirma 

que ele deve ser capaz de inspirar, aconchegar ou mudar a manhã de uma pessoa. Dessa forma, 

seu processo de criação parte da ilustração, caminha para planejamento de produtos 

inspiradores, seja em um lettering, ou uma cartela de cores. 

Ao descrever seu processo criativo, a artista diz que a vida no interior proporciona uma 

rotina simples e tranquila e respeitar sua rotina foi uma descoberta para manter-se criativa. 

                                                           
4 Disponível em https://projetocuradoria.com/amanda-mol/ > Acesso: 03/09/2019 
5 Lettering – Termo traduzido do inglês é arte de desenhar letras como uma ilustração, onde cada letra possuí um 

traço desenhado e não simplesmente escrito, como na caligrafia. Cada frase feita com lettering compõe uma arte. 
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Sendo fiel à sua agenda, possuindo horário para trabalhar, meta para produtividade e disciplina. 

Afirma que ter horário para sair do ateliê e manter uma vida social ajuda a manter o equilíbrio. 

No que diz respeito ao marco da carreira e da trajetória como artista, Amanda diz que 

teve vários momentos importantes e um dos mais marcantes foi quando lançou a sua primeira 

oficina online, que foi quando percebeu a dimensão do mundo online que permitiu que seu 

trabalho fosse divulgado, marcando sua jornada como empreendedora. A artista atribuiu 

também o falecimento da sua avó como inspiração de uma nova filosofia artística, que vem da 

necessidade de viver o presente. 

Com perfil no Instagram com cerca de 58,4 mil seguidores, 5.049 publicações6 onde 

compartilha diariamente sua rotina, desde refeições, práticas de esportes, selfies, divulgação 

dos trabalhos realizados e o processo artístico de alguma produção, Amanda mantém uma vasta 

interatividade com os seus seguidores. 

Investigando suas redes sociais, sabe-se que o início do seu trabalho como ilustradora 

eram quadros pintados com a técnica de aquarela, obras específicas e embora tenham caído no 

gosto do público e sejam reconhecidos por alguns prêmios de designer, não eram vendidas com 

facilidade. O interesse em estudar como a artista tem alavancado a sua própria carreira vem do 

discurso de auto-gestão do seu tempo e na projeção de uma arte mercadológica, que aplica a 

técnica inicial em agendas, canecas, acessórios de decoração, entre outros. 

Os lançamentos dos seus produtos são realizados como curadoria no seu site. Amanda 

define os designs, compartilha no Instagram o processo artístico, inclusive esboços, e cria uma 

estratégia de suspense para o produto final, divulgando-o em sua loja virtual. Enquanto nas suas 

redes sociais, compartilha todo universo que a inspirou naquele trabalho. 

Averiguando cronologicamente a trajetória da Amanda no mecanismo de pesquisa do 

Google, apontam-se alguns marcos citados pela artista em entrevistas, como quando em 

novembro de 2012, associou-se ao publicitário Thales Figueiredo e criaram o “Estudo 

Criativo”, uma empresa voltada para criação de marcas, fazendo a gestão de publicidade e 

design. A parceria ocorre tanto no eixo profissional quanto pessoal, Thales apresenta-se como 

namorado da artista. O perfil em redes sociais da Amanda foi adquirindo um perfil mais 

profissional e deixando para trás o que chamaríamos de “trabalho amador” inicial que 

                                                           
6 Dados retirados do seu perfil de Instagram @molamanda, em 09/11/2021 
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desenvolvia sozinha. As suas redes sociais ganharam identidades visuais mais adequadas e seus 

desenhos também adquirindo outros traços, indicando possível amadurecimento da marca e 

mais objetividade para atingir seu público. 

Em 2011, o trabalho da artista foi anunciado em um portal da sua cidade, o Varginha 

Online7, informando que Amanda teria se formado no Rio de Janeiro e estaria de volta à sua 

terra natal, anunciando a inauguração do ateliê localizado em cima da sua casa. Esse é o 

primeiro material público localizado no Google. Após a entrada do publicitário na gestão dos 

negócios, nota-se a diferença das publicações com a fala da artista, que é sempre a mesma 

quando descreve sua biografia (citada no primeiro parágrafo deste subcapítulo) e suas formas 

de inspiração. 

Com assessoramento, Amanda Mol não é apenas um nome de artista e sim uma marca, 

e vai evidenciando essa mudança com entrevistas realizadas em portais maiores, com 

participação no site Obvius Mag8 no ano de 2013 e no Catraca Livre9em 2014.  

Em uma entrevista para o blog Venturarte10 em 2013, a artista é citada como grande 

destaque no ramo das ilustrações e diz que suas criações partem de objetos que ela gostaria de 

possuir e assim elabora seus protótipos. 

Sua fala na entrevista em 2014 para o Catraca Livre, conta querer que seu trabalho 

“colora lares e pessoas” e cria acessórios para “dar essa pitada de cor”, relatando seu processo 

de criação, onde todos os desenhos são feitos à mão: à lápis, aquarela ou acrílico sobre tela e 

depois utiliza programas de edição para tornarem estampas de produtos de moda e decoração. 

Na época das entrevistas, os produtos vendidos limitavam-se a estamparia de camisas, 

acessórios como colares e anéis e objetos de decoração para casa. Na reportagem, foca nos 

colares que eram vendidos a R$50,00 no Tanlup, um e-commerce voltado para o artesanato e 

artistas independentes. 

                                                           
7 Disponível em <https://varginhaonline.com.br/noticias/exibe_noticia.asp?id=169147> Acesso: 18/06/2020 
8 Disponível em <http://lounge.obviousmag.org/agora/2013/05/amanda-mol---docura-em-forma-de-

ilustracao.html > Acesso: 18/06/2020  
9 Disponível em <https://catracalivre.com.br/carreira/com-um-traco-diferente-e-delicado-amanda-mol-ilustra-

pecas-de-sua-marca/> Acesso: 18/06/2020 
10 Disponível em <https://venturarte.wordpress.com/2013/05/31/a-arte-de-amanda-mol/> Acesso: 18/06/2020 
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Figura 1 – Colar Artesanal 

 

Fonte: Catraca Livre (2014) 

 

Figura 2 - Anel Artesanal 

 

Fonte: Catraca Livre (2014) 
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Em junho de 2015, Amanda tem seus trabalhos postados no portal Modices11, em uma 

tag nominada “Talentos Modices” que objetivava divulgar e valorizar novos artistas, dando 

preferência a mulheres, como uma forma de incentivo ao gênero. Nessa reportagem, Mol 

mostra-se adepta ao lema “trabalhe com o que você ama” e acredita que todo esforço gerará 

resultados esperados. Após essa publicação, acredita-se que artista teve um acesso maior ao seu 

público-alvo, em uma análise inicial realizada através da observação participante, considera-se: 

mulheres, faixa etária entre 18-45 anos, classe média, e que são atraídas por produtos manuais 

e artístico.  

Assim, nota-se também que a partir de 2015, há uma mudança nos tipos de produtos 

oferecidos no seu site – agora com domínio próprio12 – inclusive parcerias com empresas 

maiores para produções de itens de papelaria e organização. Hoje, oferece os seguintes produtos 

com suas ilustrações para vendas: porcelanas, papéis de parede, pinturas originais, relógio de 

pulso, itens de papelaria, adesivo, cartões postais, aromas e velas, esculturas, lettering, café para 

consumo (embalagem com a sua arte) e até desenhos para tatuagens. 

                                                           
11 Disponível em <https://www.modices.com.br/cultura/talentos-modices-amanda-mol/> Acesso: 18/06/2020 

12 Site Amanda Mol <www.amandamol.com.br> Acesso: 19/06/2020 
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Figura 3 – Poster Aquarela 

 

Figura 4 – Mat Yoga 

 

Figura 5 – Papel de Parede 

 

Figura 6 – Papelaria 

 

 Fonte: Amanda Mol (2020) 
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A venda de produtos atualmente é realizada pelo e-commerce 

(https://amandamol.com.br/), lojas de artigos de decoração e também na sua loja física, além 

da sociedade com o publicitário Thales, Amanda possui uma assistente e uma vendedora 

atuando em Varginha/MG e uma funcionária em São Paulo/SP que cuida da revenda de seus 

produtos em lojas parceiras.  

Figura 7 - Interface Loja 
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Fonte: Amanda Mol (2021) 

 

Durante a pandemia, Amanda passou a vender seus produtos autorais em site específico 

apenas para a sua arte, em outro domínio “https://amandamol.co/” 



32 
 

 

   
 

Figura 8 - Interface Loja de Originais 

 

 

 

Fonte: Amanda Mol (2021) 
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A marca Amanda Mol está presente além do Instagram, nas seguintes redes: Facebook 

(20 mil seguidores, desde 2011), Pinterest (3.797 seguidores), Youtube (3.220 inscritos, canal 

criado em 02/11/2014, com 28 vídeos gratuitos) 

Acredita-se que a artista trabalha hoje em quatro segmentos de mercado: o primeiro 

sendo essencialmente a venda de produtos – onde há separação dos produtos reproduzidos em 

utilitários e arte original vendida em quadros, inclusive as questões acerca dessa segmentação 

serão desenvolvidas nos próximos tópicos – o segundo trata-se do estúdio de criação que 

mantém com o sócio Thales, cujo nome foi modificado para AM Estúdio, onde continuam 

assessorando marcas e criando publicidade e design. O terceiro segmento são as oficinas que a 

artista aplica, divulgando suas técnicas e formas de pintar, alegando na propaganda dos cursos 

que “ilustrar é para todos”, numa narrativa de desmitificar a arte como um dom e talento natural 

restrita a determinados indivíduos. Por conta da pandemia COVID-19, as oficinas presenciais 

foram pausadas e as disponibilizadas online em uma plataforma de vídeos são vendidas com 

desconto de 50%. Os temas dos vídeos não se restringem as técnicas de ilustração, Amanda 

administra também um curso online de empreendedorismo e outro de jardinagem. 

Além da marca “Amanda Mol” a artista dedica-se também em ter presença em todas as 

redes sociais, e tem um projeto paralelo de podcast chamado Pirotesca, onde semanalmente 

publica episódios sobre temas que estão circulando nas mídias sociais e Twitter, como por 

exemplo bem-estar, auto cuidado, isolamento social entre outros.  

É notável que a artista busca ligar todas as ações e postagens de modo a entender que 

elas não são levadas ao acaso e sim fruto de planejamento, uma postagem no podcast vira tema 

para um e-mail de newsletter para os assinantes do site de vendas.  
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Figura 9 - Podcast 

 

Figura 10 – Newsletter 

 

Fonte: Spotify - Pintoresca (2021) Fonte: Mailing Divulgação (2021) 

 

Desde 2020, Amanda e Thales estão construindo uma casa e todas as etapas da obra 

estão sendo registradas em um novo perfil de Instagram, onde o casal também realiza vendas 

dos produtos que estão adquirindo para o imóvel novo, em um movimento de prosumer13 

No começo do ano, realizei algumas trocas de e-mail com a artista, para uma 

aproximação e por consequência uma entrevista via vídeo-chamada. Embora tenhamos 

marcado a entrevista, houve imprevistos por conta da agenda e, por fim, a artista pediu para que 

fosse enviada as perguntas via e-mail. 

Com essa abertura, enviei uma relação de perguntas focadas na execução do trabalho 

artístico, perguntando primeiramente como surgiu a ideia de trabalhar com arte – neste caso já 

                                                           
13 Prosumer, em inglês, é a união da palavra producer (produtor) e consumer (consumidor). Significa que o 

consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor de conteúdo. De acordo com MARQUES e VIDIGAL 

(2018) são usuários conectados capazes de influenciar as pessoas por utilizarem a tecnologia para comunicar e 

fazer escolha, buscando atribuir valores as marcas que consomem.  
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sabendo que a resposta daria uma abertura mais pessoal – e como ela decidiu vender os produtos 

em redes sociais. 

Amanda respondeu citando primeiramente sua formação em Design de Moda no Senai 

Cetiqt, no RJ, e que lembrava de uma matéria na faculdade que a despertou para carreira de 

ilustração chamada “design de superfície”. Ela discorre que foi durante essas aulas que percebeu 

que seus desenhos poderiam ser estampas de coisas e que ela mesma poderia ser a dona da 

marca dessas “coisas”. Assim, Amanda explica que sempre desenhou e sempre teve certeza que 

trabalharia na carreira de arte, desde pequena. 

Tal resposta tem correlação com o que Dabul (2014) aponta a percepção da origem 

social de um indivíduo e o valor atribuído à sua produção artística, Amanda sendo uma artista 

formada e concebe a arte como uma carreira, corroborando com o que Dabul (2014, p. ) diz 

sobre uma “ideia de superioridade das suas formas de trabalho e dos objetos que produzem em 

face a sua formação diferenciada” tanto na questão da formação universitária (embora técnica) 

que a consolida como artista quanto no privilégio de se dedicar integralmente a um meio que 

poucos teriam acesso.  

Amanda diz que ao voltar para o interior de Minas Gerais, “apostou” todas as suas fichas 

na internet como um caminho para alcançar mais pessoas e apresentar o seu trabalho para o 

mundo, assim diz que teve “blog, flickr, Tumblr, Orkut, Facebook, Twitter, newsletter, muitas 

lojas virtuais e finalmente Instagram, rs. E sigo acreditando no poder da internet e buscando 

caminhos possíveis insistentemente, até hoje”.14 

Dando continuidade, a segunda pergunta feita à artista foi sobre as técnicas de pinturas 

utilizadas, tentando compreender se o uso da aquarela teria relação mercadológica com os 

produtos mais vendidos no site e a Amanda respondeu que a aquarela e acrílico sobre tela são 

suas técnicas favoritas, dizendo que aprendeu a pintar com óleo sobre tela aos 11 anos quando 

começou um curso de artesanato na sua cidade e seguiu pintando através da técnica até os 16 

anos. Depois de se formar, afirmou que se encontrou na aquarela e atualmente só pinta com 

pigmentos 100% naturais, feitos de frutas e flores. Disse que quando está “livre” para criar, o 

que mais gosta são os grandes formatos, tela de quadros e canvas, que é o tecido de uma tela, é 

feito de algodão e possuí uma textura resinada, ideal para pinturas em aquarelas. 

                                                           
14 As respostas da entrevistada serão apresentadas entre aspas e itálico no corpo do texto para melhor compreensão 

do leitor. 
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Um ponto que vale ser ressaltado é que quando está ‘livre’, cria pinturas que serão 

vendidas no seu site específico para obras de arte e a resposta de Amanda levanta certas 

questões a respeito do trabalho feito para ser produto e o que de fato gostaria de criar e pintar. 

A priori, nos estudos de Dabul (2014) sobre os retratistas que desempenham suas atividades no 

centro do Rio de Janeiro, a Amanda encontra-se na ideia sociológica que associa a prática 

artística ao lugar social dos produtores de arte, assim  

(....) sua correspondência com a organização social estabelecendo que são os 

atributos sociais, prévia e indubitavelmente definidos, que levarão os 

indivíduos a serem artistas populares e a produzirem arte tal como os demais 

indivíduos dotados daquele atributo. E ainda quando fugimos dessa 

coincidência a arte com a organização social e singularizamos os artistas 

populares pelo reconhecimento da excelência de seus trabalhos, sua 

capacidade de produzir arte tende a aparecer como o dom inato, algo que vem 

“de dentro” do artista, dado como nascido e portado por ele, naturalmente 

“materializado” em obras dignas de serem tratadas como arte.  (DABUL, 

2014, p. 39) 

 

Quando perguntado à artista quais são os produtos e desenhos que ela acha que mais 

agradaram e quais foram os mais vendidos, a Amanda cita as diferentes fases que teve como 

artista e que teve muitos temas que a agradaram e posteriormente virou a página. Dessa forma, 

diz que gosta de se ver como criadora que pode mudar quando enjoar do que faz e acha perigoso 

demais como artista ficar refém do que todos amam e nunca mais conseguir produzir outra 

coisa. 

