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Resumo 
 
Neste trabalho apresento os caminhos trilhados para pensar como as 

fotografias de cidade são reproduzidas (ou apropriadas) no aplicativo 

Instagram. Introduzo o artigo com os momentos iniciais do campo, em que 

mapeio as primeiras imagens por meio da hashtag #lugar. Posteriormente, 

aponto o recorte na cidade do Rio de Janeiro e as razões que me fizeram 

escolhê-la. Contextualizo o campo realizado no Instagram, a partir de uma 

perspectiva multilocalizada (Gupta e Ferguson) e reflito sobre as questões da 

fotografia da cidade, pautada pela presença da técnica. Com base nas 

discussões abordadas, finalizo propondo alguns questionamentos sobre como 

posso dar seguimento ao campo, segundo o contraponto feito entre as 

transformações urbanas ocorridas no Rio de Janeiro e as imagens observadas 

sobre o Rio no Instagram.  

 

Palavras-chave: cidade, fotografia, Instagram, técnica, Rio de Janeiro 

 
Introdução 
 

O Instagram é um aplicativo para dispositivos móveis, que permite o 

registro de fotos, a edição e o compartilhamento delas, tanto na ferramenta 

quanto em outras plataformas virtuais. Essas características fazem dele uma 

rede social, tendo em vista a existência de interação entre os usuários, que 

podem curtir e comentar nas imagens dos perfis que escolhem seguir. Outro 

comportamento de uso é a presença das hashtags que, em princípio, têm o 

papel de identificar e classificar uma imagem.  
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A minha proposta preliminar era refletir os modos de apresentação da 

cidade no Instagram, a partir de mapeamento de imagens que tivessem a 

hashtag #lugar, e apresentar a relação de interatividade entre cidade, fotografia 

e técnica nesse contexto. Entretanto, alguns pontos foram percebidos e 

levantados no decorrer das primeiras observações: o caráter generalista que o 

uso da hashtag #lugar possuía; a distância que me colocava da ideia de 

cidade, pensada sob o ponto de vista da imagem que reproduz espaços físicos 

urbanos; e, por fim, a noção, também generalista, de cidade estava sendo 

colocada. 

A partir disso, decidi delimitar a discussão sobre cidade, restringindo-me 

em falar sobre o Rio de Janeiro. Ainda que o recorte permanecesse amplo, a 

razão dessa escolha referia-se ao meu contato prévio1 com uma pesquisa, cujo 

objetivo era estudar a percepção dos moradores sobre as transformações 

urbanas no Rio, em decorrência da realização de obras dos grandes eventos. 

Entretanto, ao confrontar a possibilidade de observar essa cidade no aplicativo, 

pensando-a com base nas discussões sobre as mudanças urbanas no contexto 

dos grandes eventos, deparei-me com expressões e narrativas completamente 

diferentes. O Rio de Janeiro na ferramenta era reproduzido, pelo menos em 

todos os perfis mapeados por mim, sob a perspectiva "institucionalizada do 

imaginário carioca": sol, praia, corpo bronzeado, trilhas e pontos turísticos.  

Sendo assim, o objetivo desse trabalho vem a ser o de mostrar os 

trajetos dos primeiros momentos do campo, passando pela busca feita por 

meio da hashtag #lugar até a chegada nos perfis do Instagram. Essa descrição 

dialoga com as possibilidades de desenvolver o campo no aplicativo, sob a 

ótica multi-localizada (Gupta e Ferguson, 1997). Além disso, dedico também 

esforços em introduzir a ferramenta. 

De modo a não desconsiderar a relação entre técnica, fotografia e 

cidade, trarei uma breve discussão entre esses conceitos, dentro do âmbito da 

Cultura Digital. No que diz respeito à técnica, contextualizo-a (Heiddeger, 2007; 

Simondon; 2010) com possíveis associações aos usos que os nativos podem 

estabelecer com o Instagram. Nesse sentido, a técnica será trazida também no 

âmbito da linguagem utilizada no ciberespaço, a hipermídia (Santaella, 2004). 
																																																													
1 Atualmente sou bolsista de pesquisa e extensão do Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo, 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o qual é responsável pela idealização da pesquisa. 
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É importante pontuar que todas essas relações entre a linguagem e os nativos 

são pautadas pela presença da fotografia. Esta, por sua vez, é contextualizada 

a partir de sua produção digital (Nöth e Sataella, 1998; Manovich, 1993).  

Utilizo a ideia de heterotopia de Foucault (1967) como uma possibilidade 

do que essas fotografias podem significar dentro do contexto da Cibercultura. 

