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Resumo 

 A pesquisa identificou e analisou as relações humanas definidas no 
contexto cibernético, tendo como objeto de estudo os jovens brasileiros que 
buscam por capitalização intensiva no Instagram. Um grupo de análise fora 
selecionado e os recursos utilizados por estes para aumentar seu valor na rede 
social em questão foram pontuados: a realidade é mascarada por filtros, as 
hashtags fornecem números de likes instigantes e os seguidores são conquistados 
por apelo. Apresenta-se, portanto, um consumo do “eu” e do “outro”, sempre 
presente nas relações humanas, mas que fora acelerado com a web. E, dessa 
forma, propõe-se como propulsor deste processo o narcisismo secundário, uma vez 
que se estabelece um objeto de pulsão que deve ser alcançado pela valoração. 
 
Palavras-chave: Instagram; capitalização; intensidade; compartilhamento; 
narcisismos. 
 

 

Introdução 

A estruturação da sociedade humana é um processo de complexidade 

elevada, ininterrupto e suscetível a diversas análises. Atualmente, a questão em 

voga é o que daria sentido à vida das pessoas presentes na sociedade do século XXI. 

Muitos discursos acreditam que o consumo seria o propulsor das emoções e 

sentimentos que revitalizam o homem; mas, esse é um evento um tanto 

conturbador por sua efemeridade. Logo, as pessoas transportam-no para si, já que 

elas são idealmente mais concretas do que qualquer bem valorado por moeda.  
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O consumo é um fenômeno social inerente à cultura e ao próprio ser 

humano. Todavia, é preciso ter cautela ao adentrar nesse tema, uma vez que o 

consumo não é necessariamente consequência da sociedade pós-moderna. Assim 

como Roberta Sassatelli (2010) afirma:  

Durante um longo tempo a sociologia e a história, implicitamente, 
seguiram uma posição dualística, a qual deu à organização da produção o 
papel de motor da história. Estudos do século XVII e XVIII da cultura 
material desacreditaram desta visão produtivista na qual tipicamente 
apresentava a sociedade do consumo como tendo emergido no início do 
século XX como uma imediata e mecânica reação à revolução industrial e, 
em seguida, penetrando gradualmente todas as classes sociais através do 
consumo de produtos de massa. (...) Dos anos 80 em diante o 
entendimento de que a sociedade de consumo não é mais compreendida 
apenas como um derivado tardio do capitalismo estabeleceu-se; o consumo 
agora é visto como um ativo participante do desenvolvimento do sistema 
capitalista.3 (SASSATELLI, 2010, p. 13) 

Nesse ponto, é possível compreender melhor as relações socioculturais, 

distante da visão do consumo de massa degenerativo. A sociedade de consumo não 

se baseia apenas na compra e venda de bens em grande quantidade; a sociedade é 

de consumo porque sua atuação tornou-se envolvida pelo consumo. Assim, é 

perceptível a semelhança entre as empresas e as pessoas ou vice-versa. 

Os meios de comunicação tem um importante papel para o crescimento 

desta visão de relação social. Principalmente quando surge a internet, as redes 

sociais e os dispositivos móveis, já que esses intensificam o processo de 

comunicação e do consumo. E, o homem social que é, não perde essa oportunidade 

de estar sempre envolvido em algum processo comunicativo-valorativo. 

Assim, o contexto proposto nesta pesquisa eleva a concepção de mídia 

para algo muito além de um instrumento. Entende-se que essa tem uma 

importância chave para as experiências vividas pelos seres humanos, a qual ela é 

capaz tanto de conjecturar quanto de revelar. Roger Silverstone (2002) exprime 

muito bem essa mentalidade quando cita que 

deve-se implicar uma concepção da mídia não como uma série de 
instituições, produtos ou tecnologias, ou não apenas essas coisas, mas 
como um processo, um processo de mediação. A mídia se faz. Nós a 
fazemos. E ela é feita para nós. (SILVERSTONE, 2002, p. 147) 

                                         
3 Tradução da autora. 
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Partindo dessa ideologia potencialmente abrangente, é possível 

caracterizar congruências entre a mídia e a sociedade que a efetiva e que dela se 

apropria. Assim, a performance humana é envolvida pelo fenômeno midiático. E 

essa sinergia estabelecida fez e faz emergir uma nova ponderação cultural nos 

últimos anos, e para tanto, os traços concretizados pelo homem passam a basear a 

cibercultura. Segundo André Lemos (2003), esse termo cibercultura é recheado de 

sentidos, mas que pode ser compreendido como 

a forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, 
a cultura e as novas tecnologias de base micro-eletrônica que surgiram 
com a convergência das telecomunicações com a informática na década de 
70. (...) A cibercultura representa a cultura contemporânea sendo 
consequência direta da evolução da cultura técnica moderna. (LEMOS, 
2003) 

O compreendimento da cibercultura promulgada se torna algo essencial, 

porque há uma preocupação além dos meios de comunicação, das redes sociais ou 

até mesmo do Instagram; existe uma intensa observação da atuação humana nessas 

ferramentas. É notada a capacidade humana de moldar-se à mídia, sendo o oposto 

também verdadeiro.  