Diz que os temas que mais agradam o público dela são as ilustrações de mulheres, a 

série Frida, os letterings com frases, os abstratos de pinceladas e atualmente as borboletas. 
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Figura 11 - Adesivo Borboleta 

 

Figura 12 - Manta Aveludada Borboleta 

 

Figura 13 - Coleção Café 

 

Fonte: Amanda Mol 2021 

 

Os mais vendidos são os tapetes de yoga e assim como os outros temas, os produtos são 

sazonais e cada ano muda o contexto. 
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Figura 14 - Mat Verde 

 

Figura 15 - Mat Pinceladas 

 

 

Figura 16 - Mat Olhos 

 

Figura 17 - Mat Vinho 

 

Fonte: Amanda Mol 2021 
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Quando falamos do processo criativo, a artista discorre que “penso o produto como 

um objeto que eu gostaria de usar e que faria parte da minha rotina e lifestyle naturalmente, 

não me forço a criar algo simplesmente para acompanhar tendências por exemplo.” E dessa 

forma pontua que seu “maior desafio nem é conceber a ideia, e sim conseguir vendê-la com 

autenticidade depois, de modo que não canse as pessoas que me acompanham nem a mim 

mesma.”  Por isso, para ela esse produto precisa combinar com sua “atmosfera”, pois assim 

será fácil mostrá-lo no seu dia a dia, e depois de definir qual objeto apostará, ela pensa no design 

de superfície e qual tema da ilustração que quer levar, complementa que criou um curso “sobre 

o meu processo de pensar produto para outros criadores, o “minha vida daria um produto! 

Atualmente estou monotemática, tô imersa no tema borboleta.” 

Quanto a interação do público, questionada sobre a receptibilidade dos seguidores e a 

influência no produto final, Amanda diz que acha justo compartilhar o processo e não vê sua 

audiência como meros clientes até porque uma pequenina parte ali realmente consome seu 

trabalho e compra em seu site: “Gosto de imaginar que em algum dia, em algum momento, 

cada pessoa poderá investir em um item do site, por isso é justo que ela saiba muito bem de 

que tipo de marca está comprando, quais são meus processos, o que me inspira, quais valores 

são fundamentais pra mim, o que considero ao criar, onde eu vivo e porque, quem embala meus 

produtos… O que mais me fascina na arte é ter a certeza que compramos a história do criador 

e não um mero objeto. Tudo que faço é muito simples, mas como eu faço é o que me faz ser 

exatamente quem sou. Cada criador é muito singular.” 

Porém a artista não responde se acredita que o público tem alguma influência sobre o 

resultado final, inclusive a pergunta sobre os resultados das suas enquetes foi ignorada. 

Por fim, quando perguntada sobre a divisão dos sites, um site apenas para seus produtos 

e outro site para as artes originais, Amanda disse que foi apenas experimento e que já teve os 

originais no seu site inicial e que foi assim por algum tempo, mas depois sentiu que precisava 

expandir e os originais ganharam um site próprio, categorizado por formatos e superfícies, 

justamente para a “Artista Amanda Mol” ganhar mais espaço também. Ela acha que dessa forma 

fica mais organizado e precisa enxergar seu trabalho com certa organização para conseguir fluir 

nele. Afirma que “tecnicamente falando isso me permite muitas estratégias diferentes pois 

tenho dois sistemas diferentes e as condições de frete, cupons, brindes por exemplo que ofereço 

em um possivelmente não fazem parte do outro. São duas narrativas, duas “atmosferas” mais 
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uma vez. Como sou eu mesma que desenvolvo meus sites, ao lado do Thales, eu penso com a 

cabeça da dona do produto e da designer de site. Gosto muito de experimentar, me permito ser 

bem livre no meu trabalho acho essa a melhor arte de empreender o próprio corre!” 

Ela finaliza a entrevista falando que acha muito interessante como as pessoas ficam 

intrigadas com ter dois sites e nunca entendeu o motivo, mas achou legal compartilhar essa 

informação para ajudar na pesquisa. 

 

2.1.1. A Interatividade e Postagens 

 

Seus sites e feed no Instagram possuem a mesma estética, mostram seus produtos, 

possuem fotografias com ângulos que valorizam suas pinturas e procuram inserir o objeto de 

venda em contextos de cotidiano. Conforme figura 18 abaixo, o seu feed possuí sua descrição 

de artista e que “desenha e cria coisas com isso”, além dos links do Instagram da Loja Am, do 

Podcast e a informação que enviam produtos para todo país, além do site oficial de vendas de 

produtos. 

As sequências de fotos publicadas mantêm uma constância e intervalo médio de 2 a 4 

dias entre as postagens e estão ligadas à usabilidade daquilo que está sendo divulgado e como 

está inserido na rotina da Amanda. As escolhas das postagens utilizadas neste trabalho foram 

feitas com base no período de publicação da artista com o intuito de divulgação de uma nova 

coleção de produtos, desta forma, pretende-se com as figuras pontuar como a artista 

operacionaliza as produções, vendas e divulgações nas publicações em redes. 

Como é possível observar, as fotos publicadas são dos produtos, mas também da vida 

da artista, em um momento sendo jardineira, em outro divulgando a nova linha de cafés e um 

dia antes curtindo um final de semana na praia. As postagens fazem parte de uma estratégia de 

estar sempre alimentando o feed para que o algoritmo da rede social continue mostrando as 

postagens para o seu público e ao mesmo tempo, tentam oferecer algum sentido ao interlocutor, 

seja com a legenda publicada ou a própria foto. 
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Figura 18 - Instagram @molamanda 

 

 

Fonte: Instagram @molamanda (2021) 

 

Foto de férias, postada em 06 de outubro de 2021, com a legenda que ela está 

aproveitando a praia. No dia 13 de outubro, Amanda posta novamente divulgando o retorno da 
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coleção de caneca no site e para comemorar, lança uma promoção de frete grátis por 48h para 

impulsionar as vendas. 
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Figura 19 - Postagem 06/10 

 

Figura 20 - Postagem 13/10 

 

Figura 21 - Postagem 17/10 

 

Figura 22 - Postagem 19/10 

 

Fonte: Instagram @molamanda (2021) 
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No dia 17 de outubro, Amanda publica novamente, dessa vez utilizando a legenda “A 

jardineira tá ON”, mostrando o cotidiano na obra da sua casa e por conseguinte, no dia 19 de 

outubro, publica outra foto de produtos, dessa vez mostrando as camisas lançadas no site e que 

são as queridinhas da vez. 

Durante o período de agosto de 2020 a junho de 2021, através do método de etnografia 

digital, acompanhei diariamente as publicações feitas no Instagram, onde pude observar como 

a artista interagia com seu público, principalmente durante seu processo de criação. Também 

compartilhava ações rotineiras do seu dia-a-dia, desde uma filmagem simples passando um 

café, enaltecendo o discurso de simplicidade, até a valorização do seu ateliê como espaço 

sagrado onde pode colocar sua imaginação para funcionar. As figuras abaixo foram retiradas 

dos stories postados pela artista, durante os dias 05 a 07 de abril: 

 Figura 23 - Stories Ateliê 

 

 

Fonte: Instagram @molamanda (2021) 

 

No frame acima, Amanda começa seu dia compartilhando seus exercícios matinais de 

yoga no seu ateliê, utilizando o tapete que vende na sua loja, deixando visível no cenário outros 

produtos ligados ao seu trabalho. Em seguida, faz divulgação de novo produto à venda: 
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 Figura 24 - Stories 

Adesivos 

 

 

Fonte: Instagram @molamanda (2021) 

 

Exemplo de interatividade do público na escolha dos produtos que irão para a 

comercialização: 
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 Figura 25 - Stories 

Votação Mat 

 

 

Fonte: Instagram @molamanda (2021) 

 

Quando abre a caixa de votação para que seu público decida com ela qual será a nova 

estampa do tapete que será comercializado, Amanda deixa duas opções, e primeira opção é a 

vencedora da enquete, indicando a preferência do público. No caso das opções sinalizadas, as 

duas viraram produtos, no entanto, a mais votada de fato esgotou a venda primeiro. 
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 Figura 26 - Stories Rotina 

 

 

Fonte: Instagram @molamanda (2021) 

 

As postagens acima foram feitas em 9 e 10 de abril, Amanda inicia seu dia postando o 

tapete para indicar que o estoque está acabando, em seguida, compartilha a fornada de biscoitos 

disponíveis para a venda na loja física em Varginha. Nota-se que ela busca comercializar o que 

acha que tem relação com seu trabalho, a exemplo disso, ela também vende café (grãos e 

moídos) com embalagem idealizada por ela, e dessa forma, passa a vender biscoitos feitos pelos 

seus pais com a justificativa que harmoniza com o café. Na postagem do dia seguinte, Amanda 

está na obra e coloca legenda de pequenas alegrias da vida adulta, uma postagem simples e 

indica a vida cotidiana, mas a obra de construção da sua casa também possuí um projeto 

comercial e também se torna um perfil de vendas no Instagram. 
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 Figura 27 - Stories 

Processos 

 

 

Fonte: Instagram @molamanda (2021) 

 

No dia 14 de abril, as primeiras postagens da Amanda são vídeos no stories mostrando 

seu ateliê, sinaliza onde ficam os produtos e o seu lugar de criar, em seguida sinaliza que 

mostrará para os seguidores um pouco do seu trabalho, assim, diz o que pretende fazer no dia, 

alguns esboços e explica quais materiais utilizará, tintas aquarelas veganas e canvas. 
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 Figura 28 - Stories Pintura 

 

 

Fonte: Instagram @molamanda (2021) 

 

Em seguida, a artista posta que está rolando a pintura e começa a liberar as prévias do 

que fez, os traços ainda incompletos e na imagem final pede validação do seu público, 

perguntando “Que tal?”. No dia seguinte ela continua com a mesma linha de postagem, 

mostrando o seu processo, explicando o uso das tintas, da escolha do canvas e termina outro 

esboço similar ao do dia seguinte de borboleta, e mais uma vez pergunta aos seguidores o que 

eles acham.  
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 Figura 29 - Stories 

Processos 2 

 

 

Fonte: Instagram @molamanda (2021) 

 

Durante as postagens no dia 16 de abril, além de voltar a temática sobre esboços, a artista 

anuncia novos projetos e sinaliza que tem “novos originais saindo do forno”, além de explicar 

para os seus leitores o que é canvas e porquê gosta tanto de utilizar esse material. 
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 Figura 30 - Stories 

Divulgação Originais 

 

 

Fonte: Instagram @molamanda (2021) 

 

No dia seguinte, ela anuncia o novo projeto, o site voltado para vendas específicas dos 

seus desenhos originais, que não serão reproduzidos em outros produtos e exclusivo para quem 

adquirir no novo site “amandamol.co”. 

O site de obras originais, embora possua uma estética similar ao site de venda de 

produtos, tem apelo na narrativa, clicando no banner “eu quero arte”, o cliente é direcionado 

para a série Borboletas, que é lançada numa espécie de curadoria, seguindo uma temática e 

organização intuitiva. Os valores dos desenhos originais variam entre R$195,00 a R$558,00, 

enquanto no site dos produtos, o valor varia entre R$35,00 reais (cartões) a R$320,00, tapetes 

de yoga.  
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Fonte: amandamol.co 

Figura 31 - Novo Site Originais 
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Após lançamento, Amanda volta para as postagens rotineiras, de mostrar seu ateliê pela 

manhã, divulgar a venda de algum produto novo e interagir o seu público com podcast e fotos 

bonitas. Por mais rotineiras que pareçam essas ações, interpretadas muitas vezes como algo 

natural, é fruto de um planejamento da artista que tenta articular todas as esferas do seu 

cotidiano ao seu trabalho. 

 

2.2. O Movimento de Outros Artistas 

 

Como citado na introdução deste trabalho, as redes sociais estão presente em todas as 

esferas da vida cotidiana, e tem-se a premissa de que as redes são canais de grande alcance de 

público. No que tange a categoria de artistas, as redes sociais são utilizadas muitas vezes para 

alcançar novos públicos, principalmente os millenials.15 

No estudo realizado pela Objetivo Arte, – uma organização que possuí uma plataforma 

online na Espanha para a comunidade de artistas interessados em viver da arte, onde oferece 

conteúdo informativo para os usuários – foi realizado um levantamento artistas com 

participantes de grupo do Facebook chamado “Como vender tu arte”, com a intenção de 

conhecer em primeira mão as experiências que os artistas possuem em redes sociais 

 Os artistas questionados sobre o uso de redes sociais para vendas de obras responderam 

que as redes não serviam como canais de vendas, mas serviam como possibilidade de expansão 

do público, garantindo um nível de apreciadores (através de likes como sinônimo de 

visualização) maior que uma galeria de arte poderia proporcionar. Os participantes alegaram 

que as redes permitiam promover os seus sites de vendas, outros afirmavam que as redes sociais 

viabilizavam as vendas de suas obras e que era viável manter publicações frequentes (mesmo 

que essas demandassem mais esforço e desvio do tempo que poderia ser dedicado integralmente 

a criação de obras). Outros participantes da pesquisa afirmaram que a permanência em redes 

era bastante útil para promover a si mesmo como artista, oportunizando que seu trabalho seja 

                                                           
15 As informações contidas nesse parágrafo foram retiradas do site Objetivo Arte, em  

https://objetivoarte.com/recursos-para-artistas/redes-sociales > Acesso em 01/10/2021 

https://objetivoarte.com/recursos-para-artistas/redes-sociales
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visto por outros profissionais do meio artístico e resultando em convites para compor outros 

projetos, favorecendo o networking. 

O estudo acima levanta alguns questionamentos de como o artista deve gerir sua própria 

carreira, sabendo filtrar seu tipo de cliente ideal e como se dirigir ao nicho de mercado que, por 

conta do cenário de pandemia, foi intensificado com mais acessos de usuários. Segundo a 

reportagem publicada no Objetivo Arte, “Según el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), el 80% de los usuarios que 

navegan diariamente por internet están en alguna red social y, según el informe, el 70% de ellos 

buscan algún producto o bienes que consumir.”(OBJETIVO ARTE, 2021, p. s/n). 

Embora sejam números expressivos, é preciso desenvolver a consciência de que as 

visitas em redes sociais nunca são sinônimas de possíveis vendas, apenas que quanto mais 

acesso, maiores as chances de repercutir o interesse dos usuários em divulgar o trabalho através 

de likes e compartilhamentos, e por consequência, gera a possibilidade de captar novas visitas 

e talvez novos compradores das obras publicadas. 

Uso de redes sociais para compartilhar o trabalho não é a única finalidade da rede, como 

citado no capítulo inicial desta dissertação, têm-se também o uso das redes para elaboração do 

trabalho artístico. O autor Lev Manovich (2005) afirma que a história da arte não é apenas a 

história das suas inovações estéticas, mas também a história das novas formas de interfaces 

desenvolvidas pelos artistas e até mesmo cientistas, traz para debate o conceito da obra de arte 

em trânsito. 

Para o autor, criar para o ambiente da internet significa pensar além dos “aspectos 

fluidos e zigomático, como também, repensar a própria natureza da função artística e dos 

formatos tradicionais do público e do leitor em relação à obra de arte, concebida às vezes, como 

obra de arte em trânsito”. (MANOVICH, 2005, p. 60) 

Além da discussão sobre a criação compartilhada, Manovich (2005) levanta questões 

sobre autoria e direitos do autor, como se constituí a propriedade da obra de arte em relação ao 

espaço da internet, considerando o espaço público, onde nenhuma informação está salvo de ser 

reproduzida e utilizada, por fim “questiona-se a noção de autoria e antiga discussão sobre o 

original e a cópia, bem como plágio e original.” (MANOVICH, 2005, p. 61) 

https://www.ontsi.red.es/es/node/8
https://www.ontsi.red.es/es/node/8
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Por fim, para o autor, todos os artistas utilizam de alguma forma computadores e redes 

sociais na composição do seu trabalho – em diferentes etapas, tanto na criação quanto na 

divulgação final, questionando a produção artística, se as próximas composições artísticas 

seriam motivadas pelo modismo mais recente de tecnologia e não por alguma questão 

conceitual ou estética mais profunda (MANOVICH, 2005). 