Sobre isso, refiro-me ao potencial que há na Internet dos processos de 

interação construírem lugares (Miller, 2012). Sob uma perspectiva de que o 

Instagram seja um ambiente de sociabilidade virtual (Guimarães, 1999), 

problematizo como posso dar seguimento ao meu campo. 

Devo ressaltar que essa pesquisa ainda se encontra em seus momentos 

mais iniciais, em que erros e acertos estão sendo colocados de maneira a 

delinear os melhores caminhos para se pensar o campo no Instagram. 

 

Um pouco sobre Instagram 

 

O Instagram é um aplicativo gratuito para ser instalado em dispositivos 

móveis, como celulares e tablets, que possuam câmeras fotográficas. Inclusive, 

a criação de uma conta só é possível se feita por meio desses dispositivos. 

Para que ele funcione, é necessário que esteja conectado à Internet. Ou seja, a 

atividade se dá de modo online. O uso do Instagram em computadores 

pessoais é limitado apenas à visualização das imagens. Não é possível postar 

fotos nessa rede social, por exemplo, se ela estiver arquivada em um 

computador.  

A interação na ferramenta começa quando o usuário “segue” o perfil de 

alguém e o seu perfil passa a ser “seguido” por outros. Quando você confere a 

página de uma pessoa, as informações apresentadas estão ligadas ao seu 

status no aplicativo: aparece o número de quantos posts você já fez, quantos 

seguidores você tem e quantos perfis você segue. Criado em outubro de 2010, 

por Kevin Systrom e Mark Krieger, a utilização do aplicativo permite o registro, 

a edição e o compartilhamento de fotografias. Esses três processos são 

descritos a frente, buscando uma melhor compreensão do que é e como 

funciona a ferramenta. 
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 Estando o primeiro processo ligado ao registro fotográfico, é importante 

ressaltar que ele é feito por meio das câmeras móveis, independentemente do 

acesso à Internet, assim como já acontecia anteriormente à existência do 

Instagram. Essa é a única atividade realizada off-line, ou seja, que independe 

do acesso à Internet. A utilização do Instagram passa a acontecer, nos termos 

práticos, quando há a decisão de compartilhamento da imagem. É nessa 

ocasião que o segundo processo é introduzido. Quando o usuário fotografa um 

momento, ou escolhe uma imagem já arquivada em seu dispositivo, e direciona 

essa foto para o aplicativo, uma gama de opções de edição é oferecida na tela: 

filtros (28 tonalidades de cores); luminosidade; e um botão de configuração, 

que engloba ajuste, brilho, contraste, estrutura, calor, saturação, cor, fade (que 

é um efeito para deixar a cor enfraquecida), destaque, sombra, esboço, tilt shif 

(há duas possibilidades de aplicação: radial, que deixa o centro focado e o 

restante da imagem desfocado, e o linear, que deixa a linha horizontal do 

centro da foto focada) e, por último, o sharpen, que deixa o contorno da foto 

realçado. Além disso, se você escolhe a imagem, diretamente do aplicativo, ele 

te apresenta o aplicativo Layout from Instagram: Collage, que te possibilita 

fazer montagens com as fotos. 

Vale trazer parte da definição exposta na página do Instagram: “Snap a 

photo with your mobile phone, then choose a filter to transform the image into a 

memory to keep around forever”2. A alusão feita ao filtro e à memória são 

pontos que particularmente me chamam muita atenção. O primeiro diz respeito 

a como percebi a ferramenta, quando passei a utilizá-la. Quando tive contato 

com os filtros do Instagram, lembrei-me imediatamente do programa de edição 

de imagens chamado Photoshop, que considero de difícil manuseio3. Era como 

se os filtros fossem efeitos com os quais eu não teria que me preocupar em 

compreender como confeccioná-los. Eles já estavam prontos para aplicar nas 

imagens. 

 Quanto a questão da memória, acho interessante quando leio que ela 

será “mantida ao redor para sempre”. O Instagram, ao meu ver, simula uma 

espécie de álbum portátil. O fato de “ao redor” ser enfatizado, me remete ao 

potencial de compartilhamento que a ferramenta tem: todo usuário pode 
																																																													
2 https://instagram.com/about/us/ 
3 Hoje o Photoshop já possui aplicativo nos moldes do Instagram. 
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sincronizar sua conta com outras redes sociais, como Twitter, Facebook, Flickr, 

Tumblr e Foursquare. É nesse âmbito que a expressão a qual dou destaque faz 

sentido: as imagens estarão arquivadas (memória) em diversos espaços 

virtuais (ao redor). 