A conclusão que esse fato nos encaminha é a de que as formas 

relacionais na pós-modernidade, devido preponderantemente às novas tecnologias, 

transformaram-se. O sociólogo Zygmunt Bauman caracteriza interessantemente 

essa metamorfose pela liquidez das relações, dos sentimentos e da vida em geral 

advindo por uma modernidade também plenamente líquida. Como o próprio termo 

já anuncia, retrata-se com esse conceito a não constância do comportamento a 

nova sociedade que se alicerceia. Dessa maneira, Bauman (2005) evidencia que 

a vida numa sociedade líquida-moderna não pode ficar parada. Deve 
modernizar-se (leia-se: ir em frente despindo-se a cada dia dos atributos 
que ultrapassaram a data de vencimento, repelindo as identidades que 
atualmente estão sendo montadas e assumidas) ou perecer. Cutucada pelo 
horror da expiração, a vida na sociedade líquido-moderna não precisa mais 
ser empurrada pelas maravilhas imaginadas no ponto final dos trabalhos 
modernizantes. A necessidade aqui é correr com todas as forças para 
permanecer no mesmo lugar, longe da lata de lixo que constitui o destino 
dos retardatários. (BAUMAN, 2005, p. 9) 

O temor de ser um retardatário envolve todo sobrevivente da sociedade 

líquido-moderna, o que traz juntamente uma ânsia por executar mecanismos 

eficientes para a permanência no seu mesmo patamar. São estas formas de manter-
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se em um nível elevado que fazem com que o ser humano tenha comportamentos 

diversos e inusitados, nessa recente cultura.  

A pesquisa 

O percurso de nosso trabalho de campo contou com uma inspiração 

netnográfica. E, apesar de não utilizar de um método etnográfico por completo, 

agregam-se conceitos deste tipo de abordagem visto que a inspiração antropológica 

para estudos como este traz contribuições relevantes. Utilizar-se de aspectos do 

método etnográfico nos permite focar nas relações entre os jovens pesquisados e 

nos permite tentar compreendê-las enquanto linguagem, e não apenas um 

fenômeno social. 

O mote principal que envolve a pesquisa transcorrida é o uso de redes 

sociais por jovens brasileiros em busca de visibilidade midiática. E, para que seja 

pleno o relato comportamental desse público, é preciso compreender o consumo de 

capitais simbólicos das redes sociais a partir da configuração de uma sociedade 

líquida e/ou pós-moderna absorvida em convocações midiáticas que redefinem a 

comunicação, o fluxo de informação, as relações e o próprio indivíduo e sua 

identidade. 

Antes mesmo do novo eixo de consumo via internet, Guy Debord (1997, 

p. 17) já pontuava que “o espetáculo apresenta-se como algo grandioso, positivo, 

indiscutível e inacessível. Sua única mensagem é o que aparece é bom, o que é 

bom aparece”. Atualmente, com o surgimento de diversas redes sociais online algo 

importantíssimo muda nesse relato. O espetáculo passa a ser facilmente acessível, 

o que é capaz de aumentar a intensidade de propagação do mesmo. 

O objeto de estudo é, de acordo com o tema apresentado, perfis do 

Instagram de usuários que privilegiam a sua visibilidade e capitalização de forma 

intensa. Para restrição desses usuários, o público observado na pesquisa é de 

seguidores de duas celebridades brasileiras: Ivete Sangalo e Luciano Huck.  

Os dois famosos apresentam números significativos de seguidores e têm 

uma vida cibernética ativa; estão entre as dez celebridades mais influentes no 
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Brasil segundo a revista Forbes de 2014, o que gera a conclusão de que muitos são 

aqueles que os admiram e moldam sua identidade a partir de conteúdos 

promulgados pelos dois símbolos brasileiros; e suas carreiras são primordialmente 

no Brasil, o que facilita a investigação do público-alvo.  

Assim, entrelaça-se como objetivo uma análise das relações entre os 

usuários e seus ídolos no Instagram, compreendendo suas motivações 

comportamentais em torno da busca por capitalização social. 

E, para isto se efetivar, a abordagem netnografica seguiu o seguinte 

percurso: foi escolhida uma foto de cada famoso que apresentasse um número 

maçante de comentários urgindo por maior valorização e dois seguidores de cada 

famoso que comentaram na foto escolhida foram selecionados. Portanto, quatro 

pessoas foram seguidas e observadas mais cautelosamente para um melhor aparato 

prático, entretanto quase toda a comunidade de seguidores do Instagram do 

Luciano e da Ivete continuou a participar da análise. 

