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RESUMO 

 

Este artigo visa analisar as novas formas de construção de identidade na pós-

modernidade, dando ênfase para uma análise do aplicativo social Snapchat, o qual 

possui um limite temporário para a exibição das imagens que nele são compartilhadas. 

Para isso, traça-se um paralelo entre conceitos como a liquidez do tempo, identidades 

múltiplas, sociedade do espetáculo, estratégias de visibilidade e os recursos que o 

aplicativo oferece. Serão tomados como referência neste estudo alguns autores 

fundamentais, tais como Bauman, Hall, Sibilia, Santaella. 
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Manifestações de Identidade a Partir do Final do Século XX 

 

 Como ponto de partida, busca-se compreender as transformações do ambinte 

social observadas no final do século XX, principalmente no que se refere às mudanças 

nos processos de construção das identidades individuais. Percebe-se, ao longo da 

história contemporânea, uma transição das identidades unificadas para as identidades 

fragmentadas.  

 

 Para início da discussão, utiliza-se como norte as ideias desenvolvidas pelo 

sociólogo jamaicano Stuart Hall, que destacou-se por trazer uma nova abordagem no 

que diz respeito às influências do ambiente externo no comportamento do indivíduo, 

promovendo uma reflexão sobre as mudanças estruturais das sociedades no período 

compreendido como pós-modernidade
4
. Segundo Hall, 

As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 

social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 

unificado. A assim chamada ‘crise de identidade’ é vista como parte 

de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as 

estruturas e os processos centrais das sociedades modernas e abalando 

os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem 

estável no mundo social. (HALL, 2006, p. 07) 

 

 Pode-se inferir que as identidades deixaram de ser unificadas e passaram a ser 

fragmentadas/multifacetadas, como consequência de uma rápida transformação no 

mundo externo aos indivíduos: um processo que se tornou, segundo o autor, mais 

“provisório, variável e problemático” (HALL, 2006, p. 12). 

Para tornar este processo de mudança mais compreensível, Hall sugere três 

concepções de indivíduos, de modo a deixar evidente as diferenças na construção das 

identidades em três momentos históricos. Estas concepções são: “sujeito do 

Iluminismo”, “sujeito sociológico” e “sujeito pós-moderno”, partindo do indivíduo 

centrado para o sujeito fragmentado, do estável para o instável, da coerente para o 

incoerente. Neste sentido, o último estágio (sujeito pós-moderno) é aquele em que o 

indivíduo passa a assumir diferentes identidades em momentos igualmente distintos. 

                                                 
4
 Apesar do termo Pós-modernidade ser utilizado para demarcar uma divisão entre dois períodos 

históricos, não há uma data específica ou um fato histórico que delimite com precisão seu momento na 

história moderna. No entanto, considera-se como Pós-modernidade a condição sócio-cultural e estética 

prevalente no capitalismo no final do século XX. 
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Este seria o comportamento observado nos dias atuais, em que os indivíduos parecem 

incapazes de manter uma identidade fixa.  

 O sujeito “pós-moderno” é marcado pela capacidade de assumir “identidades 

paralelas”, as quais se manifestam de acordo com a situação na qual o mesmo se 

encontra, não sendo unificadas em torno de um “eu” coerente.  

Um fator que torna este processo muito mais veloz e dinâmico a partir do final 

do século XX é justamente o fato de não haverem mais limites para a apropriação de 

identidades. Com um crescimento exponencial de significações, abre-se um universo de 

possibilidades de construção de identidades. Hall observa este fenômeno e afirma que 

“o deslocamento tem características positivas. Ele desarticula as identidades estáveis do 

passado, mas também abre a possibilidade de novas articulações: a criação de novas 

identidades, a produção de novos sujeitos” (HALL, 2006, p.17-18).  

Tomando como referência o pensamento de Bauman, podemos, contudo, 

acrescentar que o processo de: 

Recauchutar identidades, descartar aquelas já construídas e 

experimentar outras resulta diretamente de uma vida passada num 

tempo pontilhista, em que cada momento está cheio de oportunidades 

inexploradas que, se não forem tentadas, provavelmente morrerão sem 

terem sido reconhecidas e sem testamento. (BAUMAN, 2008, p.146) 

 

 É importante ressaltar que Bauman defende a ideia de que as “oportunidades 

inexploradas” teriam como objetivo serem “reconhecidas e testadas”. Sendo assim, as 

manifestações de identidade teriam um efeito ainda maior quando verificadas pelos 

indivíduos que as consomem. 