 Partindo da apresentação dos três processos básicos da ferramenta, o 

próximo passo é pensar nas maneiras como os usuários escolhem desenvolver 

essas etapas. Nesse trabalho, mostrarei alguns usos da hashtag #lugar, 

contextualizarei o porquê deste caminho não ser frutífero para o objetivo da 

pesquisa e introduzirei como e por quê cheguei até os perfis sobre o Rio de 

Janeiro no Instagram. 

 

Os usos da hashtag #lugar  
 

Primeiramente, classifico a opção por utilizar, ou não, uma hashtag, 

parte do regime de edição. Na medida em que um nativo escolhe a imagem 

que pretende postar, decide também se sua foto terá uma legenda. É nesse 

cenário que as hashtags podem ser incluídas. 

 As hashtags tornaram-se populares com o Twitter. O conceito ligado ao 

seu uso estava em melhorar a filtragem de conteúdo, compreender os 

contextos aos quais elas seriam utilizadas e a explorar sobre o assunto de 

forma aleatória. Essa idealização veio em contraponto à criação de tipos de 

grupos no Twitter. Em sua página, o idealizador Chris Messina fala, ao propor o 

que era ainda a construção da hashtag: “I’m more interested in simply having a 

better eavesdropping experience on Twitter” 4.  

 Posteriormente à sua difusão, outras redes sociais começaram a adotar 

essa prática. No caso do Instagram, ele já foi criado trazendo a proposta de 

uso das hashtags como uma possibilidade de se conectar e compartilhar fotos 

com mais usuários. Deve-se pontuar que isso só é possível se o perfil for 

público. Aqueles que têm a conta privada, não têm suas imagens visíveis em 

uma busca, por exemplo. O acesso é restrito aos seus seguidores. As 

informações abaixo foram retiradas do próprio blog do aplicativo, que em um 

post especial sobre o assunto, dá dicas de como e quando usá-las:  

																																																													
4 http://factoryjoe.com/blog/2007/08/25/groups-for-twitter-or-a-proposal-for-twitter-tag-channels/ 
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Be Specific: Choosing specific tags will help you connect with other 
like-minded people on Instagram [...]; Be Relevant: Make it easy for 
other like-minded Instagrammers to find you by making sure your tags 
describe your photo […]; Be Observant: Pay attention to the other 
hashtags used on photos that use the same tag as yours. You may 
discover a popular hashtag you hadn’t thought of on your own […]5. 

 

A razão de ter criado um perfil no Instagram foi por conta da minha 

pesquisa, desenvolvida em 2014, para a monografia da especialização em 

Pesquisa de Mercado e Opinião Pública. Naquela ocasião, eu estudei um 

grupo de seis estudantes e busquei abordar a construção identitária na 

ferramenta. Dentre alguns pontos levantados nas entrevistas, destacou-se o 

uso das hashtags, em que os interlocutores faziam alusão exatamente aos 

pontos destacados no blog. Eles não se referiam especificamente à página em 

si, mas era como se uma espécie de “ética” na lógica de uso, do que fazer e 

não fazer, estivesse sendo problematizada. Recordo-me de vê-los criticarem 

pessoas que colocavam muitas hashtags nas legendas das imagens, com o 

intuito de atrair seguidores. Ou então, de usuários que comentavam coisas do 

tipo: “seguindo, segue de volta?”. 

Diante dos perfis que eu vinha acompanhando e da minha própria busca 

por compreensões de funcionamento do aplicativo, o meu entendimento sobre 

o uso das hashtags acabou se construindo em cima desses parâmetros. 

Quando decidi dar o enfoque primeiramente proposto para o artigo, associei 

previamente que #lugar seria uma hashtag usada para referir imagens que 

expusessem espaços físicos, como espaços urbanos. 

No entanto, quando iniciei o mapeamento das fotografias, percebi que 

essa utilização era variada, não correspondendo necessariamente ao registro 

de espaços urbanos e mesmo espaços físicos.  

Para encontrar as imagens que tinham essa hashtag, eu passei a utilizar 

o mecanismo de busca, uma atualização do aplicativo lançada em Junho deste 

ano, chamado “Search and Explore”. Segundo postagem no blog, essas 

mudanças partem dos seguintes pressupostos: tornar a descoberta por 

conteúdo no Instagram imediata e eficaz6. Essa ferramenta possibilita que a 

																																																													
5 http://blog.instagram.com/post/17674993957/instagram-tips-using-hashtags 
6 http://blog.instagram.com/post/122260662827/150623-search-and-explore 
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busca seja feita a partir de quatro alternativas: a primeira refere-se à indicação 

de perfis que podem estar de acordo com o “gosto” do usuário. O gosto, neste 

caso, é obtido a partir da configuração do Instagram, que identifica as imagens 

que você curte e as pessoas que você segue, oferecendo perfis com conteúdo 

semelhante e que podem vir a ser futuros perfis a serem seguidos; a segunda 

opção é fazer a busca específica por pessoas; a terceira é realizar esse 

processo pelas hashtags e, por último, por lugares (uma pessoa que permita, 

nas configurações de seu celular, o rastreamento de onde se faz o registro, ao 

compartilhar uma imagem, expõe também o lugar onde está). 