Guilherme Marcondes (2018) focaliza em sua tese questões de que as regras constituídas 

pelos atores sociais da arte e de que forma está acontecendo uma reestruturação do mundo da 

arte, partindo da premissa de como se constrói um artista contemporâneo. 

Destarte, o autor questiona como os jovens artistas negociam suas autoimagens perante 

os seus pares para conquistarem a sua legitimidade como artista, visto que a regra estabelecida 

na arte contemporânea se permeia pelo conjunto estabelecido de suas normas.16 

Tal questão alinha-se com a prerrogativa deste trabalho que está vinculada ao fenômeno 

de artistas utilizando redes sociais para conseguir trabalhar e/ou possibilitar o trabalho com a 

arte. 

Dessa forma, concebendo a rede social como espaço dos indivíduos e de suas conexões 

Recuero et al. (2018), os espaços on-line são demarcados não somente pelos rastros deixados 

pelos usuários e pelas suas produções, mas também pelas suas representações. Sabendo que as 

experiências e os conteúdos em redes sociais variam para cada usuário, conforme a rede é 

construída e os conteúdos são compartilhados, durante a etnografia realizada com o perfil da 

artista Amanda Mol, o algoritmo do Instagram foi me direcionando para outros perfis de artistas 

que também trabalham em redes sociais. 

Sabendo desse foco em fluxo de conteúdo, decidi debruçar-me em analisar também 

alguns dos perfis que possuíam traços similares de publicações e objetivos dos artistas, sabendo 

que “o estudo das redes sociais é também o estudo dos padrões sociais” (RECUERO et al., 

2018, p. 26) 

De centrados nos perfis, os sites de rede social passaram a ser centrados na 

mídia (Ellison; Boyd, 2013), o que faz com que sites de rede social sejam, 

principalmente, ‘uma plataforma de comunicação, além de destacar a 

importância do compartilhamento de conteúdo, geralmente consumido através 

                                                           
16 A legitimação do artista será desenvolvida no capítulo 2, utilizando o conceito de Nathalie Heinich 

(2014) 
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de um stream” (ELLISON; BOYD, 2013, p. 159 apud RECUERO et al., 2018, 

p. 27) 

 

Como mencionei na introdução deste trabalho, através do aporte metodológico “Análise 

de Redes Sociais (ARS)” (Recuero et al., 2018), a qual é uma abordagem de cunho estruturalista 

das relações entre os atores, a estrutural social e a conexão entre os sujeitos. A análise foi 

baseada na coleta de dados de uma rede “egocentrada”, ou seja, o ponto de partida foi o sujeito 

inicial, a Amanda Mol, compondo o primeiro ‘nó’ de encontros na rede – chamamos aqui de 

ego – e a partir deste ponto, foi possível coletar suas conexões e os artistas que a própria rede 

indica pelo seu algoritmo.  

Os artistas que abordaremos agora denominam-se majoritariamente como ilustradores 

ou artistas visuais, os únicos pontos em comuns são: brasileiros, utilizam o Instagram para 

divulgar seus trabalhos, sendo nem sempre converterão seus desenhos em produtos ou desenhos 

físicos, apenas em arte virtual.17 

O primeiro perfil foi da Lila Cruz, que utiliza o usuário @colorlilas no Instagram, mora 

em SP e possuí cerca de 96,3 mil seguidores, se descreve como ilustradora baiana em SP, faz 

quadrinhos e tirinhas, possuí livro publicado e possuí loja de domínio próprio, onde vende 

pôster, adesivo, bloquinhos e itens de papelaria, embora tenha um número expressivo de 

seguidores, não foi identificado postagens sinalizadas como publicidade. Está presenta também 

no Youtube onde mostra etapas das suas produções e no TikTok. 

Indo pelo mesmo seguimento da Lila, a Thaís utiliza o usuário de @t.s.carmo e mora 

em São Francisco/MG, possuí 129mil seguidores, se define como artista e faz ilustrações. Seus 

desenhos são vendidos apenas digitalmente e trabalha com encomendas de desenhos 

personalizados. Embora tenha mais seguidores, não tem loja, não faz publicidade e não possuí 

outra rede social de divulgação do seu trabalho. 

Ainda no recorte de ilustradores/cartunistas, a Cecília Ramos utiliza o usuário 

@cartumante, é carioca e se auto descreve como artistas. Possuí 154mil seguidores, vende suas 

ilustrações e produtos personalizados em site com domínio próprio e também possuí um usuário 

específico para a loja no Instagram @cartumante.store). Cecília trabalha em 3 segmentos de 

produtos, classificando-os como ‘vista’ – venda de moletons, ‘use’ – venda de canecas e sacolas 

                                                           
17 A fim de ilustrar e exemplificar o tipo de conteúdo e arte, os perfis dos artistas retratados neste 

capítulo, compõe o anexo deste trabalho. 



57 
 

 

   
 

de tecidos, e ‘decore’ – prints e livros. Possuí publicidade frequente com a Faber-Castell e não 

foi possível identificar se a artista utiliza outra plataforma em redes sociais.  

Em contrapartida, outro perfil analisado é da Nath Araújo, que possuí quase 600mil 

seguidores, um número bastante expressivo em comparação com as outras ilustradoras citadas 

aqui. Nath possuí o usuário @nanaths e se descreve como artista e empresária, produz 

ilustrações e as converte também em utilitários como cadernos, planner, itens de papelaria, 

ecobags e velas. Possuí site próprio, loja física em São Paulo e atua como influencer/criadora 

de conteúdo. Atua no Youtube gravando tutoriais e diários de viagens e rotina, também está 

presente no Tiktok. Seu número expressivo de seguidores a posiciona muito bem no mercado 

publicitário e a maioria das suas postagens no feed do Instagram são publicidades, parcerias 

pagas ou divulgação novo produto na sua loja. 

Essas quatro artistas citadas não tomam para si o discurso da arte como um dom e nem 

vinculam suas criações aos seus sentimentos, apenas desenham por que gostam, por que querem 

ou por que precisam. Não buscam respostas nos seus desenhos e nem incorporam o tipo de 

técnica para valorizar a criação. 

A artista mais ‘próxima’ do que a Amanda faz é a Carol Burgo, que utiliza o usuário 

@carolburgo, mora no Rio de Janeiro, possuí 95mil seguidores, se descreve como artista visual, 

publicava em seu perfil pessoal suas pinturas e compartilhava seu trabalho de designer de 

estampas na Loja Prosa, onde vende suas roupas com as estampas próprias. A artista posiciona-

se sempre em assuntos voltados para o feminismo, autonomia feminina e maternidade. Busca 

escrever sempre o seu encontro com a obra, o que cada arte significa e o que suas pinturas 

deveriam evocar ao apreciador. 

Durante o período de maiores restrições em 2020 por causa da pandemia COVID, Carol 

procurava relatar diariamente as dificuldades da maternidade, de ser empreendedora e dos 

aumentos das matérias primas para produzir.  

Embora sua loja de roupa tivesse um perfil de Instagram separado, Carol usava suas 

redes para divulgar lançamentos. Recentemente, iniciou um novo perfil para começar a vender 

seus prints, trabalhos em aquarelas que são impressos em alta resolução, autenticados e 

enviados para o consumidor final. Ou seja, não vende suas obras originais, as transformam em 

imagens. Seu discurso e suas legendas são sempre para conectar o seu eu artístico, seu dom e 

sua necessidade de expressar em imagens o que lhe transborda o peito.  
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Recentemente Carol Burgo passou a ser assessorada por uma agência especializada em 

criadores de conteúdo e com isso, foi possível ver mudança na narrativa de suas postagens e 

posts sinalizados como publicidade. Houve uma formalização das antigas ‘parcerias’ para 

postagens pagas. 

Assim como a Carol, outros artistas possuem suas trajetórias atravessadas pelas redes 

sociais, seja como estratégia de carreira ou como maneira de se lançar como artista, buscando 

outros caminhos além das galerias e exposições. Através dessa análise, acredito que os artistas 

Limão (@limaocomvodka, 10mil seguidores), Gabi (@gabienna, 16mil seguidores) e Shay 

(@shyrlenemaria, 12mil seguidores) se encaixam. Todos eles se descrevem como artista, 

majoritariamente utilizam ilustrações como ferramenta e a Shay utiliza pinturas. Eles estão em 

ascensão, poucos seguidores em comparação aos outros artistas pontuados na análise, não 

possuem vendas consolidadas de produtos e no caso do Limão, faz vaquinha online em 

plataforma para conseguir viver no meio artístico. 

Marcondes (2018) aponta no seu estudo que os novos artistas contemporâneos possuem 

um plano B para sua carreira e nota-se que esse plano para os artistas sinalizados nessa pesquisa 

é fomentar maneiras de trabalhar e vender sua própria arte através das redes sociais. 

Tal prerrogativa alinha-se também com movimento bastante visto em redes sociais de 

profissionais das mais diversas áreas fazendo alguns “desafios”, seja com dancinhas ou criando 

memes, para divulgar o seu trabalho. Não basta ser um bom profissional, muitas vezes o plano 

B é atuar no segmento de marketing digital, ganhar mais seguidores que não são 

necessariamente consumidores, mas que de alguma forma fomenta a divulgação para possíveis 

consumidores finais de determinados produtos e serviços.  

Importante pontuar também que os artistas citados nesta pesquisa não são totalidades, 

existem também artistas anônimos, que são pessoas comuns que querem apenas trabalhar com 

arte.  

Também há grupo de artistas vanguardistas e estabelecidos que também não são foco 

dessa pesquisa. O primeiro grupo de artistas estão fora de museus e o segundo, estão dentro, 

frequentando e expondo, também em galerias de artes e do circuito de críticos e fazem parte do 

outro recorte.  
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Como apontado, as novas mídias e tecnologias estão presentes e todos artistas possuem 

e possibilidade de utilizar o computador não só para fazer sua arte, mas para trabalhar, vender 

seus produtos, divulgar seus trabalhos ou ampliar suas redes de contados para fomentar 

trabalhos artísticos. As trajetórias artísticas estão mudando e tem-se notado maior adesão desse 

fenômeno para possibilitar o trabalho com arte, dessa forma, pretende-se aprofundar questões 

sobre as características das redes sociais e de que forma as trajetórias artísticas estão sendo 

afetadas pela configuração da internet. 
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3. Algumas Questões Sociológicas  

 

Neste tópico pretendo apresentar alguns autores estudados no campo da sociologia para 

referir à visão da sociologia da arte, primeiramente o conceito do que seria a arte, suas principais 

questões, objetos de estudo e linhas de pesquisa.  

 

3.1. A Sociologia e a Arte 

 

Embora a arte tenha sido objeto de estudo desde o começo da sociologia, como os 

estudos de Weber (1998) sobre a música ou os textos de Simmel (2006) sobre a arte, é apenas 

a partir da segunda metade do século XX que a Sociologia da Arte começa a demonstrar 

contornos mais definidos com questões e metodologias próprias. Os primeiros trabalhos que 

ficariam reconhecidos como os marcos iniciais da disciplina são L’amour de l’art, onde 

Bourdieu e Darbel (2007) usam dados estatísticos para analisar os hábitos culturais dos públicos 

de museus de arte na Europa e Le marché de la peinture em France, em que Raymonde Moulin 

(1967) discute a organização e o funcionamento dos mercados de arte naquele país. 

 Moulin se envolveria na institucionalização da disciplina, organizando os primeiros 

eventos e comitês de pesquisa, que ajudariam a delinear as principais questões da disciplina à 

época. Bourdieu, por sua vez, decidiu não se dedicar exclusivamente à Sociologia da Arte, 

escrevendo também sobre cultura e educação. O autor não estaria presente nos esforços de 

institucionalizar a área como campo de estudos, no entanto, seu trabalho é até hoje fundamental 

para a sociologia da arte. 

 A percepção do que é arte diversifica-se em cada campo de estudo e para a sociologia 

ela ocupa um espaço significativo, assumindo-se em formas de organizações e regulamentações 

sociais. O autor Becker (1977), acredita que na tradição sociológica, a arte tem um caráter 

social, as obras de arte estão atribuídas a valores fortemente marcados pela dimensão coletiva 

da vida social, envolvendo redes elaboradas de cooperação e divisão social do trabalho.  

Ao discorrer sobre o status de os mecanismos para se estabelecer se algo é arte ou não, 

Becker (1982) afirma que quando os efeitos que a arte pode produzir tornam-se lugares comuns, 
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capazes de serem produzidos por qualquer trabalhador, a obra perde o status. Porém, em 

qualquer parte do mundo da arte, como sendo a quintessência do ato artístico, o ato cuja 

realização marca uma pessoa como artista, é uma questão de definição consensual.  

Becker (1982) dispõe que é possível entender as obras de arte considerando-as como 

resultado da ação coordenada de todas as pessoas cuja cooperação é necessária para que o 

trabalho seja realizado da forma que é, reforçando a dimensão da vida coletiva. Acredita que o 

mundo artístico é constituído por um conjunto de pessoas e organizações que produzem os 

acontecimentos e objetos definidos por esse mesmo mundo como arte. 

O autor (BECKER, 1982) considera que as pessoas coordenam suas ações a partir de 

um conjunto de percepções convencionais incorporadas numa prática comum e nos produtos 

materiais as quais pertencem. Relacionando ao objeto, busco explorar nesse item os conceitos 

de arte e o status que são atribuídos às peças vendidas, bem como é constituído o mundo 

artístico no campo das redes sociais. 

Outro ponto vem de Norbert Elias (1995), que argumenta como a arte não está 

desvinculada da vida social do artista, e na “Sociologia de um Gênio” parte da premissa que 

para compreender alguém é preciso conhecer seus anseios primordiais. As aspirações são 

dirigidas pelo meio social e o autor acredita que no caso de Mozart, a vida só teria sentido, ou 

não, caso atingisse o sucesso das aspirações sociais (ELIAS, 1995). 

O homem não é absolutamente autônomo ou socialmente determinado em suas decisões, 

sendo os laços de interdependências aos quais se encontra vinculado, revelam que em suas 

escolhas também pesam motivações sociais. 

Para falar de Mozart, Elias (1995) afirma que não é possível separar o artista do homem 

e, portanto, Mozart só emerge como ser artista quando seus desejos são considerados no 

contexto do seu tempo, “tais realizações surgem da dinâmica do conflito entre os padrões de 

classes mais antigas em decadência, e os de outras mais novas em ascensão” (ELIAS, 1995, 

p.14),  

Para a sociologia de Elias (1995), é preciso traçar um quadro claro das pressões sociais 

que agem sobre o indivíduo, enfatizando o artista. Mozart não consegue romper completamente 

com as estruturas enquanto estava fortemente atado ao gosto de sua sociedade através de sua 



62 
 

 

   
 

imaginação e consciências musicais, e ao fato de tê-lo feito numa fase do desenvolvimento 

social em que a estrutura tradicional estava intacta. 

Para Elias (1995) a mudança estrutural na sociedade, pós Mozart que possibilitou o 

ganho de poder pelo artista com relação ao seu público. Dessa forma, a mudança de posição 

social e de função dos compositores alterou também o estilo e o caráter de sua música: 

O padrão de produção musical (...) diferia extremamente devido à composição 

social específica em que sua música tinha função, do novo padrão que 

gradualmente se formou ao se tornar regra a produção musical feita por artistas 

relativamente livres e que competiam por um público essencialmente 

autônomo. (ELIAS, 1995, p. 45) 

 

Mencionando sobre os aspectos que classificam arte de artistas e arte de artesão, a 

dinâmica acontece “à medida que vai mudando a relação entre os que produzem arte e os que 

precisam dela e a compram, muda a estrutura da arte, mas não o seu valor” (ELIAS, 1995, p.46). 