O Instagram 

O Instagram é um veículo de compartilhamento de momentos da vida de 

seus usuários, e assim, um usuário pode usufruir do instante do outro. A foto ou o 

vídeo tem consigo essa essência: trazer o minuto da captura a tona para quem a 

viveu; e compartilhar isso faz com que todos os interessados dos usuários possam 

vivenciar junto – sentem e absorvem a experiência como se estivessem com os 

donos. Como o próprio site da rede social explicita, “estamos construindo o 

Instagram para lhe permitir experimentar momentos na vida de seus amigos, como 

eles acontecem, através de fotos”4. 

Para fortificar o ideal de que as redes sociais digitais intensificam, 

aceleram e retratam o que já fora proposto em outras épocas pela sociedade 

apresenta-se o significado de Instagram. O prefixo “insta” refere-se à palavra 

“instant”, bem como o “gram” remete ao “telegram”. Por esse modelo, essa rede 

é um telegrama instantâneo; assim, é uma forma de automatizar e tornar imediato 

o processo comunicacional. Consequentemente, o homem vem se apoderando 

                                         
4 Tradução da autora. 
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desse meio para partilhar o que sempre fora seu por natureza. É exatamente como 

o exemplo dado por Paula Sibilia (2008). 

Do mesmo modo, os fotologs seriam parentes próximos dos antigos álbuns 
de retratos familiares. E os vídeos caseiros, que hoje circulam 
freneticamente pela rede, talvez sejam um novo tipo de cartões-postais 
animados, ou então anunciem uma nova geração do cinema e da televisão. 
(SIBILIA, 2008, p. 14) 

Dessa forma, o Instagram passou a ser mais uma carapuça social da qual 

as pessoas se utilizam e que se introduz na cultura vivida pelo homem 

contemporâneo. Como preconizado por Pierre Lévy (1999): 

O próprio fato do processo de interconexão já tem, e terá ainda mais no 
futuro, imensas repercussões na atividade econômica, política e cultural. 
Este acontecimento transforma, efetivamente, as condições de vida em 
sociedade. Contudo, trata-se de um universo indeterminado e que tende a 
manter sua indeterminação, pois cada novo nó da rede de redes em 
expansão constante pode tornar-se produtor ou emissor de novas 
informações, imprevisíveis, e reorganizar uma parte da conectividade 
global por sua própria conta. (LÉVY, 1999, p. 111) 

Por conseguinte, o Instagram passa a ser o produtor de novos nós em 

uma rede que se expande interminavelmente. Ele é uma junção espacial, temporal 

e social capaz de fazer com que todos os usuários estejam presentes em todos os 

instantes de qualquer outro usuário. E, isto é um intensificador da visibilidade 

midiática. 

O indivíduo que urge por valorização no Instagram independe de gênero 

e geolocalização, já a idade é um congruente. São, majoritariamente, são jovens 

de 13 a 18 anos, porque, nessa fase da vida, o indivíduo passa por transformações 

hormonais e sociais que acarreta em uma angústia por atenção. 

O perfil construído por estes usuários não precisa ter “vida”, o 

importante é ter vários seguidores e curtidas. Vinculado a isso, dificilmente 

encontram-se perfis com muitas publicações, as fotos em sua maioria são do “eu” e 

estas são parecidíssimas em posições, feições, montagens, etc.  

Há uma urgência pelo “eu” ser melhor que o “nós” e ser valorado a 

qualquer custo. Portanto, alguns mecanismos são criados para a efetivação deste 

princípio. Todos os presentes em redes sociais estão submersos a alguma base 
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valorativa, as únicas necessidades são a de transformação dos mecanismos dessa 

base de acordo com a rede e a configuração de meios adequados e eficientes no 

período em que uma nova rede é proposta à sociedade. 

Esse acontecimento está ligado ao fato de que cada rede propõe um 

intuito de visibilidade dessemelhante para os que estão plugados. O Instagram visa 

apenas o compartilhamento de fotos e/ou vídeos do dia-a-dia, não há diálogos 

longos, mensagens instantâneas, textos dissertativos, ou grupos fechados. Nesse 

universo, aquele que postar a foto e/ou vídeo com a riqueza de detalhes mais 

instigantes para os observadores vence e leva o grande prêmio – mais corações na 

parte inferior de sua imagem. 

Desde o princípio da rede em questão, a hashtag é o meio de 

capitalização mais comum entre as pessoas. Criaram-se palavras como 

braziliangirl, braziliangram, followme, igerworldwide, iphonesia, instadaily, 

dentre tantas outras que acrescidas de uma cerquilha geram inúmeros likes por 

segundo. Entretanto, o mais intrigante é que os usuários se constrangem ao 

valerem-se desse mecanismo. Colocar uma hashtag em sua foto para todos verem 

descapitaliza a imagem, uma vez que ela estaria sendo bem quista apenas por 

“pressão”. Para tanto, as pessoas costumam postar suas fotos com legendas 

normais e sem hashtags, e a partir do momento em que todos seus seguidores já 

tiverem observado a imagem em sua timeline, o dono comenta na foto as hashtags. 