Partindo desta ideia, de que na sociedade pós-moderna as identidades múltiplas 

fazem convite à uma incessante busca pela visibilidade externa, considerou-se 

interessante traçar um paralelo com as ferramentas tecnológicas surgidas no final do 

século XX, as quais potencializaram a fragmentação das identidades. 

 

 

As identidades múltiplas na plataforma web 

 

 

A pesquisadora Lucia Santaella, em seu livro “A ecologia pluralista da 

comunicação” faz a seguinte afirmação para descrever o impacto da internet na 

construção das identidades: 

[...] mesmo considerando que a multiplicidade identitária não é nova, 

também não se pode negar que a internet, de fato, introduziu 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Uberlândia - MG – 19 a 21/06/2015 

 4 

novidades nessa questão. Quais são essas novidades? [...] Tornar as 

multiplicidades subjetivas cristalinamente claras ao encenar com elas, 

brincar com elas até o limite mais lúdico do jogo subjetivo. Essa 

condição amplificou-se ainda mais com o advento das redes sociais 

implementadas pela Web 2.0. (SANTAELLA, 2010, p. 283-284) 

 

 Segundo a autora, as novas ferramentas inauguradas na web 2.0 – dentre as quais 

se destacam as redes socias de relacionamento – trouxeram, junto com uma mudança 

radical na maneira como os indivíduos passaram a trocar informações, uma mudança 

também radical na maneira como os indivíduos passaram a produzir suas subjetividades. 

Como qualquer outro sistema complexo, as redes sociais (não necessariamente 

virtuais) são “corpos” instáveis, que são constantemente construídos, elaborados e 

modificados, sem que haja uma regra simples ordenando-as. No entanto, ao contrário 

dos sistemas complexos matemáticos, por exemplo, as redes sociais têm como “moeda 

de troca” algo que é dotado de uma complexidade tão grande quanto a própria rede de 

interação humana em questão: as subjetividades individuais. 

O surgimento destas novas relações intermediadas por sites e ferramentas de 

relacionamento é marcado pelo lançamento de formas de comunicação que vão além 

daquelas observadas no mundo real. Se nele a troca de subjetividades é intermediada 

principalmente pela linguística, o mundo virtual coloca ao alcance dos indivíduos novas 

formas de expressão. Porque, segundo Santaella, “redes sociais na web são descritas 

como plataformas, ferramentas ou programas [...] criados especificamente com a 

finalidade precípua de incrementar relacionamentos humanos, dando-lhes visibilidade” 

(SANTAELLA, 2010, p.281).  

Ao relacionar este fenômeno com o histórico desejo do ser humano em ter a sua 

própria imagem difundida, pode-se compreender melhor o culto às relações 

intermediadas por imagens no mundo virtual. Como observa Sibilia, 

É neste mundo globalizado e intensamente audiovisual do século XXI 

que o mercado das aparências e o culto à personalidade atingem 

dimensões jamais imaginadas. O fenômeno saiu das salas de cinema 

para abarrotar todas as telas, inclusive às dos ubíquos telefones 

celulares [...] Hoje como nunca, qualquer um realmente pode – e 

habitualmente quer, e talvez daqui a pouco inclusive deva – ser um 

personagem como aqueles que incansavelmente se mostram nas 

telas.” (SIBILIA, 2008, p. 245) 

  

 Para Debord, este fenômeno se intensifica com o poder hipnótico das imagens, 

capaz de conferir sentido àquilo que é “apenas uma representação do mundo real”, 
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servindo-se da visão como “meio de transporte” para outras realidades. O autor sugere 

que  

Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples 

imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um 

comportamento hipnótico. O espetáculo, como tendência a fazer ver 

(por diferentes mediações especializadas) o mundo que já não se pode 

tocar diretamente, serve-se da visão como o sentido privilegiado da 

pessoa humana – o que em outras épocas fora o tato; o sentido mais 

abstrato, e mais sujeito à mistificação, corresponde à abstração 

generalizada da sociedade atual. (DEBORD, 2005, p. 18) 

  

 Neste contexto, observa-se o surgimento de redes sociais virtuais que exploram 

ao máximo esta carecterística dos seres humanos de possuirem uma alta atração ao 

consumo e publicação de imagens, como é o caso do aplicativo Snapchat. 