Assim, a arte artesanal exige um tipo de subordinação a um padrão social de produção artística, 

onde prevalece o gosto do patrono. O artista produz arte de forma socialmente aceita pelo seu 

público que o admira, que são os formadores de opinião, sendo um processo de substituição da 

aristocracia de corte por um público de profissionais burgueses enquanto classe superior e, 

portanto, como consumidores de obra de arte.  

O autor debruça quanto maior a individualização da obra de arte, maior o campo para a 

fantasia artística individual, maior autonomia para sair dos trilhos anteriormente estabelecidos, 

o padrão estrito de gosto artístico de uma classe social mais alta perdeu a função de restrição 

para a arte de artista, sendo um deslocamento civilizador “o produtor de arte passa a depender 

mais de suas auto-restrição pessoal, controlando e canalizando sua fantasia artística” (ELIAS, 

2001, p.136)  

Dessa forma, o lugar e função que a obra de arte tem para um grupo derivam de ocasiões 

determinadas em que se reúnem. Elias (1995) dispõe que uma das funções importantes da obra 

de arte é ser uma maneira da sociedade se exibir, como grupo e como uma série de indivíduos 

dentro de um grupo. 

Por fim, no que se refere o artista enquanto ser humano, no senso comum, tem-se a ideia 

de que a maturação do talento de um gênio é um processo autônomo, que o artista desenvolve 

a si mesmo, ignorando os processos sociais que o moldam e que a “a arte foi ‘arte utilitária’ 
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antes de ser ‘arte’” (Elias, 1995, p.50) e agora nesse cenário de ser arte, ela depende do 

autoquestionamento do indivíduo do artista, uma vez que se reduz a pressão coletiva e da 

tradição local integrada sobre a obra de arte; “crescem os autocondicionamentos impostos pela 

consciência do produtor de arte individual”. (ELIAS, 1995, p.50), nesse aspecto, instigo como 

essa pressão coletiva é imposta por métricas de redes sociais e alcances de públicos. 

O que Elias (1995) considera a trajetória do artista, no caso de Mozart, foi preciso captar 

a conexão entre as obras e o destino do artista na sociedade de seus semelhantes, e assim 

reconhecer o dom especial em si mesmo, constituindo um dos elementos determinantes do seu 

destino social.  

O autor (ELIAS, 1995) argumenta que para Mozart a voz dos padrões sociais da arte foi 

um elemento de controlar a personalidade, a consciência artística do produtor, assim, as ideias 

do artista estão sempre ligadas ao material e a sociedade. Apropriando desse argumento e 

trazendo a análise para a contemporaneidade, como se configura os padrões sociais da arte na 

sociedade em redes com a alta interatividade com o público. 

Em seu escrito “Gostos de classe e estilos de vida”, Bourdieu (1983) dispõe que as 

práticas e as propriedades configuram o que chamamos de estilo de vida porque são produtoras 

do mesmo operador prático, o habitus, “sistema de disposições duráveis e transferíveis que 

exprimem sob a forma de preferencias sistemáticas e as necessidades objetivas das quais ele é 

o produto” (BOURDIEU, 1983, p. 71). Assim, Bourdieu (1983) considera que a realidade social 

é determinada pelas diferentes posições no espaço social, correspondentes ao estilo de vida de 

cada indivíduo e são retratação simbólica das distintas condições de existência. 

Gerado num determinado tipo de condições materiais de existência, esse sistema de 

esquemas geradores, inseparavelmente éticos e estéticos exprimem segundo a sua lógica, a 

necessidade dessas condições em sistema de preferências cujas oposições reproduzem, sob 

forma transfigurada e muitas vezes irreconhecível, as diferenças ligadas à posição na estrutura 

da distribuição dos investimentos de apropriação, assim, transmutadas em distinções 

simbólicas. (BOURDIEU, 1983) 

Essas características estão presentes no conjunto das propriedades – casa, móveis, 

quadros, automóveis, bebidas – e nas práticas em que se manifestam sua distinção – esportes, 

jogos, concertos – porque estão no habitus, o que o autor considera  
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(...) princípio unificador e gerador de todas as práticas. O gosto, propensão e 

aptidão a apropriação material e/ou simbólica de uma categoria de objetos ou 

práticas classificadoras, é a fórmula generativa que está no princípio do estilo 

de vida (BOURDIEU, 1983, p. 72). 

 

Bourdieu (1983) pontua que cada dimensão de um determinado estilo de vida, simboliza 

todas as outras. A oposição entre as classes populares e pequena burguesia são retratadas na 

qualidade da bebida consumida, pelo tipo de arte ou música que apreciam e assim vão 

reforçando marcadores de distinção entre elas. 

As diferenças sociais mais fundamentais poderiam manifestar-se quase tão 

completamente por um aparelho simbólico reduzido a mera dúzia de elementos: “(Pernod, 

vinho, espumante, água mineral, Bordeaux, champanhe, uísque) quanto por sistemas 

expressivos aparentemente mais complexos e refinados, como os que os universos da música 

ou da pintura oferecem à preocupação de distinção.” (BOURDIEU, 1983, p. 75) 

Entretanto, o autor (BOURDIEU, 1983) aponta que a estilização da vida reside numa 

distância de variações entre os mundos, e transitar entre eles, depende da urgência objetiva da 

situação que o indivíduo se encontra e na disposição que ele tem para distanciar-se ou não, 

moldando sua trajetória social. Assim, pontua que: 

Onde as classes populares reduzidas aos bens e às virtudes de primeira 

necessidade, reivindicam limpeza e comodidade, as classes médias, mais 

liberadas das urgências, desejam um interior quente, íntimo, confortável ou 

cuidado, ou uma roupa da moda e original (...) Assim, os gostos obedecem a 

uma espécie de lei de Engels generalizada: em cada nível de distribuição, 

aquilo que é raro, luxo inacessível ou fantasia absurda para os ocupantes do 

nível anterior ou inferior, torna-se banal ou comum e relegado à ordem do 

necessário e do evidente mediante o aparecimento de novos consumos, mais 

raros e, portanto mais distintivos. (BOURDIEU, 1983, p. 76) 

 

Associando formas de um grupo se opor ao outro, há investimento em palavras e 

símbolos comuns que exprimem a identidade de um grupo para reforçar a diferença entre o 

outro. Assim, as classes burguesas dedicam-se a disposição estética, uma vez que ela “constituí 

a condição da apropriação legítima da obra de arte – é dimensão de um estilo de vida no qual 

se exprimem, sob forma irreconhecível, as características específicas de uma condição” 

(BOURDIEU, 1983, p. 78). 
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Para falar de arte, o autor acredita que o consumo material ou simbólico da obra de arte 

é uma das manifestações supremas das distâncias entre as classes populares e a pequena 

burguesia, “nada distingue com mais rigor as classes do que as disposições e as competências 

objetivamente exigidas pelo consumo legítimo das obras legítimas” (BOURDIEU, 1983, p.80) 

Em seus escritos “O amor pela Arte”, Bourdieu e Darbel (2007) afirmam que a cultura 

(no seu sentido mais amplo) não é um privilégio natural, chegando à conclusão que os museus 

abrigam tesouros artísticos que se encontram, ao mesmo tempo e paradoxalmente aberto a todos 

e interditados à maioria das pessoas. 

Dessa forma, pontuando sobre a verdade dos gostos, o autor reforça as condições sociais 

de acesso às práticas cultivadas, colocando a escola como dispositivo que auxiliaria 

decisivamente na transmissão do código das obras de cultura erudita, transformando as 

desigualdades do acesso à cultura (BOURDIEU; DARBEL, 2007). Embora reconheça que o 

papel da família e do capital cultural auxiliaria na eficácia da ação. 

(...) poderíamos dizer que a distância em relação às obras legítimas se mede 

pela distância em relação ao sistema escolar se a educação familiar não tiver 

um papel tão insubstituível, devido a sua prioridade e precocidade, na 

transmissão dos instrumentos e do modo de apropriação legítimos 

(BOURDIEU, 1983, p. 85) 

 

Em seu procedimento de pesquisa, ele afirma que a frequência dos museus – que é 

aumentada consideravelmente à medida que o nível de instrução é mais elevado – corresponde 

a um modo de ser quase exclusivo das classes cultas. Como se os membros dessas classes se 

sentissem convocados a respeitar determinadas obrigações culturais que lhe são impostas na 

qualidade do deve-se constitutivo de seu ser social.  

Na medida em que as aspirações são sempre avaliadas de acordo com as 

possibilidades objetivas, o acesso à cultura erudita, assim como a ambição de 

ter acesso a ela não poder ser o produto milagroso de uma conversão cultural, 

mas no estado atual, pressupõe uma mudança de condição econômica e social. 

(BOURDIEU; DARBEL, 2007, p. 53) 

 

Outro ponto é a análise de Bourdieu (1989) em “O Poder Simbólico” para compreender 

a pintura moderna que nasce na França entre 1870 e 1880, retrata a revolução simbólica operada 

por Manet e pelos impressionistas: o desabamento das estruturas sociais pelo aparelho 

acadêmico. Dessa forma, Bourdieu (1989) aponta a revolução simbólica que o trabalho 
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subversivo de Manet operava, as visões do mundo saíram das próprias categorias de percepção 

e apreciação. 

Explorando o desabamento das estruturas sociais e mentais que forneceram esse cenário 

de ruptura, Bourdieu (1989) dispõe a emergência de um meio artístico e literário fortemente 

diferenciado e preparado, autônomo, um universo social capaz de definir e impor os próprios 

princípios específicos de percepção e de apreciação do mundo natural e social caminha junto 

da construção propriamente estético que situa o princípio da criação artística na representação 

e não no projeto.  

Se a arte é acadêmica e as escolas cumprem o papel de detentoras do monopólio de 

produção dos pintores, acreditando que a arte nasce da obediência aos cânones, às regras que 

definem a legitimidade dos objetos, “o culto da técnica como um fim em si mesmo está inscrito 

no exercício escolar como resolução de um problema de institucionalização” (BOURDIEU, 

1989, p 265.) 

O rompimento com a vida acadêmica implica na ruptura como o estilo de vida que ela 

supõe, desassociando a arte a um sentido moralmente hierárquico e saindo da imposição do 

Estado que regia um princípio de divisão e visão de matéria de representação do mundo, e rege 

a produção de imagens legitimas, o que contribui para o monopólio do próprio Estado. 

Para a tradição acadêmica, as obras de Manet não passariam de esboços e, portanto, 

estariam na primeira fase do trabalho artístico, e a exposição pública de um esboço, considerado 

um momento privado na vida do artista, em que produz na privacidade do seu ateliê, aparece 

para a academia como uma transgressão ética, assim, o rompimento com o estilo acadêmico 

também representa o rompimento com o estilo de vida que ele supõe. 

Compreender esse movimento de Manet é entender a questão simbólica do rompimento 

do poder de legitimação dominante no campo artístico, uma vez que esse poder está baseado 

no acúmulo e na articulação de capitais sociais, econômicos e culturais, “a ruptura com o estilo 

acadêmico implica a ruptura com o estilo de vida que ele supõe e exprime” (BOURDIEU, 1989, 

p. 272).  Destarte, por conta desse rompimento de Manet, houve uma mudança significativa do 

mercado de artes. Bourdieu então postula sobre a construção social define e impõe o que será 

considerado arte e o que será legitimado: 

A construção social de um campo de produção autônomo, quer dizer, de um 

universo social capaz de definir e de impor os princípios específicos de 
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percepção e de apreciação do mundo natural e social e das representações 

literárias ou artísticas desse mundo, caminha a par da construção de um modo 

de percepção propriamente estético que situa o princípio da criação artística 

na representação e não na coisa representada e que nunca se afirma tão 

plenamente como na sua capacidade de constituir esteticamente os objetos 

baixos ou vulgares do mundo moderno. A história social da gênese deste 

mundo social, tão particular, no qual se produzem e se reproduzem estas duas 

realidades que se sustem uma à outra na existência – a obra de arte como 

objeto de crença e o discurso crítico sobre a obra de arte – permite que se dê 

aos conceitos comumente usados para discernir ou designar gêneros, escolas, 

estilos, e que certa estética teórica tenta desesperadamente constituir em 

essência na-históricas ou trans-históricas, o único fundamento possível: a 

historicidade historicamente necessitada sem ser historicamente necessária de 

uma estrutura histórica. (BOURDIEU, 1989, p. 256)  

 

Com essas análises, percebe-se que o papel da arte é transitório em função das estruturas 

sociais que moldam os artistas e do lugar que o campo artístico ocupa em determinado momento 

histórico, e se após a modernidade tem-se a concepção da perda da sua autonomia e que seu 

significado é moldado conforme o poder estruturante, dado por Bourdieu (1989), essa 

estruturação decorre da função que os sistemas simbólicos possuem integração social para um 

determinado consenso. 

Os conceitos acima nos norteiam para compreender o papel do artista em redes sociais 

e dessa forma, contextualizá-lo conforme as estruturas sociais estabelecidas que viabilizam essa 

produção voltada para entreter o público em online. Os artistas citados neste trabalho não 

buscam as mesmas coisas e encontram-se no mesmo lugar: postando e publicando seus 

trabalhos e buscando uma validação social, seja ela através de likes, vendas ou publicidades que 

são contratados por conta das pessoas que os seguem por conta do seu trabalho artístico. 

 

3.2. Status Artista 

 

Como elaborado no capítulo anterior, a percepção do que é arte diversifica-se em cada 

campo de estudo, e para a sociologia ela ocupa um espaço significativo, assumindo-se em 

formas de organizações e regulamentações sociais. Para o senso comum, a ideia da arte como 

algo sagrado vem também do saber escolar. 
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No Brasil, o ensino de arte foi incluído no currículo escolar pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) em 1971, com o nome Educação Artística, categorizada como 

atividade e não como disciplina, e em 1988 com a Constituição Federal, a matéria Artes foi 

reconhecida como disciplina e seu ensino obrigatório na educação básica. A matéria compõe o 

ensino de artes plásticas, cênicas, dança e música. Através dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s) criou-se uma ferramenta de referência para elaboração dos currículos 

escolares do ensino fundamental e médio.18 

Atualmente o PCN orienta o ensino da arte utilizando a metodologia triangular, onde o 

processo está articulado dentro de três eixos, dessa forma o aluno deverá produzir arte, apreciar 

e contextualizar. 

Conforme conteúdo disponibilizado no site do MEC, o ensino da disciplina de arte é 

novo e é possível observar um descompasso entre as práticas e a produção teórica da área, 

afetando a reprodução do conteúdo aos alunos. 

Tal descompasso é fruto de dificuldades de acesso a essa produção, tanto pela 

pequena quantidade de livros editados e divulgados sobre o assunto como pela 

carência de cursos de formação contínua na área. Nota-se ainda a manutenção 

de clichês ou práticas ultrapassadas em relação aos conhecimentos já 

desenvolvidos na área. (...) As práticas de ensino de Arte apresentam níveis 

de qualidade tão diversificados no Brasil que em muitas escolas ainda se 

utiliza, por exemplo, modelos estereotipados para serem repetidos ou 

apreciados, empobrecendo o universo cultural do aluno. Em outras, ainda se 

trabalha apenas com a auto-expressão, sem introduzir outros saberes de arte. 

(BRASIL,1998 p. 29) 

 

Embora a cartilha preconize o ensino da arte como uma ferramenta de valorização 

cultural, focalizando principalmente os percursos nacionais, o PCN postula orientações de 

pensamento sobre o ensino das artes influenciados pelos centros americanos e europeus, muitas 

vezes não considerando o campo artístico no Brasil.  