No primeiro momento, as imagens foram pautadas buscando-as por 

meio das hashtags. Ao escolher a aba “tag”, digitei a palavra lugar, precedida 

de #. Dois tipos de resultados são expostos: o “top posts”, que são as nove 

postagens com essa marcação que mais receberam curtidas; e o “most recent”, 

que são as imagens mais recentes. Direcionei a observação às imagens mais 

recentes e entre os dias 01 e 05 de agosto, foram mais de 400 imagens 

visualizadas.  

Foram escolhidas entre essas, 30 fotos do dia 05 de agosto, que foi o 

último dia em que fiz o mapeamento, selecionando a sequência, como ela se 

apresentava no aplicativo, das seguintes imagens: 

 
Figura 1: imagens selecionas, cuja hashtag #lugar foi utilizada na legenda 

 

Como podemos notar, existe uma diversidade de imagens nas quais a 

hashtag #lugar foi utilizada. Esse panorama expõe as diferentes formas de 
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apropriação no uso de #lugar. Em trabalho anterior7, fiz uma classificação 

analítica dos usos analisados, expondo cada legenda. No entanto, esse 

conteúdo não será exposto nos próximos momentos, sendo o delineamento do 

trajeto até os perfis sobre o Rio de Janeiro a etapa posterior a ser descrita. 

 

O Rio de Janeiro no Instagram 
 
 Em 2014 estive envolvida em uma pesquisa organizada pelo Laboratório 

de Comunicação, Cidade e Consumo, cujo objetivo era compreender a 

percepção dos moradores da cidade sobre as mudanças que aconteciam nos 

espaços urbanos, em decorrência dos grandes eventos programados para 

ocorrerem no Rio de Janeiro. Naquele período, as transformações no Rio 

estavam em evidência, por conta da realização da Copa do Mundo de Futebol, 

e temáticas como moradia, transporte, mobilidade, recursos públicos, 

segurança e violência estavam em pauta nas discussões com a equipe. 

 Em consonância ao conteúdo com o qual vinha estudando por conta da 

pesquisa, meu contato com o Instagram era fomentado aos poucos, a medida 

em que o utilizava como pesquisadora e usuária. Antes de alinhar os meus 

interesses de pesquisa, é importante pontuar que já acompanhava alguns 

perfis sobre o Rio no aplicativo, mas fazia de forma aleatória. Quando decidi 

relacionar a rede social em questão à temática da cidade carioca, passei a 

buscar no aplicativo, conteúdos vinculados ao Rio de Janeiro.  

Os primeiros experimentos aconteceram por meio do que para mim 

parecia óbvio: utilizar a hashtag #riodejaneiro. O primeiro fator curioso que 

chamou minha atenção foram as outras hashtags que apareciam vinculadas à 

primeira: em ordem, #riodejaneiroinstagram, #riodejaneirotop, 

#riodejaneiroemfoto, #riodejaneiroajaneiro, #riodejaneiroeuteamo, 

#riodejaneirocontinualindo, dentre outras.  

 O segundo foi que, ao buscar as imagens que tinham na legenda 

#riodejaneiro, eu recaía de forma não tão evidente, mas ainda sim presente, 

nas mesmas problemáticas de buscar imagens de cidade com a hashtag 

																																																													
7 Trabalho apresentado em outubro de 2015, na IX Jornada de alunos do Programa de Pós-Graduação de 
Antropologia, da Universidade Federal Fluminense. 
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#lugar. Nesse mesmo período, deparei-me com uma publicação do site 

BuzzFeed, cujo título era8: “20 perfis no Instagram que vão fazer você querer ir 

para o Rio de Janeiro agora”. Com esses perfis, pude mapear outros, os quais 

reproduziam ideias muito semelhantes. 

Percebi que existia um forte dado presente na dinâmica dessas contas: 

até poderiam existir usuários que problematizassem questões com visões mais 

críticas sobre o Rio (eu não os encontrei), mas, a grande maioria ressaltava a 

ideia presente no imaginário da cidade carioca. 