Depois de receber diversas curtidas, o usuário apaga o comentário, e quando 

qualquer pessoa olhar essa imagem terá várias curtidas voluntárias. 

Contudo, o desenvolvimento dessa arma igualou todos; o 

desencadeamento de uma nova fase para diferenciação fez-se necessário e trocas 

de curtidas começaram a ser engajadas. Dessa maneira, conscientemente, os 

usuários buscavam por outros que percebiam algum interesse em curtir a sua foto 

em troca dele curtir a do outro. O mecanismo proposto é como uma compra, 

baseando-se na troca de valor, é o consumo de si pelo consumo do outro. 

Essa técnica não era válida apenas para trocar curtidas, ela também 

propunha a busca por troca de seguidores, assim as pessoas enraizaram relações 

com desconhecidos. Como fora designado pelo sociólogo Bauman (2007, p. 101), 
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“da atividade de consumo não emergem vínculos duradouros. Os vínculos que 

conseguem se estabelecer no ato do consumo podem ou não sobreviver ao ato”, ou 

seja, há a construção de uma relação totalmente líquida que visa o espetáculo.  

O trabalho para encontrar pessoas interessadas em trocar seguidores ou 

curtidas é árduo, e a partir desse pensamento, muitos usuários passaram a 

comentar nas fotos daqueles que são extremamente capitalizados, os famosos. Ou, 

as pessoas também marcam diversos famosos em suas fotos, porque sabem que 

muitas pessoas observam as marcações dos mesmos e assim depararão com suas 

capturas. Além do que, agrega o valor do famoso à sua imagem. 

O discorrido até então teve como alicerce o contato entre 

desconhecidos. Entretanto, o mesmo acontece entre aqueles que possuem uma 

relação pessoal de contato, muitos amigos curtem as fotos de outros esperando 

intuitivamente que quando postarem algo também será curtido. 

E, independentemente de maquiarem ao máximo as postagens e 

praticamente implorarem por valorização, os donos dos perfis parecem se 

contentar e acreditar fielmente que aquelas curtidas foram por merecimento e por 

características positivas vistas em sua pessoa. Há uma crença superficial de que 

cada curtida é verídica, como se realmente a foto tivesse o valor do número de 

likes que possui. 

A vida capitalizada 

Os relatos, observados no Instagram, nos levam a conclusão de que 

homem com toda sua excentricidade possui um imperativo de virar show e ser 

visível a todo instante. Dentre todos os desejos que podem percorrer a sua mente, 

o mais comum é o de ser potencialmente notado, por conseguinte, ser diferente 

também; fato pontuado por Pierre Bourdieu (2007) quanto a bens, mas que pode 

ser respaldado em indivíduos. 

O senso do posicionamento que leva a abandonar objetos, lugares e 
práticas fora de moda ou, mais simplesmente, desvalorizados, para se 
voltar em direção a objetos sempre novos, por esta espécie de fuga para 
frente, na dianteira, na vanguarda que define o esnobismo e que se aplica 
a todos os terrenos – ao esporte e à culinária, aos locais de férias e aos 
restaurantes –, orienta-se a partir de uma infinidade de indícios e 
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diferentes indicações, desde as advertências propositais (...) até as 
evocações apenas conscientes que, a exemplo da experiência da 
divulgação ou do atravancamento, pendem insidiosamente para o horror ou 
aversão dos objetos ou práticos que se tornaram comuns. (BOURDIEU, 
2007, p. 233) 

Como lembrado por Oscar Miguelez (2007, p. 45) “Freud denominou 

‘narcisismo das pequenas diferenças’ essa necessidade de afirmar a singularidade 

por sobre o que é comum”. Para isso ser possível, as pessoas em suas relações 

sociais se valem de mecanismos com objetivo de renovação categorizados como 

estratégias de visibilidade. O sociólogo Bauman (2007) investe ainda mais nessa 

teoria e cultiva a ideia de que o pior pesadelo que qualquer pessoa pode sofrer é o 

de ser invisível, já que isso é sinônimo de não existir. E, a intensidade de 

ocorrência de sociabilização dá-se mais potente em uma cibercultura, assim como 

a fragilidade dessa socialização. Bauman (2007), inclusive, pontua de forma 

categórica: 

Se observado do ponto de vista da parte perdida, a “rede” parece, de 
maneira perturbadora, uma duna de areia soprada pelo vento e não um 
canteiro de obras onde se poderão estabelecer vínculos sociais confiáveis. 
Quando as redes de comunicação eletrônica penetram no hábitat do 
indivíduo consumidor, estão equipadas desde o início com um dispositivo 
de segurança: a possibilidade de desconexão instantânea, livre de 
problemas (presume-se) indolor de cortar a comunicação de uma forma 
que deixaria partes da rede desatendidas e as privaria de relevância, assim 
como de seu poder de ser uma perturbação. (BAUMAN, 2007, p. 137) 

As pessoas, em especial no ciberespaço, consomem a atenção, o afeto, o 

respeito, a curtida, o compartilhamento, o follow, o like, e assim não fundam 

compromissos sociais concretos. As relações se tornam descartáveis (assim como, 

de fácil descarte) e extinguem-se nelas mesmas. 