A diretriz baseia-se na ideia de que o aluno deve aprender que “cada obra de arte é, ao 

mesmo tempo, produto cultural de uma determinada época e criação singular da imaginação 

humana, cujo sentido é construído pelos indivíduos a partir de sua experiência (BRASIL, 1998, 

                                                           
18 As informações desse parágrafo foram retiradas do site Portal Educação 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/arte-e-a-lei-de-diretrizes-e-bases/36090. 

Acesso em 09/11/2021 
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p. 21)”, a visão eurocêntrica da arte como algo sagrado tem-se construído o imaginário do senso 

comum. 

Tal perspectiva, alinha-se ao que a Bourdieu (1983) postula sobre docilidade cultural, 

para o autor, essa boa vontade cultural se exprime por uma escolha dos indivíduos de ações que 

supostamente são praticadas nas classes altas e dominantes, como por exemplo, o gosto pelos 

espetáculos educativos, escolha de livros cultos, amigos que possuem educação e a valorização 

dos atributos vinculados às escolhas dessa classe, como a pintura como algo bonito e difícil, 

por exemplo. Essa boa vontade cultural relaciona-se como o saber que algo é bom mesmo que 

não saiba por qual motivo, ou seja, os indivíduos simulam as condutas legitimadas da classe 

dominante. 

Como citada a influência europeia nos parâmetros curriculares e os aspectos da 

docilidade cultural, a artista Amanda Mol se apropria daquilo que ela acredita serem símbolos 

do artista, do imaginário do que compõe a figura do artista e em seu discurso valoriza a ideia 

de ter um ateliê e o utiliza como espaço sagrado para a sua rotina de “pincelar”.  

Quando viaja, busca em suas postagens publicar sempre obras de arte, valorizar quadros 

e enaltecer aspectos da arquitetura local, por exemplo, nessa viagem feita pela Europa em 2018: 

Figura 32 - Post Museu 

 

Fonte: Instagram @molamanda, em 27 de agosto de 2019 
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Em outra narrativa da viagem realizada, Amanda posta uma foto utilizando boina 

vermelha, numa estética inspirada no seu filme favorito “Le fabuleux destin d'Amélie Poulain” 

(2001) e no estereótipo do artista francês. É dentro desse panorama que a Amanda Mol constrói 

a performance de artista, ou o que ela acredita ser artista. Tal associação ao estereótipo desse 

tipo de artista vem da interpretação de como Amanda acha que o artista deve ser e se comportar, 

o seu ideal de artista é o artista europeu. 

 

Figura 33 - Post Viagem 

 

Fonte: Instagram @molamanda, em 01 de agosto de 2019 

 

Essa performance alinha-se ao argumento de Marcondes (2018) que utiliza dos autores 

clássicos da sociologia da arte acerca da produção de objetos e práticas dos indivíduos no meio 

da arte: 

Através das noções de mundo e campo, Bourdieu e Becker refletem sobre a 

conformação social da arte (que envolve diferentes indivíduos e instituições) 

em que se produzem objetos, discursos e práticas tomados como socialmente 

valorizados, rompendo com a ideia de que os criadores artísticos sejam 

indivíduos isolados e dotados de dons especiais, buscando demonstrar o 

caráter social do universo da arte (MARCONDES, 2018, p. 34). 

 



71 
 

 

   
 

Essa tentativa de legitimação performática se expressa em todos os momentos em que a 

artista busca interagir com seu público. E, ao mesmo tempo, está sempre mostrando seus 

produtos nas viagens, como forma de continuar movimentando a venda, na imagem abaixo 

retirada de um vídeo postado, ela está utilizando seu “Planner de Viagem” e mostrando os itens 

que está colando, como ingressos de teatro e museus: 

Figura 34 - Post Planner Viagem em Paris 

 

Fonte: Instagram @molamanda, em 26 de abril de 2019 

 

Nas suas postagens, no momento que está pintando, criando, desenvolvendo produtos, 

Amanda não tem um discurso de venda, tal como os artistas estudados por Dabul (2014), em 

seu trabalho “Artes plásticas em feira de artesanato: venda, criação e os olhos para ver a arte”.  

Todo momento que ela compartilha e seu momento de criação é baseado naquele 

discurso de que ela está retirando da imaginação dela, do talento e dos dons artísticos. Mas 

como a própria artista citou na entrevista, há sempre uma estratégia de venda, a sempre um 

objetivo naquilo que ela está produzindo. 
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Figura 35 - Post Planner Viagem em Montmartre 

 

Fonte: Instagram @molamanda, em 23 de abril de 2019 

 

Essa fala na postagem vai muito ao encontro daquilo que é ensinado nas escolas sobre 

arte, a ideia do artista com dom natural, dotado de talento e capaz de criar grandes obras. A 

artista narra que sonhou com o produto e colocou ele em prática, apenas mostrando a parte final 

da produção, o “planner perfeito”. 

Com os olhos voltados para a Europa, Amanda está construindo a sua casa e, o imóvel 

possui um Instagram onde ela e o seu companheiro compartilham também as etapas da obra. O 

Instagram é inspirado em Paris e Berlim, ressaltando também a preferência europeia como 

inspiração, ponto influenciado também pela docilidade cultural.  

Esse olhar voltado para Europa versa com o a docilidade cultural, apesar de morar em 

um país com enorme diversidade cultural e artística, o paradigma artístico do Brasil foi fundado 

com a referência na Europa, e como citado no início deste tópico, essa ideia é expressa pelo 

país no paradigma de arte ensinado nas escolas. Nota-se também o distanciamento da artista 

com a arte de vanguarda, que desde os anos 20 tem olhos virados para uma experiência autêntica 

do Brasil. 
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Ao mesmo tempo que a artista discorre nesse lugar artístico sagrado, invocando as 

perspectivas dos artistas antes do período contemporâneo onde eles estavam apenas no ateliê 

produzindo e longe de toda a negociação financeira de vendas dessas obras, ela também assume 

um papel de auto gestora. 

Ela não é apenas uma artista, desenvolve também o papel de designer, vendedora, 

logística, promotora, gerente de vendas e marketing digital. Assim como na entrevista, ela diz 

também pensar na estratégia de venda, em como oferecer cupom, promoções e faz estudos de 

tendências de consumo baseado naquilo que os seus compradores adquirem mais. Essa 

multiplicidade de papéis é vista em todos os artistas citado nesta pesquisa, embora possuem 

técnicas e finalidades diferentes, não há mais papel do artista que apenas se ocupa em pintar e 

criar. 

De acordo com o que Elias (1995) discorre, Amanda é artista fruto do seu tempo, ela 

está amarrada em rede de relações e na expectativa do que é ser artista. E de acordo com 

Bourdieu (1983), ela constrói objetos voltados para uma estética, indo ao encontro com um 

grupo específico de cliente, mas as conforme postula Guilherme Marcondes (2018) “as regras 

constituídas cotidianamente pelos atores sociais da arte, no contexto da arte contemporânea, 

não são as mesmas dos cânones vigentes durante o período da arte moderna e outros momentos 

que lhe precederam” (MARCONDES, 2018, p.26) 

Por fim, alinhando aos autores desenvolvidos nesse capítulo, trago também a 

perspectiva de Becker (1977) onde ele postula sobre a construção coletiva. O autor acredita que 

o artista não trabalha sozinho e como citado, existe uma rede de pessoas envolvidas para que a 

seja arte (BECKER, 1977). No caso dos artistas aqui estudados, o trabalho compartilhado é 

potencializado pelas redes sociais. Embora Amanda negue que o público tem alguma influência 

no seu trabalho, pode-se afirmar que é a receptividade desse mesmo público que vai definir os 

produtos que serão colocados à venda. 
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4. A Internet como Fenômeno Corporificado 

 

Nesse capítulo busca-se apresentar conceitos sobre as redes sociais, entrando na 

discussão das profissões que as pessoas exercem por compartilhar fotos, vídeos e gerar 

entretenimento nas redes sociais. Aprofunda-se também o debate sobre a existência online e a 

internet como um fenômeno corporificado, dessa forma, discute-se como as trajetórias artísticas 

tem se moldado em redes sociais e de que forma as práticas do consumo em redes tem se 

desenvolvido. 

 

4.1. Existir Online 

 

Como citado na introdução desse trabalho, o uso e o acesso à internet têm se ampliado 

numa esfera global. As redes sociais, que foram criadas com a finalidade de intermediar as 

relações entre os usuários, tornaram-se ferramentas mercadológicas, possibilitando não só a 

venda, mas novos caminhos para se pensar no mercado de marketing e publicidade, uma vez 

que se encontram sob influência dos aspectos da dimensão totalizadora neoliberal em que nada 

escapa do fluxo de apropriação do mercado, abarcando desde o Estado até todas as esferas da 

existência humana (DARDOT; LAVAL, 2016). 

Quem trabalha com redes sociais tem sua denominação da atividade baseada no 

aplicativo que está em maior uso no momento, seguindo numa escala cronológica e segue a 

popularidade da própria rede, conforme adesão do público em se tornar espectador do 

entretenimento que está sendo oferecido. Dessa forma, quem publicava em blogger se chamava 

blogueiro, passando para youtuber porquê enviavam vídeos e mantinham canais na plataforma 

e mais recentemente, os termos digitais influencer e criadores de conteúdo. 

Durante a realização desta pesquisa, o termo digital influencer havia ganhado uma 

popularidade e era usado para descrever a pessoa que possuía muitos seguidores e popularidade 

na web, com o objetivo de formar opinião pelas redes sociais. Essa modalidade de publicidade 

é oriunda de Blogs, Youtube e agora no Instagram tem sido bastante procurada por empresas 

que desejam divulgar seus produtos e serviços em públicos alvo mais específicos, atingindo um 

alto nível de engajamento entre os atores sociais e possíveis consumidores. 
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O usuário influencer está presente na rede social criando uma grande rede de 

relacionamento com várias pessoas, com intuito de gerar mais acessos e visualizações, postando 

rotinas, ideias, trabalhos, escolhas e tentando criar uma aproximação com os usuários que estão 

do outro lado da tela seguindo suas postagens. Esse mecanismo de aproximação com os 

seguidores é capaz de gerar influências nas escolhas de estilo de vida, consumo e até mesmo 

posições políticas. 

Karhawi (2017) sustenta que os influenciadores são aqueles que possuem algum poder 

no processo de decisão de compras de um sujeito, utiliza o ponto de vista da comunicação e 

expõe que são pessoas com o poder de colocar discussões em circulação e possuem poder de 

influenciar em decisões relativas ao estilo de vida, gostos e bens culturais daqueles que estão 

em sua rede. São sujeitos que estão em constante produção de conteúdo – tanto temática quanto 

atemporal – e dedicam-se a manutenção da relação com seus seguidores. 

Embora a expressão tenha sido mais usada comumente no Brasil a partir de 2015, digital 

influencer é apenas um dos termos utilizados para classificar indivíduos ativos no processo de 

produção de conteúdo em redes sociais.19 

Um influenciador pode ser tanto aquele que estimula debates ou agenda temas 

de discussão em nichos, quanto aquele que influencia na compra de um 

lançamento de determinada marca. Em ambos os casos, o processo de 

solidificação em termos de crédito, capital e reputação são os mesmos. Toda 

essa construção é, ao fim, apropriada por marcas que identificam nos 

influenciadores uma ponte entre um produto e seus consumidores. 

(KARHAWI, 2017, p.59) 

 

O Instagram tinha como objetivo principal ser um aplicativo de compartilhamento de 

fotos e vídeos entre os usuários seguidores, tornou-se uma mídia social de encontro entre 

artistas, fotógrafos, escritores, consumidores e grandes empresas. Algumas pessoas usam o 

aplicativo apenas para salvar fotos e interagir com amigos, outros utilizam como portfólio para 

divulgar o seu trabalho e sua loja. Até meados de 2016, não havia distinção por parte do 

aplicativo para usuários que o utilizavam para fins pessoais ou para negócios, assim a venda de 

produtos e serviços no Instagram ficava limitada apenas a divulgação como mecanismo de 

                                                           
19 Este trabalho não pretende discutir termos vinculados aos aplicativos, como youtuber ou instagramer, nem 

categorizar o uso das plataformas, utilizando apenas o termo digital influencer para explicar a exposição online do 

objeto da pesquisa. 
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conquistar novos clientes, dessa forma, os perfis pessoais ou comerciais não tinham diferenças 

e possuíam os mesmos recursos, ou seja, publicar fotos e vídeos e adicionar o texto de legenda. 

Com a expansão das redes sociais e reconfiguração de suas funcionalidades, o aplicativo 

disponibilizou o mecanismo de pesquisa por hashtags20, que consiste no uso de uma palavra-

chave antecedida pelo símbolo #. Elas são utilizadas para categorizar conteúdos publicados nas 

redes, criando uma interação dinâmica entre os integrantes que estão interessados no mesmo 

assunto publicado. Dessa maneira, com o uso da hashtag o conteúdo da publicação fica 

disponível para qualquer pessoa que procure sobre ela, permitindo assim a visualização, 

comentários e compartilhamentos. 

Esse mecanismo expande o acesso do usuário para perfis públicos de desconhecidos, 

sem que haja necessariamente um vínculo entre os usuários apenas por uma foto. Houve uma 

mudança da concepção inicial do aplicativo, alterando a forma de relacionamento entre o 

usuário e seguidor. Situações cotidianas simples que antes eram reservadas à vida privada, por 

não possuírem nenhum tipo de “glamour”, agora muitas vezes são expostas em rede como 

mecanismo para obter likes, e por consequência mais visibilidade no algoritmo. 

Em um processo de mercantilização e monetização do aplicativo, foi disponibilizado o 

perfil comercial, com novos recursos que permitem que o usuário tenha acesso a dados 

estatísticos do perfil e comportamento do público alvo, oportunizando uma interação mais 

direcionada aos fins comerciais. O ponto chave do aplicativo foi disponibilizar o perfil 

comercial gratuitamente e através dele implementar a ferramenta paga de impulsionar a 

publicação para que ela atinja novos usuários, oferecendo novas amplitudes para influência. 

Posteriormente o aplicativo passou por mais uma atualização, permitindo que o usuário-

vendedor coloque preço no produto que está sendo publicado e através de um clique, direciona 

o consumidor ao site de vendas, viabilizando ainda mais o uso da plataforma para fins 

comerciais, numa espécie de grande mostruário. Uma vez o consumidor utiliza a ferramenta, o 

algoritmo o direciona para mais postagens similares aquela que despertou seu interesse. 

Utilizando a análise de Silva e Stabile (2016) sobre redes sociais, os autores apontam 

que devemos considerar três aspectos fundamentais para a compreensão das redes e de seus 

                                                           
20 Fonte: Dicionário Significados. Disponível em: https://www.significados.com.br/hashtag/ Acesso: 03/09/2019 
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usuários a fim de mensurar analiticamente como o algoritmo dos aplicativos usam informações 

disponibilizadas para o mercado. 

O primeiro aspecto são os perfis ou páginas online, sendo a primeira fonte de acesso 

direta para análise, visto que os usuários disponibilizam voluntariamente informações sobre si, 

ao preencher o espaço reservado para biografia, ao postar fotos com uso de um determinado 

filtro, são informações que o algoritmo processa a fim de gerar novas conexões.  

Considerando as conexões o segundo aspecto, Silva e Stabile (2016) apontam que as 

associações entre os usuários podem ter duas classificações: são associativas, significa que são 

mantidas pelas próprias ferramentas e com efeitos para ambos atores, como uma conexão entre 

dois amigos na rede social; ou são associações emergentes, baseadas na conversação entre os 

autores, elas nascem e morrem nas interações estabelecidas pelos sujeitos. As associações 

emergentes são bastante utilizadas por exemplo, quando um usuário entra na foto de uma pessoa 

desconhecida através da hashtag e dá um like. 