É interessante notar o quanto a minha relação com a ferramenta, os 

perfis e a discussão sobre a cidade estava sendo pautada por diferentes 

perspectivas, diferentes espaços e, acima de tudo, diferentes atores e 

experiências; esses pontos não estavam diretamente vinculados uns com os 

outros, mas ainda tinham uma relação: abordavam a mesma cidade. No 

entanto, o que é uma cidade, se não um “lugar de todas as misturas, do 

movimento incessante, da circulação incontrolável dos homens e das coisas, 

da pluralidade, em suma” (Pétonnet, 1982: 100).  

Nesse sentido, cabe refletir sobre até onde essa pesquisa foi e quais 

possíveis caminhos podem ser trilhados para dar seguimento a proposta. 

Primeiramente, gostaria de sugerir uma discussão em que falo sobre o campo 

no Instagram, a partir de uma perspectiva multi-localizada. Por quê? Entendo 

que o uso da ferramenta nesses casos em que o Rio é reproduzido sob uma 

ótica do imaginário, precisa estar contextualizado com compreensões que são 

anteriores à construção desse imaginário. Daí o campo ser realizado de 

maneira amplificada, não apenas considerando os diferentes locais de 

pesquisa, mas os diferentes cenários temporais, ou seja, questões históricas e 

que são parte do constructo do imaginário. Parece óbvio que a reprodução do 

imaginário de cidade maravilhosa aconteça em uma ferramenta que funciona 

por meio de imagens. No entanto, é possível o questionamento quando 

pensamos em um Rio de Janeiro que passa por mudanças drásticas na 

estrutura urbana, intensificando contextos caóticos de mobilidade, remoções e 

aumento de preços. É importante afirmar que a existência de mudanças 

urbanas, não é necessariamente um motivo para a existência de imagens que 
																																																													
8 http://www.buzzfeed.com/irangiusti/20-perfis-no-instagram-que-vao-fazer-voce-querer-ir-para-o-
r#.ao9ooNppP 
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expressem essas mudanças de maneira “crítica”. A questão é: por que, em 

meio a cenários caóticos do Rio de Janeiro, o que prevalece no Instagram é 

exatamente a afirmação de um lado positivo, lado este que é parte do 

imaginário de cidade maravilhosa? 

Neste momento, ainda inicial, a proposta não é me adentrar nessas 

questões, mas, sim, refletir sobre o campo multilocalizado, quando falamos de 

um aplicativo que é gerido por atores que podem experimentar, de certa 

maneira, a cidade fora e dentro do Instagram.  

 

Instagram: pensando no campo por uma perspectiva multi-localizada 
 

Abu-Lughod (2000: 263), ao falar sobre sua busca em entender alguns 

aspectos sociais, culturais e políticos da vida do Egito, ressaltou a importância 

de pensar essas questões em múltiplos locais. Embora, afirma ela, soubesse 

que o foco do estudo era o seu objeto, a problemática do local onde o trabalho 

etnográfico deveria acontecer começou a ser refletido.  

A autora cita o trabalho de George Marcus (1998) que aborda sobre 

esse fazer etnográfico a partir de múltiplos locais: “within a multi-sited research 

imaginary, tracing and describing the connections and relationships among 

sites previously thought incommensurate is ethnography’s way of making 

arguments and providing its own contexts of significance” (Marcus citado em 

Abu-Lughod, 2000: 264). 

Essa discussão recai no que Gupta e Ferguson (1997) dialogam sobre a 

construção do campo na disciplina da Antropologia. Os autores apontam duas 

linhas de pensamento a respeito desse tema. Uma delas exprime a 

preocupação que alguns antropólogos tiveram ao pensar o campo a partir de 

questões que envolvem o mundo conectado, em que os elementos que 

constituem esse mundo estão em constante transformação, deixando de lado 

aquelas ideias que delimitavam o campo, exclusivamente em um âmbito de 

territórios fixados e comunidades estáveis.  

A outra linha mencionada por Gupta e Ferguson (1997) relaciona-se ao 

posicionamento da Antropologia, frente outras disciplinas, reforçando o 
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comprometimento metodológico do antropólogo de permanecer longos 

períodos no local onde desenvolverá seu campo.  

Sobre o direcionamento que cabe dar ao meu trabalho, foco nas 

questões levantadas pelos autores sobre o campo multisituado. Por exemplo, 

quando eles falam: “Perhaps we should say that in an interconnected world, we 

are never really ‘out of the field’” (1997: 35), o que está sendo colocado é a 

importância de repensar o campo, descentralizando-o no âmbito metodológico.  