Ligações frouxas e compromissos revogáveis são os preceitos que orientam 
tudo aquilo em que se engajam e a que se apegam. (...) “Ligar-se 
ligeiramente”, contudo, é para eles uma ordem, já que, não importa o que 
façam, “propriedades, situações e pessoas” continuarão deslizando e 
desaparecendo a uma velocidade surpreendente – quer tentem ou não 
reduzi-las, não faz diferença. “Deixá-las ir” é um imperativo. (BAUMAN, 
2005, p. 11) 

A inconstância em massa desencadeia a fugacidade de todos os objetos 

animados e inanimados da sociedade, até mesmo porque são temporários e não 

contém uma atração definitiva. Portanto, pela vida útil dos objetos na sociedade 



 

Anais do 4º Seminário de Iniciação Científica da ESPM | ISSN: 2358-2138 
São Paulo | 29 de outubro de 2015 

10 

de consumo ser limitada é que se depende tão única e exclusivamente de seguir as 

tendências mercadológicas. 

A vida líquida é uma vida de consumo. Ela projeta o mundo e todos os seus 
fragmentos animados e inanimados como objetos de consumo, ou seja, 
objetos que perdem a utilidade (e portanto o viço, a atração, o poder de 
sedução e o valor) enquanto são usados. Molda o julgamento e a avaliação 
de todos os fragmentos animados e inanimados do mundo segundo o 
padrão dos objetos de consumo. (BAUMAN, 2005, p. 16) 

Assim, com esse avanço da tecnologia, os indivíduos se tornam mais 

dependentes dela e necessitam expor seu dia-a-dia a todo o momento, e de forma 

totalmente consentida. Sibilia (2008) indaga abertamente sobre essa nova mania da 

sociedade de excêntrica, expondo e importando a todo o momento apenas o “eu”. 

Será que estamos sofrendo um surto de megalomania consentida e até 
mesmo estimulada? Ou, ao contrário, nosso planeta foi tomado por uma 
repentina onda de extrema humildade, isenta de maiores ambições, uma 
modesta reivindicação de todos nós e de “qualquer um”? O que implica 
esse súbito resgate do pequeno e do ordinário, do cotidiano e das pessoas 
“comuns”? Não é fácil compreender para onde aponta essa estranha 
conjuntura, que, mediante uma incitação permanente à criatividade 
pessoal, à excentricidade e à procura constante da diferença, não cessa de 
produzir cópias e mais cópias descartáveis do mesmo. Mas o que significa 
essa repentina exaltação do banal, essa espécie de reconforto na 
constatação da mediocridade própria e alheia? (SIBILIA, 2008, p. 9) 

O sarcasmo presente no trecho acarreta em uma percepção de que 

realmente o homem viciou-se em si. Expor a banalidade do seu dia e do “você” 

tornou-se também parte do cotidiano, se ninguém soube e ninguém deu atenção, a 

realização do momento não se deu por completa.  

Esse universo de se capitalizar e descapitalizar é o cotidiano de todos, já 

que é preciso ser valorado para pertencer ao grupo.  Partindo deste princípio 

alinhado à megalomania de si estar cada vez mais consentida, as pessoas passam a 

se constituir muito mais para sociedade do que para si, e então constroem suas 

subjetividades alterdirigidamentes para serem mais marcantes.  

No esforço de compreender estes fenômenos, alguns ensaístas aludem à 
sociabilidade líquida ou à cultura somática do nosso tempo, onde aparece 
um tipo de eu mais epidérmico e flexível, que se exibe na superfície da 
pele e das telas. Referem-se também às personalidades alterdirigidas e 
não mais introdirigidas, construções de si orientadas para o olhar alheio ou 
“exteriorizadas”, não mais introspectivas ou intimistas. E, inclusive, são 
analisadas as diversas bioidentidades, desdobramentos de um tipo de 
subjetividade que se finca nos traços biológicos ou no aspecto físico de 
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cada indivíduo. Por tudo isso, certos usos dos blogs, fotologs, webcams e 
outras ferramentas como o Orkut e o YouTube seriam estratégias que os 
sujeitos contemporâneos colocam em ação para responder a essas novas 
demandas socioculturais, balizando outras formas de ser e estar no mundo. 
(SIBILIA, 2008, p. 23) 

O movimento é então cada vez mais alastrado e inercial, por decorrência 

da supervalorização do “ego”. E, o que se deve compreender por isso, é que no 

ciberespaço todos ganharam voz e podem ser famosos. Paula Sibilia (2002, p. 14) 

corrobora isso quando afirma que “Trata-se, em suma, de um verdadeiro caldeirão 

de novidades, que ganhou o pomposo nome de ‘revolução da Web 2.0’ e acabou 

nos convertendo nas personalidades do momento”. A revolução da Web 2.0 

mencionada por Sibilia combina o “faça você mesmo” com o outro mandato 

“mostre-se como for”; e é exatamente isso que os usuários do Instagram cada vez 

mais propagam em seus perfis. 