Por fim, analisa-se a produção de conteúdo do usuário, os autores mencionam que a 

produção do conteúdo vinculada ao alcance e ao tipo de perfil são os responsáveis para o que 

algoritmo gere metadados, relacionando o conceito dado por Zuboff (2019) que as coletas de 

dados permitem criar perfis de consumidores objetivando a manutenção da lógica do consumo. 

Silve e Stabile (2016) destacam também que embora esses aspectos para análise não 

sejam novos nas ciências sociais, nunca o acesso aos dados ocorreu de forma tão livre e contínua 

como acontece atualmente. 

Entrando na prerrogativa da vida online em redes sociais e como os usuários se 

comportam, podemos tecer comparações ao que Erving Goffman (2014) desenvolve sobre a 

teoria identitária que girava em cima das encenações em palco. 

A ideia parte da premissa que em qualquer interação entre seres humanos, uma pessoa 

vai executar suas ações para criar a impressão em determinado público. A performance pode 

ser calculada, como Jia Tolentino (2020) exemplifica a teoria de Goffman, explicando o caso 

de um homem que vai a uma entrevista de emprego com todas as respostas ensaiadas, pode ser 

também de forma inconsciente, como uma ação de se repete várias vezes e a pessoa se comporta 

como esperado e de forma automática, como caso de uma pessoa que passa a impressão correta 

sobre tudo por que ela está dentro daquele meio e das regras sociais. 
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Na prerrogativa de Goffman (2014), o ator pode ser totalmente absorvido por sua 

própria performance e mesmo que ele tente parar de representar, ele continua tendo um público 

e suas ações continuam causando um efeito. Sabendo que o mundo não é um palco, mas que é 

difícil fazer a separação daquilo que separa o sujeito da representação. 

O autor (GOFFMAN, 2014) aponta que a maneira como o público molda o papel do 

ator pode se tornar mais elaborada do que a própria performance, e é um paralelo de como os 

usuários de redes sociais que mobilizam suas ações para ganharem likes e engajamento a partir 

da reação do seu público. “A identidade performativa do usuário é constituída por uma série de 

ações de um público que cresce de forma infinita” (TOLENTINO, 2020, p.28). 

No entanto, Ramos (2016) cita que a perspectiva da abordagem de Goffman é limitada 

dentro do contexto da etnografia de redes, visto que os atos comunicacionais dos sujeitos na 

atmosfera on-line se aproximam mais do conceito de Weber sobre ações sociais, “ações 

orientadas pelo objetivo de influenciar as ações de outros indivíduos” (RAMOS, 2016, p. 34). 

Ramos (2016) argumenta que há uma grande falha em resumir os atos comunicacionais 

à representação do eu, visto que o argumento baseado que tudo que as pessoas fazem online é 

sobre a sua forma de expressão e construção de identidade. A teoria de Goffman não contempla, 

por exemplo, as interações em fóruns on-line, onde Jair descreve como um campo de disputas 

e imputações  

(...) que se relacionam não apenas ao eu, mas também ao outro, e, sobretudo, 

a objetos, marcas, comportamentos, grupos, partidos etc. Que são qualificados 

positivamente e negativamente nesses embates. E a noção de conflito nos 

mostra, também, que essas ações não são realizadas de forma inteiramente 

consciente e coerente. Ao contrário, as ações revelam esquemas mentais 

muitas vezes inarticulados ao nível da consciência e que são contraditórios 

entre si. Por fim, a observação revela ainda uma grande circulação de 

informações sobre o que fazer e como fazer em relação aos temas que 

organizam esses espaços sociais. (RAMOS, 2016, p. 34) 

 

Do ponto de vista de Miller (2013), as relações na internet criaram a possibilidade do 

crescimento da modalidade do uso da imagem do indivíduo através de fotos e vídeos como 

entretenimento e como canal de atuação profissional. Essa possibilidade cria o prosumer, o 

consumidor que também produz a venda. Em suma, ao mesmo tempo que o usuário consome o 

produto e o compartilha em redes sociais, ele vira um interlocutor capaz de divulgar aquele 
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item, podendo gerar reações positivas e estimulando novos consumos. O uso e apropriação das 

imagens como forma de entretenimento e em composições artísticas, hoje têm se desdobrado 

de diversas outras formas graças ao acesso às tecnologias digitais e as relações que elas podem 

proporcionar. 

Traçando paralelo a época de Manet, a exposição pública de um esboço foi considerada 

uma transgressão ética e o estilo de vida que ele supõe (BOURDIEU, 1989), os artistas da 

atualidade encontram-se em situações de compartilhar não só suas técnicas, como também suas 

rotinas a ponto de se tornarem figuras públicas para alcançarem pressupostas visibilidade e 

quem sabe seus objetivos comerciais. Precisam empreender sua própria carreira além de 

produzir suas obras e agora de acordo com o gosto do seu público, que retribui as interações 

através de likes, assim como Manet, eles produzem seu próprio público. 

Como exposto acima, a popularização da mídia social Instagram está influenciando o 

consumo e a transformação do que seria apenas um hobby – compartilhamentos de fotos e 

vídeos – à esfera comercial e mercadológica. Esse arranjo sai da esfera de comunicação de 

massa, dos grandes veículos como televisão e portais de informações, e passa a atingir 

diretamente o público alvo de cada empresa, selecionando os influenciadores de acordo com o 

perfil esperado para consumo do produto. 

Na hipótese de que a arte está atribuída a valores fortemente marcados pela dimensão 

da vida social, portanto, parte-se da premissa que os artistas também estão online e sendo uma 

figura pública – não mais um artista que produz no espaço privado do ateliê – e apropriam-se 

das formas de divulgação das suas obras e do próprio campo artístico, dando novos sentidos as 

organizações e regulamentações sociais. 

 

4.2. A Internet Corporificada 

 

Como discutido no tópico anterior, a experiência online não é mais pensada em uma 

esfera separada da vida real e sim uma extensão desse real, e no intuito de compreender como 

a vida social se reestrutura nesse espaço é necessário compreender que a medida da posição 

social que as pessoas ocupam, os mecanismos das redes sociais permitem uma margem de 
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maior ação e “sucesso”. Hoje, pessoas comuns tem chances agora de se tornarem celebridades 

do dia para noite por conta de um vídeo ou publicação online que se torne um viral.  

Para Bourdieu (1989) “as relações de comunicação são, de modo inseparável, sempre, 

relações de poder que dependem na forma e no conteúdo, do poder material e simbólico 

acumulado pelos agentes” e em uma relação de luta simbólica que difere as classes sociais, há 

sempre a imposição da definição do mundo social conforme o interesse das classes mais altas. 

Na sociedade em redes, as definições de dominação do material simbólico se difundem entre 

as fronteiras das classes: 

A internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a 

comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala 

global. Assim como a difusão da máquina impressora no Ocidente criou o que 

McLuhan chamou de a “Galáxia de Gutemberg”, ingressamos agora num 

novo mundo de comunicação; A Galáxia da internet (CASTELLS, 2008, p. 

08) 

 

Corroborando com Castells (2008), Oliveira e Vera Sales (2012) complementam que 

esse cenário se apresenta como um espaço em fluxo, do qual as fronteiras se perdem e tudo 

parece se transformar a cada hora. A internet é um espaço de mutação. A linguagem é sempre 

ressignificada pelos mais diversos grupos, palavras e signos ganham novos sentidos. 

A sociedade em redes de Castells (2008) versa que o desenvolvimento em tecnologias 

digitais foram moldados e desenvolvem um papel crucial na contribuição sobre 

desenvolvimentos econômicos, sociais, políticos em esfera global. O autor argumenta que a 

crescente proeminência das tecnologias baseadas na internet implica que o capitalismo centra-

se na informação e no conhecimento.  

A ideia agora é que o mundo é plenamente conectado e esse novo modo dominante de 

organizar as relações interpessoais, instituições e sociedades inteiras, são as redes. Tal 

perspectiva evoca imagens de pessoas em todos os cantos do planeta se envolvendo 

produtivamente em diferentes tipos de relações em constantes fluxos. A sociedade em redes é 

uma comunidade global, não sendo apenas reservada a uma elite dominante. Isso significa que 

quase qualquer pessoa em quase todo lugar pode utilizar a tecnologia baseada nas redes sociais 

para qualquer propósito criativo. 
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Em contrapartida, no seu texto “Inovação, liberdade e poder na era da informação”, 

Castells (2006) parte da premissa que a era da informação é transformadora. Ao mesmo tempo 

em que inclui permitindo acessos a diversos grupos sociais, ela exclui porque esse mesmo 

acesso se baseia em valores e interesses dominantes de cada processo, em cada país e em cada 

organização social. 

Assim, suas consequências e suas características dependem do poder de quem 

se beneficia em cada uma das múltiplas opções que se apresentam, conforme 

a vontade humana. Segundo o autor, “(...) a ideologia tecnocrática 

futurológica tenta apresentar a revolução tecnológica como ditando uma única 

forma de organização possível, geralmente associada à lei do mercado e ao 

processo de globalização. (CASTELLS, 2006, p. 225) 

 

Outro argumento sobre a vida online é fundamentado no conceito da sociedade do 

espetáculo de Guy Debord, a qual Coelho (2011) define espetáculo como conjunto das relações 

sociais mediadas pelas imagens, sendo uma fase específica da sociedade capitalista, quando há 

uma interdependência entre o processo do acúmulo do capital e processo de acúmulo de 

imagens. Dessa forma, todas as relações, desde as interpessoais à política, passando pelas 

manifestações religiosas, tudo está mercantilizado e envolvido por imagens. 

Coelho (2011) enfatiza que a produção de imagens, a valorização da dimensão visual 

da comunicação como exercício de poder e de dominação social existe em qualquer sociedade 

onde há classes sociais, onde há desigualdade social graças à divisão social do trabalho. 

O que permite a caracterização do capitalismo como a sociedade do espetáculo 

é o caráter cotidiano da produção de espetáculos, a quantidade incalculável de 

espetáculos produzidos e seu vínculo com a produção e o consumo de 

mercadorias feitas em larga escala. (COELHO, 2011, p. s/n) 

 

Como citado acima, para Guy Debord (2013), a sociedade do espetáculo é o modelo 

atual da vida que domina na sociedade, está disseminado por toda vida social, na qual há 

simultaneamente produção e consumo de mercadorias e imagens. 

Douglas Kellener (2006) utiliza a premissa da sociedade do espetáculo como um dos 

princípios organizacionais da economia, da política, da sociedade e da vida cotidiana. 

Uma cultura da mídia não aborda apenas grandes momentos da experiência 

contemporânea, mas também oferece material para fantasia e sonho, 
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modelando pensamento e comportamento, assim como construindo 

identidades. Seus rituais como olimpíadas, a Copa do Mundo (...) celebram 

valores dominantes e validam uma sociedade baseada na competição e na 

vitória. (KELLENER, 2006, p. 119) 

 

Por conseguinte, sobre a dimensão da rede na vida do artista, entendendo que as redes 

constituem uma morfologia social e opera em processos produtivos e de experiência, poder e 

cultura, vinculada ao argumento da sociedade do espetáculo e a produção de mercadorias pelas 

redes sociais. 

Christine Hine (2016) postula que a internet pode ser compreendida como um fenômeno 

corporificado, ficar online não é uma experiência distinta da vida, ocorre paralelamente a outras 

formas materializadas de ser e estar no mundo, de forma complementar: 

Uma experiência online pode produzir uma resposta emocional em nós tanto 

quanto qualquer outra forma de experiência: nossos corpos não distinguem 

necessariamente uma experiência online de off-line a priori, de modo que seria 

problemático para um etnógrafo fazê-lo. (HINE, 2016, p. 16) 

 

À vista disso, a autora discorre que nós não experimentamos a internet como um 

“ciberespaço” transcendental, mas ao invés disso “a incorporamos em múltiplas estruturas de 

construção de significado” (HINE, 2016, p. 17), o nosso uso da internet é contextualizado 

dentro dos meios sociais que estamos dispostos e reflete também as interações fornecidas por 

esses espaços. Hine (2016) pontua que o uso da internet é significativo para nossas 

compreensões da identidade e responsabilidade e é 

(...) transformador de nossas estruturas de recompensa, confiança e 

reconhecimento. Qualquer fragmento individual dos dados derivados da 

internet é, por isso, passível de ser interpretado de uma série de formas, 

dependendo dos contextos em que se incorpora e adquire significado. (HINE, 

2016, p. 16) 

 

Por fim, a autora aponta outro aspecto fundamental da internet é a sua cotidianidade, 

assim, a internet e suas plataformas que a compõe é um aspecto comum da vida cotidiana, visto 

que as pessoas simplesmente não falam sobre a internet, mas somente a suam nas atividades 

diárias que estão engajadas. 
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Os conceitos apontados da sociologia digital nos norteiam a entender os aspectos da 

vida online e dessa forma, como os artistas também têm sido afetados pela internet e redes 

sociais, se querem vender seus produtos, estar online é o caminho que possibilita o acesso ao 

público. 

 

4.3. Trajetórias Artísticas e Redes Sociais 

 

Essas novas configurações de acesso as redes têm impactado na forma com que os 

profissionais liberais de diversas áreas têm utilizado o Instagram e o Tiktok como uma 

ferramenta de portfólio dos seus trabalhos, essa tendência produzida pelo mercado pressiona a 

produção de conteúdo para as redes sociais, de forma a viabilizar e aumentar o número de 

vendas de seus produtos e serviços. 

A expansão do número de aplicativos e o acesso das pessoas utilizando-os, amplia de 

modo exponencial o que Ricardo Antunes (2020) chama de “infoproletariado”. O autor explora 

a dinâmica de motoristas e o aplicativo Uber. Dessa forma, descreve o fenômeno de 

“Uberização”, que são profissionais, muitas vezes com o discurso de empreendedor, 

valorizando a independência e a autonomia de gerir sua própria carreira, utilizando o aplicativo, 

impondo a imagem de um trabalhador que é proprietário e proletariado ao mesmo tempo. Esse 

sujeito detém um grau de liberdade para realizar o seu trabalho, mas também assume os riscos 

e custos do serviço. O autor nomeia esse fenômeno com o “capitalismo de plataforma”, o 

trabalhador auto explora o seu próprio trabalho. 

Traçando uma análise comparativa, esse discurso de auto-gestão e uso das redes sociais, 

fomenta o discurso do artista autônomo de gerir a sua própria carreira e por consequência, ter 

o resultado do seu sucesso condicionado ao quanto se dedica para isso, e muitas vezes o sucesso 

está atrelado ao retorno do público, dessa vez através de aplicativos. 

Por essa lógica, os artistas que são autônomos também sofrem pressão em tornar público 

o seu trabalho, seja por questões de vendas e visibilidade como também por reconhecimento 

dos seus desenhos e ilustrações. Além do mais, o aspecto imediato das redes proporciona ao 

artista a função de gerenciar a sua própria interação com o público. 
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Numa galeria ou exposição, a exposição às críticas é menor, o artista tem acesso as 

críticas e percepções do público, assim como um artesão vendendo seus produtos em uma feira 

ou loja, podem ou não responderem a avaliação do público, mas ela não é fluída e não fica 

acessível 24h por dia, como é no caso das redes sociais. Qualquer pessoa, por qualquer motivo, 

pode acessar a foto da publicação e escrever qualquer coisa.  

Os impactos causados pela internet e redes sociais para os artistas resultam além do 

simples acesso ao seu acervo de produtos. Os artistas também precisam gerenciar como a 

percepção do público de forma tão direta vai impactar na produção de suas obras, o artista 

também precisa fazer a gestão da criação, das produções e publicações nas redes, as interações 

entre o usuário, articular caminhos para a venda dos produtos, lidar com os aspectos financeiros, 

administrativos e até mesmo de logística tanto para comprar matérias primas para realizar a 

produção até para que a mercadoria chegue ao consumidor final. 

Como citado no decorrer do texto, Amanda é uma artista, se descreve como tal, no 

entanto, devido ao número de seguidores, participou algumas vezes de postagens de 

publicidade. Exemplo disso é retratado na figura abaixo, onde a artista publica uma postagem 

de campanha da marca Quem Disse Berenice.  