É importante dizer que eles enfatizam os valores que legitimam a 

antropologia, como a prática do trabalho de campo, por exemplo. No entanto, 

abrem as possibilidades ao trazerem a ideia de um trabalho de campo 

multilocalizado, em que os conhecimentos adquiridos e coletados são também 

importantes para a construção etnográfica. “Fieldwork, in this light, may be 

understood as a form of motivated and stylized dislocation. Rather than a set of 

labels that pins down one's identity and perspective, location becomes visible 

here as an ongoing project” (Gupta e Ferguson, 1997: 37) 

Assim como esse tipo de reflexão diz respeito à construção 

metodológica da etnografia, numa perspectiva em que os autores 

problematizam o trabalho de campo realizado em multilocalidades, podemos 

pensar nessa discussão quando ela se refere ao campo realizado, por 

exemplo, nas redes sociais. Assim como Hine (2009), destaca, é importante 

compreender alguns limites do campo: quando começar e parar? Por onde ir? 

Essas perguntas devem ser respondidas em consonância com aquilo que é o 

campo. 

Sobre a construção do campo no âmbito do digital devemos, então, 

partir de dois pontos presentes nas tecnologias: seu caráter instantâneo e 

móvel. Dessa maneira, a definição do objeto, e consequentemente de questões 

que envolvem a construção do campo, está ligada a um contexto muito mais 

emergente do que predeterminado (Hine e Kendall, 2009). A esse respeito, 

leva-se em consideração como a cultura no meio digital é manifestada. Falar 

de cidade no Instagram, por exemplo, é falar também sobre como as pessoas 

por trás dos perfis se apropriam e entendem esses espaços urbanos tanto fora 

como dentro das relações estabelecidas na rede social. “We cannot easily treat 

each new media independently since they form part of a wider media ecology in 
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which the meaning and usage of any one depends on its relationship to others 

(Horst, Herr-Stephenson and Robinson 2010)” (Miller, 2012: 20). 

 
Relação entre técnica, linguagem e a produção de significados no 
Instagram 

 

Como já falado, o Instagram é um espaço em que pessoas estabelecem 

um determinado tipo de interação, pautada pela presença da imagem. 

Compreendendo-o a partir do contexto da Cultura Digital, partindo assim da 

ideia exposta por Miller e Horst (2012), de que digital é tudo o que pode ser 

reduzido ao código binário e que produza particularidades e diferenças, 

podemos classificar o aplicativo como um ambiente de sociabilidade virtual. 

Segundo o autor deste termo, Mário Guimarães, o ambiente de 

sociabilidade é “o espaço simbólico criado no Ciberespaço por programas 

específicos orientados à comunicação de dois ou mais usuários, povoado por 

personas que estabelecem uma atividade societária por um determinado 

tempo” (1999: 6). 

Nesse sentido, destacam-se as diversas formas de engajamento que os 

usuários estabelecem com a ferramenta e, por consequência, com o 

entendimento que eles têm da técnica. Considerando que a técnica pode ser 

compreendida por meio de vários âmbitos, podemos falar dela a partir de 

Walter Benjamin, que em sua contextualização sobre a reprodutibilidade 

técnica da obra de arte pontuou que a “competência literária não mais se 

baseia sobre formação especializada, mas sobre uma multiplicidade de 

técnicas e, assim, ela se transforma num bem comum” (1983: 19).  

É possível comparar esse trecho com o que é proposto pelo uso do 

Instagram: a fotografia, como competência literária, não mais necessita de um 

fotógrafo especializado para produzi-la. Agora, com câmeras móveis dos 

celulares, uma pessoa que esteja adaptada a esse tipo de prática, pode 

fotografar e, ainda, com o Instagram, aplicar efeitos, mudar saturação e fazer 

recortes, sem entender de fato como o processo aconteceria caso se tratasse 

de uma câmera analógica, por exemplo. 
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Essa lógica recai no que Heidegger (2007) apontava sobre a relação que 

os seres humanos deveriam estabelecer com a técnica, no sentido de que sua 

essência era aquela que deveria ser buscada. Para ele, os processos técnicos 

da modernidade, alinhados ao pensamento racional humanista de justificar o 

uso da técnica, predeterminavam uma relação em que ela era tratada como 

instrumento. No entanto, ela deveria ser entendida muito mais do que como 

meio para alcançar um fim. Enquanto os seres humanos a encarassem dessa 

forma, com o intuito de controlá-la e não de compreendê-la em essência, esta 

última nunca seria percebida e alcançada. 

De maneira semelhante, Simondon (2010) ressalta a importância de se 

criar uma consciência do significado dos objetos técnicos. Essa ressalva diz 

respeito à sua crítica sobre alguns objetos serem considerados parte da 

cultura, enquanto que a máquina, sobre a qual se reconhece a utilidade, é 

desconsiderada como elemento cultural. O autor defende uma releitura da 

noção da cultura que separa ser humano de objeto, colocando o primeiro em 

condição de “dominado” pelo segundo. Defende, então, que a compreensão 

genuína do significado da técnica corresponda a uma pluralidade de técnicas 

abertas. 