Por esse motivo, que os mais exagerados se prendem aos realmente 

famosos. Comentar nas fotos dos artistas traz um crédito e empilha a pessoa de 

diversos signos, até então, pertencentes ao indivíduo famoso. Assim, é possível 

compreender que os usuários que utilizam das fotos observadas da Ivete Sangalo e 

do Luciano Huck tendem a desejar uma identidade como a deles, ou seja, buscam 

para si o reconhecimento que veem neles. Essa identificação é pronunciada por 

Oscar Miguelez (2007) da seguinte forma: 

Habituamo-nos, assim, a falar de identificação sem fazer menção ao 
narcisismo. No entanto, difícil é pensar que “o eu tome sobre si as 
propriedades do objeto” ou que “tome emprestado um único traço dele” 
para outra coisa que não seja atrair sobre si os investimentos que antes 
estavam alocados nos objetos. É evidente que a identificação é um dos 
caminhos de transformação da libido objetal em libido narcisista. 
(MIGUELEZ, 2007, p. 131) 

Pontua-se, então, que o público da pesquisa ao buscar identidade e 

valorização atua de forma narcisista. Viver em um patamar de reconhecimento e 

status é o objetivo máximo, para assim o ego estar estimulado e realizado na 

cultura em que está envolvido, e que cobra por isso também. 

Narcisismos 

A sociedade enquanto disciplinadora de seus indivíduos promovia uma 

tirania rigorosa que se diluiu durante o processamento da personalização 
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recorrente na sociedade pós-moderna, o que promoveu a individualização e a força 

do “eu”. 

Quando tudo é comunicação, num ritmo permanente de discursos e de 
circulação de signos, num fluxo alucinante de trocas simbólicas, tudo é 
provisório e do efêmero nasce a vacina contra as cristalizações 
dominadoras. Numa sociedade self-service, ao contrário do que imaginam 
os defensores de uma moral rigorista e autoritária, aumenta a 
responsabilidade individual e cada um se torna coautor do estatuto moral 
ao qual adere. Estamos mais soltos, mais perdidos, menos fixados, menos 
tutelados e mais obrigados a gerir o nosso mundo como artistas da nossa 
própria escultura. (LIPOVETSKY, 2005, p. XII) 

Portanto, o indivíduo a partir da sua liberdade deve aproveitar sua vida 

ao máximo, escolher seus desejos e gerir seu espetáculo de interesse para o 

mundo. A partir dessa proposição, especifica-se como o todo é capaz de 

preponderar ideais que o indivíduo forçosamente segue, uma vez que todas as 

ações são voltadas para o “eu” ao mesmo tempo em que são desígnios da 

sociedade, o que respalda em conflitos internos.  

Desse conjunto de contraposições, desenvolve-se a teoria quanto a 

pluralidade dos “eus”: eu, eu ideal e ideal do eu. Deslumbra-se um “eu” 

propriamente do indivíduo e que discorre diversos processos libidinais; e outro “eu” 

que forma-se com a determinação do super-ego e a internalização de âmbitos 

sociais, respeitando assim as representações culturais propostas pela sociedade. 

O conceito de eu ideal é mais obscuro e às vezes se confunde com o ideal 
do eu, embora num sentido geral pareça coincidir com a perfeição 
vivenciada na infância. Essa mistura contrasta com a distância que ambos 
os conceitos virão a ter mais tarde. Depois de Lagache fazer uma 
demarcação precisa desses termos, eu ideal e ideal do eu seriam vistos 
como termos opostos. O eu ideal coincide de com a onipotência infantil; o 
ideal do eu regula o narcisismo, exige sua renúncia. Mesmo assim, embora 
a distinção seja válida, a ambiguidade que os termos apresentam na 
construção freudiana lembra-nos que todo ideal satisfaz indiretamente a 
onipotência infantil e, como indiquei em outro escrito, tal “resto” 
narcisista pode ser de muita utilidade para iluminar o potencial destrutivo 
de muitos dos ideais humanos. O ideal do eu é apontado como via 
importante para compreensão dos fenômenos sociais e os de massa, já que 
é também o ideal de uma família ou de uma nação. (MIGUELEZ, 2007, p. 
97) 

Nota-se que o ideal do eu é, desse modo, formatado de acordo com a 

sociedade; faz-se um “eu” de padrões morais e sociais. E, o narcisismo cumpre um 

fator essencial para constituição desse ideal, já que há sempre comparação entre 

seu eu atual e o ideal, para nunca perder a perfeição amortecida da criança que 
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tem em si um eu ideal, ou seja, um narcisismo primário. Além disso, o ideal 

estabelecido tem papel importante na sublimação e no recalque, uma vez que o 

narcisismo que nele atua faz com que o “eu” urja pelos padrões a fim de ser 

englobado e reconhecido socialmente; caso da capitalização exacerbada. 