Figura 36 - Publicidade Quem Disse Berenice? 

 

Fonte: Instagram @molamanda, em 17 de dezembro de 2019 
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Não vínculo por exemplo da postagem acima com os produtos da artista, ou relação do 

texto com sua trajetória, no entanto é o público que curte a postagem e pode gerar mais 

engajamento por estar vinculada a uma grande marca, acredita-se então que a carreira fora do 

mundo da arte também é um fator que sustenta a carreira do artista. 

Outro exemplo de como as redes tem impactado as trajetórias pode ser visto na postagem 

da Carol Burgo, que também foi contratada pela mesma marca, Quem Disse Berenice para 

realizar uma campanha. A artista que agora está assessorada por uma empresa, passa a fazer 

publicidades e ao mesmo tempo vender os seus prints autenticados. Embora a linha artística e 

o tipo de trabalho da Carol Burgo sejam diferentes da Amanda Mol, Burgo tenta expressar na 

sua legenda de publicidade traços poéticos que gosta tanto de expressar em suas postagens. 

Figura 37 - Publicidade Quem Disse Berenice? 2 

 

Legenda: Eu tinha 18 anos quando tatuei um sol de gosto altamente duvidoso na minha pele, porque 

o verão sempre foi minha estação preferida. Acho que já comentei aqui o quanto o sol impacta no 

meu humor. Amo praia, banho de mar, bronzear a pele, resgato as melhores lembranças quando 

penso no verão. Mas durante o isolamento social eu busquei o sol no terraço do prédio mesmo. Era 

meu jeito de tentar manter o verão vivo dentro do peito. 
Por isso fiquei muito felizinha de produzir minha primeira publi justamente pro verão! Fui 

convidada pela @quemdisseberenice para fazer uma make toda natural, bonita pra caramba, com 

https://www.instagram.com/quemdisseberenice/
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os produtos da nova linha Natural Glow, que é tudo de bom para quem gosta de pele natural e bem 

iluminada. Tem sido meu tipo de make sempre. E o que garante o glow perfeito é a Betaína, um 

aminoácido encontrado na beterraba que resulta numa pele viçosa, hidratada, com aquela carinha 

de saúde, rosto bronzeado de sol, que eu adoro. 

Além disso, os produtos são multifuncionais e possuem ativos de tratamento da pele. Eu amei 

principalmente o liptint, que eu já vi todo mundo usando na make, mas eu ainda não tinha 

experimentado. Faz dias que eu só uso ele e tô amando muito. ❤ 

Fonte: Instagram @carolburgo, em 14 de outubro de 2021 

 

Destarte, as trajetórias artísticas estão sendo impactadas com o uso da rede e utilizam a 

lógica do mercado para adaptar-se aos novos moldes. O valor dos seguidores possuí uma grande 

relevância mesmo que eles não sejam necessariamente consumidores. 

Os artistas também precisam gerir o impacto da recepção dos seguidores aos seus 

trabalhos e atuar como uma figura pública, estando presente nas redes sempre, mantendo uma 

constância entre as postagens e gerando interação e engajamento.  

 

4.4. O Consumo em Redes 

 

Considerando que este trabalho busca elucidar questões acerca de como a produção 

artística tem sido modificada pelo parâmetro das redes sociais, o consumo também se articula 

em um novo contexto. Para fundamentar essas questões, são desenvolvidos neste tópico alguns 

conceitos do consumo moderno. 

Barbosa e Campbell (2006) dissertam acerca do que leva os indivíduos a consumirem, 

e ao tentar entender porquê o motivo tem importância na vida das pessoas conclui que o ato de 

consumir é maior do que simplesmente comprar e pode estar suprindo “uma função muito mais 

importante do que apenas satisfazer motivos ou intenções específicas que incitam seus atos 

individuais” (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p. 47) 

Os autores pontuam que há dois aspectos do consumismo moderno, e o primeiro é o 

lugar central que a emoção, desejo e imaginação, e que esse processo está no cerne do fenômeno 

do consumo “(...) o dínamo central que impulsiona tal sociedade é o da demanda do 

consumidor, e que isso, por sua vez, depende da habilidade do consumidor em exercitar 
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continuamente seu desejo por bens e serviços” e o segundo aspecto é “seu desenfreado e 

irrestrito individualismo” (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p.48) 

A lógica dos autores é que embora existam esferas significativas do consumo coletivo, 

que são bens e serviços voltados para a comunidade e depois alocados para os indivíduos, no 

consumo moderno o que prevalece é a ideologia associada ao individualismo (BARBOSA; 

CAMPBELL, 2006). Destarte, aponta que a ligação entre os dois aspectos do consumo 

moderno: 

(...) é o simples fato de que o consumismo moderno está, por sua própria 

natureza, mais preocupado em saciar vontades do que em satisfazer 

necessidades. A relevância disso é que, enquanto as necessidades podem ser, 

e em geral costumam ser, objetivamente estabelecidas, as vontades só podem 

ser identificadas subjetivamente. Isso significa que os outros podem lhe dizer 

sempre de que você precisa.  

Para resumir, o consumo moderno tem mais a ver com sentimentos e emoções 

(na forma de desejo) do que com a razão e calculismo, na medida em que é 

claramente individualista, em vez de público, em sua natureza. Essas são as 

duas características que fornecem uma conexão implícita com a cultura, assim 

como proporcionam a base para as declarações de que o consumismo moderno 

se baseia em hipóteses metafísicas. (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p. 49) 

 

Os autores são contra a ideia difundida sobre o consumo que relaciona a identidade 

pessoal e a atividade de comprar, como se as pessoas que ao fazerem uso da grande oferta de 

produtos estão engajadas no processo de recriar a si mesma, adotando estilos de vida e 

identidades de acordo com o que está em tendência no momento. Embora acreditem que o senso 

de identidade não é claramente determinado antes da modernidade, por status ou classe, eles 

contestam a ideia de que os indivíduos na sociedade contemporânea não possuem um conceito 

fixo de quem eles são, no sentido de auto definição (BARBOSA; CAMPBELL, 2006). Não se 

trata de uma crise de identidade, mas de ferramentas auto afirmarem seus gostos e como eles 

se encaixam naquele momento na sociedade. 

No seu trabalho, Barbosa e Campbell (2006) fazem análise de classificados pessoais em 

jornais e pontua como os indivíduos se auto definem quando precisam descrever algo sobre si 

mesmos, e especificam os atributos daquilo que considera sua identidade essencial, sendo essa 

majoritariamente definida pelo gosto. Assim, os anúncios não são sobre as descrições básicas 

da pessoa, como sexo, aparência, idade ou classe, e sim sobre os gostos individuais. 
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A atividade de consumir pode ser considerada um caminho vital e necessário 

para o autoconhecimento, ao mesmo tempo que o mercado começa a se tornar 

indispensável para o processo de descoberta de quem realmente somos. (...) O 

verdadeiro local onde reside a nossa identidade deve ser encontrado em nossas 

reações aos produtos e não aos produtos em si. (BARBOSA; CAMPBELL, 

2006, p. 53) 

 

Os autores concebem que a ideia de descobrir a própria identidade através do consumo 

é algo relativamente novo, antes da contemporaneidade a identidade do indivíduo estaria mais 

relacionada ao status e à posição que ocupava em instituições, família, trabalho, raça e 

nacionalidade. Sugere que atividade de comprar não é só um meio pelo qual as pessoas 

descobrem quem elas são, fornece a comprovação de confirmar quem elas são, ou estão 

tentando ser: “quanto o desejo (e também o que não gosto) me ajuda a me dizer quem eu sou, 

o fato de eu desejar intensamente ajuda a me convencer que realmente existo” (BARBOSA; 

CAMPBELL, 2006, p. 57) 

E uma outra análise, a ideia do consumo algo como pejorativo é dado por Miller (2007), 

quando apresenta a ideia que a maioria dos estudos acadêmicos parecem supor que o consumo 

tem sido considerado mais com um mal do que o bem, e considera que o consumo tinha uma 

tendência a ver esse processo em grande medida como o ponto final da cultura material 

“enquanto a produção, por sua vez associada a criatividade, como nas artes e artesanatos, é 

considerada como uma manufatura do valor, por exemplo, no trabalho de Marx, o consumo 

envolve o gasto de recursos e sua eliminação do mundo” (MILLER, 2007, p. 35) 

Essa perspectiva moral para Miller (2007) se tornou arraigada num viés semântico onde 

o consumo é novamente sinônimo de destruição, é um atributo sempre atribuído à luxúria e 

condenam o consumo que é feita além do necessário de acordo com algum padrão moral de 

necessidade. 

(...) portanto, não é muito surpreendente que um dos primeiros grandes 

estudos antropológicos de consumo feito por Bourdieu (1984) investigasse o 

modo pelo qual classe e consumo se tornavam naturalizados enquanto gosto. 

É só nos tempos recentes que a necessidade se torna uma qualidade mais 

absoluta do que relativa” (MILLER, 2007, , p.36) 

 

Portanto, há uma influência sociológica na ascensão dos estruturalistas que para Miller 

(2007) abordaram uma teoria dos bens de consumo como um sistema de comunicação numa 
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analogia com a linguagem. Uma vez que os bens de consumo são pensados como um sistema 

simbólico, isso abre a possibilidade para de algumas formas de ler a própria sociedade através 

do padrão formado entre bens.  

A premissa de Bourdieu (1984) focava os bens não só como reflexo de distinções de 

classe, mas como um meio primário pelo qual estas eram expressadas, e assim reproduzidas, 

sem que isso fosse aparente, “O poder do consumo como um meio de produzir padrões sociais 

era escondido por uma ideologia que via o consumo meramente como uma expressão do gosto 

individual” (BOURDIEU, 1984, apud MILLER, 2007, p. 44) 

O consumo possuí complexidades e no cenário de novas tecnologias, Miller (2013) 

atribuí a elas o caráter de instrumentos de globalização que destroem fronteias locais e 

nacionais, o autor argumenta que a internet transformou as formas de consumo, “Hebdige 

argumentou que o consumo não era apenas comprar bens, mas muitas vezes envolvia uma 

apropriação altamente produtiva e criativa desses bens, que os transformava com o passar do 

tempo” (MILLER, 2007, 47) 

Pensando no consumo no contexto das redes sociais, tem-se a prerrogativa da venda dos 

estilos de vida e modos de ser, no fomento para a produção de um tipo de ator social, 

denominado como consumidor-fã (CASTRO, 2012). Tal perspectiva vem da ideia de envolver 

o consumidor de modo colaborativo no compartilhamento de conteúdo das redes, influenciado 

por outros consumidores - no caso desta dissertação, pessoas que estão em constantes produção 

de conteúdo e possuem um grande retorno de interatividade resultando em likes e curtidas. 

Castro (2012) afirma que essa produção de consumidor-fã forma a constituição social e 

mercadológica desse ator na atual fase do capitalismo, denominada por Castells (2003) de 

"capitalismo informacional". A autora (CASTRO, 2012) disserta que a saturação de mensagens 

publicitárias dentro e fora dos espaços tradicionais tem desafiado o mercado da publicidade em 

procurar conteúdos relevantes capazes de capturar a atenção do cliente em potencial. Dessa 

forma, o conceito de consumidor-fã vai ao encontro da: 

A ambição de envolver o consumidor como parceiro e fã de determinada 

marca, produto ou serviço está presente com maior ou menor grau de 

transparência na comunicação mercadológica, tornando indispensável 

problematizar a participação dita espontânea nas redes sociais. [...] 

De modo colaborativo e lúdico, compartilha-se um volume sem precedentes 

de conteúdo nas redes informacionais que congregam pessoas e negócios ao 
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redor do mundo. A ambição de envolver o consumidor como parceiro e fã de 

determinada marca, produto ou serviço está presente com maior ou menor 

grau de transparência na comunicação mercadológica atual, tornando 

indispensável problematizar a participação dita “espontânea” nas redes 

sociais. Para expandir e cativar a clientela são oferecidas as mais diversas 

experiências relacionadas às marcas, notadamente aquelas que se servem das 

linguagens e lógicas do entretenimento. Estimula-se o chamado consumo de 

experiências, tão importante ou mais hoje em dia do que outras modalidades 

mais habituais de consumo (CASTRO, 2012, p. 133-134) 

 

Ainda considerando que esse consumo é baseado na produção de subjetividade, Castro 

se apropria da ideia de Lazzarato e Negri (2001, apud CASTRO, 2012) que o capitalismo não 

é mais da produção e sim do marketing, sendo este não somente uma técnica de venda, e sim 

um dispositivo de “constituição das relações sociais, de informações, de valores para o mercado 

(...) a lógica mercantil pretende reger o social, o político e a comunicação, investindo nos 

processos individuais e coletivos de subjetivação". (CASTRO, 2012, p. 136) 

Em uma outra análise, a técnica de venda para o artista é alinhada ao preço do produto, 

e como como Dabul (2014) discorre, o estabelecimento do preço compõe o valor artístico de 

peças vendidas por artesão e artistas. Dessa forma, como se baseia a capacidade dos indivíduos 

em avaliarem os produtos vendidos em rede, por conseguinte definir o valor do objeto pelo 

local que ele se encontra. Entendendo que a venda atesta a aceitação assim como a receptividade 

na criação da obra também tem um caráter validador, Dabul (2014) sintetiza que “de fato, na 

chamada arte, a produção e venda consumam ser, idealmente, concebidas como operações 

separadas, e rigidamente hierarquizadas, o artista devendo isentar-se de preocupações 

comerciais (DABUL, 2014, p.170) 

Considerando Miller (2007) que utiliza o estudo de vestuário para sinalizar que na 

sociologia o estudo sobre consumo tem sido “tradicionalmente obcecado com o estudo de 

designers, especialmente designer de alta-costura, negligenciando quase que completamente os 

efeitos do vestuário sobre os usuários”. (MILLER, 2007, p.49) 

Na verdade, a busca para entender o consumo específico de um objeto é muitas 

vezes abordado para uma forma mais eficaz se demonstrando a diversidade 

para tal consumo. Por exemplo, defrontado com um senso comum de que um 

carro é sempre só um carro, houve poucas tentativas na antropologia mais 

convencional de submeter o carro a perspectivas relativísticas. É 

principalmente através da cultura material de seu consumo que nós 



91 
 

 

   
 

começamos a compreender que o carro não é a mesma coisa para os aborígines 

australianos, que é para o motorista de táxi do oeste africano, e isso é, em 

parte, por causa das extensas transformações que tendem a acontecer no 

próprio carro (MILLER, 2007, p.50) 

 

Miller (2007) também vincula ao argumento de Becker, quando afirma que um grande 

ponto da mercadoria é produzir a relação entre ela mesma e as várias pessoas que trabalham 

com ela, e a relação entre essas pessoas ao longo da cadeira, o argumento vincula-se à Becker 

na dimensão da vida coletiva. 

O objetivo desse trabalho não é analisar esteticamente as produções, porém é inevitável 

não discorrer sobre os desenhos e ilustrações vendidos. Por exemplo, as primeiras postagens e 

divulgações dos primeiros produtos com borboletas foram os tapetes yoga, lançados logo no 

início da pandemia em 2020. Isso aponta que, apesar do ideal de artista que Amanda parece 

sustentar – o artista que evita trabalhar com dinheiro e se envolver nas transações da esfera 

econômica, que se contrapõem ao reino sagrado da arte onde atua – a trajetória da artista se 

desenrola em um plano comum aos demais artistas de seu tempo: aqueles que, para seguir na 

carreira, trabalham com outras atividades relacionadas ou não diretamente ao seu trabalho 

artístico. Esse traço em comum pode ser encontrado no trabalho de Guilherme Marcondes 

(2018) sobre as trajetórias dos jovens artistas contemporâneos. Ao mesmo tempo, as redes 

sociais vêm oferecendo novas possibilidades para os jovens artistas, que podem autogerir suas 

criações, adentrando no ramo da confecção de objetos comerciais adornados com suas artes ou 

usando essas mesmas redes como plataforma de divulgação de sua prática artística.  