Desse modo, para restaurar a noção da cultura em relação ao que é a 

técnica, deve-se introduzir a compreensão da natureza (entender o 

funcionamento, como pode interferir em sua vida) da máquina, sua relação com 

outras máquinas e com o indivíduo. Simondon pontua que pensar na natureza 

verdadeira da técnica pode ser um ponto negativo para a compreensão 

tecnológica. Ele sugere que exista um processo de individuação entre ser 

humano e máquina; o que significa que exista também uma mudança na noção 

do sujeito e sua relação com a tecnologia. “A individuação produz a 

diferenciação como seu resultado: a gênese real não vai de um universal 

abstrato à espécie possível, ao indivíduo existente, mas antes, atualiza um 

campo problemático virtual, intensivo e real em indivíduos diferenciados” 

(Damasceno, 2007: 6). 

Podemos correlacionar esses conceitos a dois movimentos observados 

até o momento neste campo: o primeiro diz respeito a inserção do usuário no 

Instagram e o segundo são as formas de apropriação que eles passam a 
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produzir na ferramenta. Ainda que o Instagram ofereça algumas “soluções 

práticas” para a construção e edição da fotografia, não devemos esquecer que 

a própria iniciativa de criar uma conta no aplicativo faz parte de um processo 

em que o sujeito se predispõe, em algum momento, a entendê-lo para utilizá-lo, 

e isso também é parte de uma técnica. 

Nesse sentido, caberia destacar a relação que os indivíduos começam a 

estabelecer com os aparatos tecnológicos. É necessário dizer que no contexto 

em que os autores escreveram seus textos, a inserção da tecnologia era algo 

ainda muito nova e estava associada à ideia de que as máquinas iriam 

substituir os seres humanos nos processos do trabalho. Quando pensamos na 

tecnologia alinhada à presença da Internet, nos dias atuais, outras impressões 

podem ser observadas: 

 
Os produtores da tecnologia da Internet foram fundamentalmente 
seus usuários, ou seja, houve uma relação direta entre produção da 
tecnologia por parte dos inovadores e, depois, uma modificação 
constante de aplicações de novos desenvolvimentos tecnológicos por 
parte dos usuários, em um processo de feedback, de retroação 
constante, que está na base do dinamismo e do desenvolvimento da 
Internet (CASTELLS, 2005: 259). 

 

A partir, então, deste outro ângulo, trago a questão da individuação, 

associada às ressignificações que os nativos observados fizeram, por exemplo, 

com o uso das hashtags. As formas como os usuários se apropriam dos usos 

das ferramentas vão além daqueles predeterminados pela existência de um 

processo técnico. Elas refletem nas performances, nos jogos sociais, na 

capacidade de administrar as várias nuances relacionadas às identidades e 

nas formas que os espaços são utilizados e comunicados. 

Posto isso, destaco a própria linguagem utilizada no ciberespaço como 

parte dessa construção em que usuários participam e, por meio da qual, 

ressignificam os usos dos espaços: a hipermídia. Segundo Santaella, essa 

linguagem é “eminentemente interativa. [...] O leitor não pode usá-la de modo 

reativo ou passivo. Ao final de cada página ou tela, é preciso escolher para 

onde seguir” (2004: 52). 

Partindo do pressuposto de que o aplicativo pode englobar, não apenas 

um estudo que priorize compreender as formas de relações que os nativos da 
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ferramenta estabelecem uns com os outros, mas também como essas pessoas 

podem produzir redes de significações, atribuídas à técnica, às imagens 

compartilhadas e às apropriações que fazem dos usos e conteúdos, ressalto a 

presença da fotografia alinhada a essa linguagem hipermidiática.  

Primeiramente, é importante expor que essa fotografia do Instagram é 

construída a partir de uma lógica digital. Manovich (1993) fala da cultura da 

imagem nesse contexto, a partir de um ponto de vista interacional entre a 

tecnologia e as mudanças que ela coloca no processo corporal do ser humano. 

Segundo classificação de Nöth e Santaella (1998), esta imagem sintética 

insere-se no que eles chamam de paradigma pós-fotográfico, em que a relação 

entre computador, tela de vídeo e imagem passa a ser estabelecida não mais 

física e quimicamente.  