O narcisismo atua em conjunto com culto excessivo do “eu” visto no 

Instagram com a formação de laços líquidos para o fomento de curtidas e 

seguidores. Nesta rede social, o excesso está vinculado ao vazio, que por sua vez 

respalda na liberdade do “eu” e na individualização. Lipovetsky (2005, p. XXI) 

afirma que “com o processo de personalização, o individualismo sofre uma 

atualização que aqui chamamos de narcisista (...) passagem do individualismo 

‘limitado’ para o individualismo ‘total’”. 

Desse modo, a situação da pós-modernidade descrita está entre a linha 

tênue do excesso e do vazio, que originam ansiedades coletivas imediatas em um 

processo de cada vez mais individualização; fato que está plenamente vinculado ao 

narcisismo e a busca pela visibilidade do ego. 

A forma exacerbada com que o público da pesquisa atua tem a ver com o 

fato designado por Lipovetsky (2005, p. 37), em que “tornando o Eu o alvo de todos 

os investimentos, o narcisismo se dedica a ajustar a personalidade à atomização 

sorrateira engendrada pelos sistemas personalizados”. Dessa maneira, o “eu” é 

aprimorado de recursos capitalizadores para adentrar em sistemas pré-designados. 

Entretanto, ninguém está interessado no narcisismo do outro. A troca de 

curtidas e de seguidores faz-se, então, não por interesse ao próximo, e sim pela 

esperança do retorno e fortificação de si. O conjunto de expressões oferecidas são 

muitas e é impraticável consumir todas. 

(...) ninguém, no fundo, está interessado nessa profusão de expressões, 
com uma exceção que deve ser levada em conta: o próprio emitente ou 
criador. Isto é, exatamente, o narcisismo, a expressão sem retoques, a 
prioridade do ato de comunicação sobre a natureza do comunicado, a 
indiferença em relação aos conteúdos, a assimilação lúdica do sentido, a 
comunicação sem finalidade e sem público, o remetente transformado em 
seu principal destinatário. Daí esse pletora de espetáculos, de exposições, 
de entrevistas, de proposições totalmente insignificantes para qualquer 
pessoa e que não levam em conta nem mesmo a ambiência; outra coisa 
está em jogo: a possibilidade e o desejo de se expressar qualquer que seja 
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a natureza da “mensagem”, o direito e o prazer narcisista de se manifestar 
a respeito de nada, por si mesmo, mas retransmitido e amplificado por um 
meio de comunicação. Comunicar por comunicar, expressar-se sem 
qualquer outra finalidade a não ser expressar-se e ter ouvido por um 
micropúblico, o narcisismo revela, tanto aqui quanto em outros aspectos a 
sua conivência com a ausência de substância pós-moderna, com a lógica do 
vazio. (LIPOVETSKY, 2005, p. XXIV) 

A expressa indiferença distancia-se somente do público realmente 

reconhecido, as celebridades. Para esses, não é apenas um micropúblico que faz 

questão de assistir seus espetáculos; toda sociedade observa suas desenvolturas, 

não só para aplaudi-las ou vaiá-las como também para desejar seu valor. Os 

famosos, portanto, são um grande objeto de libido no ambiente atual de 

espetáculo. Como Lipovetsky (2005) anuncia: 

O Sobre-Eu se apresenta atualmente sob a forma de imperativos de 
celebridade e de sucesso que ao não serem alcançados desencadeiam 
críticas implacáveis conta o Eu. Assim se explica o fascínio exercido pelos 
indivíduos célebre, estrelas e ídolos, vivamente estimulado pela mídia que 
“intensifica os sonhos narcisísticos de celebridade e de glória, encorajando 
o homem ‘comum’ a se identificar com estrelas, a odiar o ‘rebanho’, e 
torna cada vez mais difícil para ele aceitar a banalidade da existência 
cotidiana” (LIPOVETSKY, 2005, p. 53) 

Destarte, é com uma alta carga libidinosa que o público da pesquisa atua 

frente o Luciano Hulk e a Ivete Sangalo; o fascínio é incorporado devido ao desejo 

de distanciar-se da banalidade e tornar-se tão capitalizado socialmente quanto 

ambas celebridades. A partir desse momento que a identidade pode oscilar, há 

uma tentativa de aproximação com o perfil do objeto de pulsão; instaura-se a 

confusão entre eu ideal e ideal do eu. E, claramente, opta-se por aquilo que é 

capaz findar o anonimato; gerando uma intensa propagação do “eu”, e, 

independente de serem tópicos íntimos, o “eu” deve ser publicado. 