Conforme noticiado pela Época21, em 2020 o número de pessoas realizando atividades 

físicas aumentou cerca de 94% no Brasil, inclusive tendo adesão de pessoas que não praticavam 

nenhum esporte antes da pandemia, dessa forma, a procura de tapetes para yoga também 

aumentou e o sucesso de venda desse produto vendido pela Amanda com estampas de 

borboletas atingiu o nível muito alto, conforme a Amanda fala na entrevista. 

Invocando a ideia da arte com uma coisa sagrada, artista faria dessa pintura uma peça 

única, ou seja, reduziria o número dos quadros para que ele adquirisse valor no mercado, a ideia 

de uma obra bonita, diferente e de difícil acesso, ou seja o fetichismo da mercadoria. 

                                                           
21 https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/06/como-pandemia-mudou-os-habitos-de-exercicio-
fisico-no-brasil.html 
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No entanto além dos tapetes de ioga, Amanda relançou a mesma estética de borboleta 

em: quadros originais pintados por ela, caneca, mantas, quebra-cabeça, camisa, caderno, 

adesivos, e uma finalidade de outros produtos. 

Entrando em um discurso bastante controverso, onde ela disse primeiramente que o 

público não tem influência nas obras que produz, ela apenas pensa em como utilizar a suas 

ilustrações em produtos, mas ao mesmo tempo de acordo com as vendas ela determina as 

estampas, ou seja as ilustrações do que serão os produtos. 
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5. Considerações Finais 

 

Por fim, o intuito deste trabalho foi investigar novos processos de artistas e produtores 

de arte em suas trajetórias, considerando as redes sociais e a internet enquanto fenômeno 

corporificado. A partir do perfil de uma artista, a Amanda Mol, buscou-se compreender que 

discursos e valores são mobilizados nesse cenário, e de que forma eles se relacionam com um 

imaginário do que é/deve ser e performar um artista.  

Embora as redes sociais estejam presentes em todos os aspectos do cotidiano e são 

sociais, ilustrando as formas das quais as pessoas estão conectadas e aproximando o acesso a 

bens culturais para mais pessoas do que os espaços físicos. As redes parecem emergir como 

oportunidade de organizar produção e venda, divulgação e exposição do trabalho de jovens 

artistas, como estratégias de carreira, possibilitando o investimento em uma carreira artística. 

Não se trata aqui de uma análise se as redes estão ou não substituindo as galerias de arte, 

visto que os artistas aqui estudados produzem para um público diferente daquele que frequenta 

galerias (ou não necessariamente frequentam), esse público expandido parece acompanhar 

outro tipo de práticas artísticas, não é um público necessariamente interessado em arte e sim 

nas tendências de consumo. 

Este público apreciador de tendências de consumo e o consumo dos produtos dos artistas 

que acompanhei podem não ter a ver com o consumo de arte, mas com o consumo de tendências 

de estilos de vida “instagramável”.  Dessa forma, o status social desse público relaciona-se com 

a venda e compra desses produtos pelo meio on-line, criando uma relação entre as práticas 

culturais e origem social bem como se relaciona o contato com a arte. 

Dentro dessa prerrogativa, o habitus Bourdieu (1989) é a corporificação das disposições 

socialmente adquiridas que leva os indivíduos a ideia de pertencer a um determinado lugar por 

compartilhar os mesmos estilos de vida que os membros da sua classe social. A democratização 

da informação que as condições materiais como internet e celular, fornecem novos acessos, 

estimulam o conhecimento e aumentam o acesso à arte, oportunizando o acesso aos bens 

simbólicos e culturais que antes eram reservados à classe alta. 

Cabe ressaltar o cenário em que essa pesquisa foi realizada: desde o final de 2019, 

convivemos com um cenário sem precedentes de uma pandemia global. Nesse contexto, 



94 
 

 

   
 

mudanças no modo de vida cotidiano, como a adoção de jornadas de trabalho à distância por 

parte considerável da população, que como consequência, aumentou o período de permanência 

no espaço doméstico. Essa circunstância abriu margem para novas tendências de consumo 

aumentando, por exemplo, o volume de compras de itens de decoração, acessórios para 

exercício físico ou artigos para produtividade no trabalho a distância. Dessa forma, não só novos 

hábitos de consumo deram lugar aos antigos, como também o período de exceção influenciou 

a produção de itens daqueles que, trabalhando como autônomos, se adequaram/investiram ao 

novo cenário. Esse foi o caso, por exemplo, da artista analisada nesse estudo de caso, na 

produção e vendas e tapetes de yoga, para atender essa demanda do mercado em práticas de 

exercícios físicos e como as vendas de quadros originais, tanto a Amanda Mol quanto a Carol 

Burgo, para decoração do ambiente. 

As artistas vislumbraram um possível mercado e se adaptaram para oferecer conforme 

a demanda e seus anseios pessoais de vender seus desenhos originais. A escolha das artistas em 

vender os originais também pode resultar na expansão de um mercado de arte de um público 

que, se não fosse pelo contato direto com as artistas, não teria acesso à arte. Os consumidores 

dos produtos vendidos em forma de utilitários passam a conhecer o trabalho artístico por que 

consomem primeiramente os produtos e por eles, são levados aos canais com os desenhos 

originais em canvas – no caso da Amanda, e os prints autenticados – no caso da Carol Burgo. 

Enfoca-se também que os artistas são agentes que utilizam as redes sociais e absorvem 

as tendências e influências dos usuários e enquanto artista produz itens e elementos para esse 

mercado que tem sido fomentado pelas novas tendências, eles são resultado de um produto 

cultural e também são produtores que criam e alimentam as tendências para os seus 

consumidores. 

Vale pontuar também que as informações extraídas pelas redes e seus algoritmos se 

baseiam nos interesses dos usuários (embora nem sempre as informações são fornecidas 

diretamente ou que o usuário saiba que esteja fornecendo), logo, o consumo em redes não é 

fruto do mero acaso e há sempre um eixo de conexão que conecta os usuários, principalmente 

no caso do Instagram com o uso da ferramenta de vendas vinculadas ao perfil profissional da 

plataforma. 

Os artistas investigados neste trabalho utilizam majoritariamente o Instagram para 

vender e divulgar seu trabalho, entretanto, existem plataformas como Deviant Art ou Behance 
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que são especializadas em artes, que facilitam que os artistas divulguem suas obras dentro da 

comunidade específica de artistas e também, resulta numa validação no meio artísticos. Porém, 

essas plataformas não alcançam os públicos gerais, isso aponta também para a onipresença das 

redes sociais e do Facebook (agora Meta) enquanto empresa global e levantam questões acerca 

do quanto as estruturas negociais estão sob controle de um determinado grupo empresarial. 

Nesse aspecto, o mesmo grupo de redes sociais (Facebook, Instagram, WhatsApp) é 

capaz de determinar as tendências, tipo de postagens e comportamento do algoritmo de forma 

a beneficiar (ou prejudicar) os usurários que seguem suas “normas”.  

Ainda assim, as redes sociais se tornaram canais de promoção e principalmente de 

comercialização que beneficiam esses artistas na hora de divulgar e colocar em circulação o seu 

trabalho. As redes oportunizam um espaço para venda e atualmente possuem moldes a viabilizar 

esse mercado, e levantam questões sobre as práticas artísticas na dualidade entre arte como 

sagrada e o dinheiro profano, a vida contemporânea está finalmente diluindo essa questão? 

A forma pela qual a a artista ganha o seu sustento, como visto em redes, determina e 

impregna todo o seu modo de vida, sendo um norteador das suas postagens e nos indaga a 

pensar na performance em rede. 

Os estilos de vida tornam-se um referencial sobre o qual a Amanda constrói a 

performance de artistas, ela se sente convocada a respeitar e performar determinadas obrigações 

culturais que ela acredita que lhe são impostas pelo atributo constitutivo do seu ser social. 

Assim, ela cria uma imagem baseada no que ela acha que os outros acham dela e constrói essa 

performance para os outros querendo reafirmar seu papel social. 

Por fim, esse trabalho observou a forma como o imaginário do “ser artista” impregna 

práticas e performances por parte dos atores nas redes sociais. Esse imaginário pode servir como 

norte na hora de separar, por exemplo, a página de “arte” da página de “artesanato” da Amanda 

Mol, da invocação de certos elementos – como o ateliê, a prática solitária, o ideal do artista 

parisiense (que surge com o impressionismo e funda também estilos de vida), a não intervenção 

dos públicos, a referência a um “dom” ou “destino” entre outros. Dessa forma, é possível 

observar como elementos que surgem com o processo de autonomização do campo artístico – 

que inauguram não só novas estruturas e hierarquias dentro do campo artístico, como também 

estilos de vida e a sacralidade da arte e do artista – permaneçam no imaginário do senso comum, 

ainda que não façam parte ou estejam sendo desconstruídos por artistas da vanguarda. Nesse 
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sentido, os artistas analisados guiam-se, de maneira geral, por uma ideia enraizada do “que é 

ser artista”, sem, contudo, participar do jogo de disputas do campo artístico atual.  
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ANEXO A – Perfis dos Artistas 

 

 

 

Fonte: Perfil Instagram @colorlilas 
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Fonte: Perfil Instagram @t.s.carmo 

 

 

Fonte: Perfil Instagram @cartumante 
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Fonte: Perfil Instagram @cartumante 

 

 

Fonte: Perfil Instagram @carolburgo 
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Fonte: Perfil Instagram @carolburgo 
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Fonte: Perfil Instagram @lojaprosa 

 

Fonte: Perfil Instagram @c.burgo_art 
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Fonte: Perfil Instagram @nanaths 
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Fonte: Perfil Instagram @nanaths 

 

 

Fonte: Perfil Instagram @nanaths 
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Fonte: Perfil Instagram @shyrlenemaria 
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Fonte: Perfil Instagram @shyrlenemaria 
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ANEXO B – Entrevista Amanda 

 

1. Como surgiu a ideia de trabalhar com arte? E como surgiu a ideia de trabalhar vendendo 

seus produtos em redes sociais? 

R: Cursei Design de Moda no Senai Cetiqt, no RJ, e me lembro de uma matéria da faculdade 

me despertar para a carreira de ilustração, ela se chamava "design de superfície". Foi durante 

essas aulas que percebi que meus desenhos poderiam ser estampas de coisas e que eu mesma 

poderia ser a dona da marca dessas “coisas”. Sempre desenhei e tive a certeza que trabalharia 

na carreira de Arte, desde bem pequena. Quando voltei a morar no interior de Minas, apostei 

todas as minhas fichas na internet como o melhor caminho para alcançar mais pessoas e 

apresentar o meu trabalho para o mundo. Tive blog, flickr, Tumblr, Orkut, Facebook, Twitter, 

newsletter, muitas lojas virtuais e finalmente Instagram, rs. É sigo acreditando no poder da 

internet e buscando caminhos possíveis insistentemente, até hoje. 

2. Com base nos seus últimos produtos, tenho visto que você utiliza muito aquarela, pode-

se dizer que se encontrou nessa técnica? É a sua favorita? O que você mais gosta quando está 

livre para criar? 

R: Aquarela e acrílico sobre tela são as minhas técnicas preferidas. Aprendi a pintar com o 

óleo sobre tela, aos 11 anos quando comecei um curso de artesanato na minha cidade. Segui 

pintando através desta técnica até os 16 anos. Quando me formei e comecei a testar novos 

materiais me encontrei na aquarela e atualmente estou usando pigmentos 100% naturais feitos 

de frutas e flores, de uma marca admirável também de outra empreendedora chamada 

Mattricaria. Quando estou livre para criar o que mais gosto são os grandes formatos - telas e 

canvas. 

3. Quais são os produtos e desenhos que você acha que agradou mais o seu público? Qual 

é o produto mais vendido? 

R: Vivi muitas fases diferentes e muitos temas que agradaram e depois virei a página, Gosto 

de me ver como um criadora que pode mudar quando enjoar do que faz, por isso acho bem 

perigoso ficar refém do que todos amam, posso nunca mais conseguir fazer outra coisa. Entre 

os temas que mais agradaram meu público estão: as ilustrações de mulheres, as “Fridas” que 

já desenhei, os letterings com frases, os abstratos de pinceladas e atualmente as borboletas. 
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Atualmente meu produto mais vendido são os tapetinhos e yoga, mas assim como os temas, os 

produtos também são sazonais então a cada ano o contexto muda. 

4. Como é pensado o processo criativo? Você cria e depois visualiza um produto? Pode 

me contar um pouco mais sobre o seu processo? 

R: Penso o produto como um objeto que eu gostaria de usar e que faria parte da minha rotina 

e lifestyle NATURALMENTE, não me forço a criar algo simplesmente para acompanhar 

tendências por exemplo. Meu maior desafio nem é conceber a ideia, e sim conseguir vendê-la 

com autenticidade depois, de modo que não canse as pessoas que me acompanham nem a mim 

mesma. Por isso esse produto precisa combinar com minha “atmosfera”, pois assim será fácil 

mostrá-lo no meu dia a dia. Depois que defino que objeto apostarei, penso no seu design de 

superfície e qual tema de ilustração quero levar pra lá. Inclusive criei um curso sobre o meu 

processo de pensar produto para outros criadores, o “minha vida daria um produto”! 

Atualmente estou monotemática, tô imersa no tema borboleta.  

5. Eu fiquei muito encantada como você interage com o público durante o seu processo de 

criação, pode falar um pouco mais sobre isso? Você acredita que a receptibilidade dos seus 

seguidores influencia o seu trabalho final? O que o seu público gosta mais nos stories? 

R: Eu acho justo compartilhar o processo, não vejo a minha audiência como meros clientes até 

porque uma pequenina parte ali realmente consome meu trabalho e compra no meu site. Gosto 

de imaginar que em algum dia, em algum momento, cada pessoa poderá investir em um item 

do site, por isso é justo que ela saiba muito bem de que tipo de marca está comprando, quais 

são meus processos, o que me inspira, quais valores são fundamentais pra mim, o que considero 

ao criar, onde eu vivo e porque, quem embala meus produtos… O que mais me fascina na arte 

é ter a certeza que compramos a história do criador e não um mero objeto. Tudo que faço é 

muito simples, mas como eu faço é o que me faz ser exatamente quem sou. Cada criador é muito 

singular.  

6. Por que dois sites? Por que separar a marca Amanda Mol da artista Amanda? 

R: Confesso que como puro experimento. Já testei ter os originais no meu próprio site e foi 

assim por algum tempo, depois senti que eu precisava expandir e os originais ganharem um 

site próprio, categorizados entre formatos e superfícies. Justamente para a "artista Amanda 

Mol” ganhar mais espaço também...Acho mais organizado e eu preciso enxergar o meu 
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trabalho com certa organização para conseguir fluir nele. Tecnicamente falando isso me 

permite muitas estratégias diferentes pois tenho dois sistemas diferentes e as condições de frete, 

cupons, brindes por exemplo que ofereço em um possivelmente não fazem parte do outro. São 

duas narrativas, duas “atmosferas” mais uma vez. Como sou eu mesma que desenvolvo meus 

sites, ao lado do Thales, eu penso com a cabeça da dona do produto e da designer de site 

hehehe. Gosto muito de experimentar, me permito ser bem livre no meu trabalho acho essa a 

melhor arte de empreender o próprio corre!  

Um ps de curiosidade: Acho muito interessante como as pessoas ficam intrigadas com essa 

coisa de eu ter os dois sites… eu nunca entendi porque...Kkkkkk Acredita que sempre me 

perguntam isso? Achei legal compartilhar essa curiosidade! :P 

 

 

 

Fonte: Site amandamol.co 

                                                                                                                                                                                          