 Quando temos usuários que associam #lugar a uma fotografia que 

necessariamente não seja um referente da palavra, vemos um outro modelo 

em que o processo cognitivo se dá. Outra situação é quando nos deparamos 

com a própria reprodução do imaginário de cidade. Estariam os discursos 

dessas pessoas ou mesmo o estilo de vida que levam alinhados a esse 

imaginário? Poderíamos, então, relacionar essas ideias à de heterotopia, 

trabalhada por Foucault (1967). O filósofo, ao falar sobre a ansiedade da nossa 

época estar muito mais associada ao espaço do que ao tempo, problematiza a 

noção prévia que nos é instituída sobre os significados que são dados aos 

espaços, como se eles tivessem uma pré-definição lógica. Essas 

características pautariam muitas formas de comportamento e de ordenamento.  

O que o autor coloca é que os lugares são construídos a todo o 

momento, por meio de relações que se formam. O conceito de heterotopia 

vem, em contraste a das utopias, atrelado à noção de um contra-lugar. 

Associando a experiência de olhar a si mesmo no espelho, ele fala:  

 
O espelho funciona como uma heterotopia neste momentum: 
transforma este lugar, o que ocupo no momento em que me vejo no 
espelho, num espaço a um só tempo absolutamente real, associado a 
todo o espaço que o circunda, e absolutamente irreal, uma vez que 
para nos apercebermos desse espaço real, tem de se atravessar 
esse ponto virtual que está do lado de lá (Foulcaut, 1967: 80) 
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Ao pensarmos no Instagram, as heterotopias seriam, então, essas 

formas de apropriação que os usuários fazem a partir do uso da imagem, tendo 

em vista as redes de significação construídas com a linguagem hipermidiática. 

As fotografias nesse contexto podem ser correlacionadas à ideia do espelho: 

ao mesmo tempo em que há a imagem e o conteúdo exposto nela, há 

construções derivadas das redes de significação, ou seja, da compreensão e 

dos usos que os nativos fazem.  

 

Os próximos passos da pesquisa 
  

Podemos perceber que há um paradoxo: ao mesmo tempo em que 

existe uma discussão sobre o automatismo das ações humanas frente as 

técnicas, vemos também, talvez mais evidentemente com a Cultura Digital, 

uma renovação das relações desses sujeitos com essas técnicas, 

principalmente no que diz respeito aos processos de apropriação e 

ressignificação de seus usos. 

Trago, então, a fala de Horst e Miller (2012: 11): “The digital should and 

can be a highly effective means for reflecting upon what it means to be human, 

the ultimate task of anthropology as a discipline”. Partindo desse ponto, reforço 

o quanto é importante entender certas dinâmicas que perpassam as relações 

construídas nesses espaços.  

No caso do Instagram, notamos a presença da imagem como elemento 

central. No entanto, são imagens que, mesmo produzidas sinteticamente, são 

inovadas a todo momento, seja pelo uso de uma legenda, seja pelos 

significados atribuídos a ela e a que ela atribui. Todos esses processos são 

parte das construções que os usuários fazem nesses espaços. 

Com esse campo exploratório inicial, pude perceber, por exemplo, o uso 

do aplicativo por outro ponto de vista. Conclui que as imagens e a hashtag 

#lugar não estabelecem sempre uma relação direta, no sentido entre referente 

e significado; que os usuários podem não estar interessados em “ganhar 

seguidores”, a partir do que o uso da hashtag significa para uma parcela de 

nativos e para os criadores do Instagram; e que, possivelmente, entendam o 

uso de uma hashtag por outra perspectiva.  
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Em um segundo momento, desenvolvi uma reflexão sobre algumas 

problemáticas que surgiram no decorrer das observações de campo. Parti do 

seguinte pressuposto de análise: compreender como o Rio de Janeiro estaria 

sendo registrado no aplicativo Instagram, a partir de um contexto em que 

muitos de seus espaços públicos passam por transformações urbanas. 

Deparei-me com imagens em que o imaginário de cidade maravilhosa parece 

ser reproduzido. 

Em razão disso, coloco algumas questões que precisam ser trabalhadas 

posteriormente: esses atores que vivenciam a cidade fora e dentro do 

aplicativo, a experimentam de quais modos? Eles se sentem, de alguma forma, 

afetados por essas transformações nos espaços? De que tipo de cidade 

estamos falando? E o que eles entendem por cidade? Essas perguntas estão 

alinhadas a um outro fator que considero importante: a presença de um 

aplicativo e de um celular mediando a relação entre a cidade e a fotografia. 

Por fim, é possível perguntar: como eles entendem o uso do Instagram? 

Estaria o aplicativo interferindo de alguma maneira na escolha desses atores? 

Ou melhor, na maneira como compreendem o que é válido de ser fotografado? 
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