(...) tudo deve ser psicologizado, dito na primeira pessoa: é preciso 
implicar a si mesmo, revelar suas próprias motivações, liberar sua 
personalidade e suas emoções sempre que possível, expressar seu 
sentimento íntimo, sem o que soçobraremos no vício imperdoável da frieza 
e do anonimato. (LIPOVETSKY, 2005, p. 45) 

Porém, para aqueles que não possuem o dom da fama, não ser anônimo 

é uma batalha que necessita esforço. Para essa utopia ser realidade é preciso 

desenvolver métodos e recursos que ajudem a capitalização. Como fora descrito, 

no Instagram, os usuários criaram mecanismos. Portanto, o narciso deve agir de 
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forma contida, apesar de sempre promulgadora de si, para que seu “eu” não sofra 

intervenções negativas, como pontuado também por Lipovetsky (2007). 

É preciso se expressar sem reversas (e até mesmo isso, na verdade deve 
ter nuanças delicadas, como veremos) e livremente, porém dentro de um 
plano preestabelecido. Há a busca de autenticidade, mas de modo nenhum 
de espontaneidade: Narciso não é um ator atrofiado, as faculdades 
expressivas e lúdicas não são mais nem menos desenvolvidas hoje do que 
eram ontem. Observe a proliferação dos “truque” da vida cotidiana, os 
estratagemas e “trapaças” no mundo do trabalho: a ate da dissimulação e 
as máscaras não perderam nada da sua eficiências. Observe o quanto a 
sinceridade é “interdita” diante da morte: devemos esconder a verdade do 
moribundo, não devemos ostentar a dor pela perda de uma pessoa querida 
e fingir “indiferença”, diz Ariès: “A discrição aparece como a forma 
moderna da dignidade”. O narcisismo se define menos pela explosão livre 
das emoções do que pelo recolhimento em si mesmo, ou seja, pela 
“discrição”, sinal e instrumento do do self-control. (LIPOVETSKY, 2005, p. 
47) 

Por conseguinte, conceitua-se teoricamente como um dos motivos pela 

capitalização na cibercultura o narcisismo secundário efervescendo no indivíduo. O 

fenômeno, que teve seu estudo iniciado por Freud, carrega determinações não só 

de caráter individual, como também envolve consequências sociais, assim sendo 

uma temática tanto da psicologia individual quanto da psicologia social, como 

Oscar Miguelez (2007) pontua. 

Uma temática comum liga esses trabalhos: o outro, o outro da cultura, do 
social, esse outro ao mesmo tempo próximo e distante, estranho e 
familiar, transforma-se em assunto central. Nesse contexto, o narcisismo 
vai marcar o pólo de oposição, aquilo que resiste ao outros. Vejamos 
como, já na introdução do texto de 192, isso fica patente: “Na vida mental 
do indivíduo, o outro conta, com total regularidade, como um modelo, um 
objeto, um auxiliar, um inimigo de maneira que, desde o começo, a 
psicologia individual, nesse sentido ampliado, mas inteiramente 
justificável das palavras, é ao mesmo tempo, também psicologia social”. A 
frase, verdadeira síntese das relações do indivíduo com o outro, prenuncia 
os desenvolvimentos que irão se fazer no percurso do texto: o outro como 
objeto do amor e do ódio, o outro como modelo de identificação. 
(MIGUELEZ, 2007, p. 124) 

Dessa forma, compreende como o desenrolar da libido dentro do 

aparelho psíquico humano pode ter total correlação nos relacionamentos sociais 

que estão presentes na nova estruturação da sociedade. O narcisismo, que é uma 

atuação individual, desenrola movimentos que fortificam o consumo e a liquidez 

das relações. Concluindo-se, então, que possivelmente esse mecanismo recorrente 

no id de cada indivíduo pode respaldar em diretrizes para a sociedade, da mesma 
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forma em que as exigências e nomeações realizadas pela sociedade podem ter 

fortificado a atuação narcísica. 

Portanto, pontua-se, principalmente, o narcisismo secundário que 

envolve um objeto de pulsão apreciado a partir de um processo libidinal. Para o 

“eu” se fortalecer, no contexto estabelecido, é necessário o outro. E, assim, com 

intenção de valorizar o “eu”, ao vislumbrar o outro, que os indivíduos adentram às 

essas amarras sociais e ensejam a capitalização digital instantânea. 

Porém, outra visão desse narcisismo também se faz relevante para esta 

conclusão. Possivelmente, o próprio narcisismo que está presente no público da 

pesquisa, e de todo ser humano, pode ser o “salvador” das amarras. O narcisismo, 

enquanto primário, traz a individualização precisa para impedir que a sociedade 

oprima seus membros de urgirem por capitalização. Assim, ao olhar para si de 

forma consciente pode-se entender melhor seu “eu” e ao mesmo tempo respeitar o 

“outro”. 
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