 

 

A construção de identidades por meio da publicação e consumo de imagens 

temporárias do Snapchat 

 

A popularização da web 2.0 no início dos anos 2000 possibilitou o surgimento 

de diversas plataformas sociais, sendo que algumas delas acabaram se tornando mais 

aclamadas pelo público do que outras. Das redes sociais existentes, destacam-se como 

as mais populares
5
 o Facebook (lançado em 2004), Twitter (lançado em 2006), 

Whatsapp (lançado em 2010) e o Instagram (lançado em 2010). Apesar de cada uma 

delas possuir caraterísticas e recursos próprios, todas apresentam uma funcionalidade 

em comum: o compartilhamento ilimitado de fotos com outros usuários que acessam 

estas redes.  

Quando publicadas no perfil de um usuário, ou enviadas através de uma 

conversa privada, as imagens publicadas passam a ser acessíveis à outros usuários em 

qualquer momento posterior à sua publicação, e por tempo ilimitado (desde que não 

tenham sido excluídas pelo próprio usuário que as publicou). Embora estas redes sociais 

sejam dotadas de alta tecnologia, seus recursos de publicação de imagens seguem o 

mesmo princípio de um álbum de fotografias tradicional: as imagens estão, em teoria, 

“eternamente” armazenadas e acesíveis à qualquer um que tenha acesso ao álbum. 

Porém, em setembro de 2011, é lançada uma nova rede social com uma proposta 

diferente de suas antecessoras. Chamado de Snapchat, o aplicativo social criado pelos 

estudantes norteamericanos Evan Spiegel e Bobby Murphy atraiu em pouco tempo a 

                                                 
5
 Considerando o número de usuários ativos. 
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atenção de milhares de jovens ao redor do mundo, a tal ponto que hoje em dia já registra 

um número superior a 700 milhões de imagens publicadas diariamente
6
 A grande 

inovação do Snapchat, em comparação as outras redes sociais, deve-se ao fato de que o 

serviço não segue o mesmo princípio do álbum de fotografias tradicional.  

Ao contrário do Facebook, Twitter e Instagram, as imagens publicadas no 

Snapchat não estão “eternamente armazenadas”, e não são acessíveis por tempo 

ilimitado – muito pelo contrário: estão disponíveis por apenas alguns segundos, e após o 

período de exibição são eliminadas permatentemente. 

Para as discussões em torno dos recursos oferecidos pelo Snapchat, utiliza-se 

como ponto de partida o conceito de “modernidade líquida”, desenvolvido por Zygmunt 

Bauman. Valendo-se de uma metáfora, o autor toma as características dos estados 

materiais para o estudo de um ambiente social em que tudo ao redor do indivíduo está 

em constante mudança: “(...) os fluidos se movem facilmente. Diferentemente dos 

sólidos, não são facilmente contidos – contornam certos obstáculos, dissolvem outros 

(...) do encontro com sólidos, emergem intactos” (BAUMAN, 2001, p. 8).  

Segundo Bauman, um comportamento semelhante poderia ser observado na 

dinâmica das relações sociais na atualidade, propondo que este período passa, em 

determinado momento histórico, de uma fase “sólida” para uma fase “líquida”. 

Compreende-se como “sólido” um primeiro momento no qual as organizações sociais 

eram estáveis e constantes, apresentando padrões de comportamento repetitivos e 

previsíveis. A fase “líquida”, em contrapartida, é compreendida como um segundo 

momento em que as organizações sociais passam a ser instáveis, perecíveis e 

imprevisíveis.  Como explica o autor, 

 As organizações sociais (estruturas que limitam as escolhas 

individuais, instituições que asseguram a repetição de rotinas, padrões 

de comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma por 

muito tempo (nem se espera que o façam), pois se decompõem e se 

dissolvem mais rápido que o tempo leva para moldá-las e, uma vez 

reorganizadas, para que se estabeleçam. (BAUMAN, 2007, p. 7) 

 

Neste sentido, o conceito de “liquidez” do tempo permite um olhar mais crítico 

para mudanças no ambiente social, principalmente no que diz respeito à velocidade com 

que os comportamentos sociais se configuram. Tomando como referência os diferentes 

momentos históricos registrados ao longo da existência humana, e sobrepondo as ideias 

                                                 
6
 In: http://techcrunch.com/2013/11/19/snapchat-reportedly-sees-more-daily-photos-than-facebook/.  

Acesso em 07/010/2014, às 13:20. 

http://techcrunch.com/2013/11/19/snapchat-reportedly-sees-more-daily-photos-than-facebook/
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de Bauman, pode-se inferir que os ambientes sociais sempre passaram por diferentes 

formatos ao longo da história, porém nunca de uma forma tão acelerada como nos dias 

atuais.  

Pode-se inferir que o sucesso de aplicativos como o Snapchat em atrair uma 

grande quantidade de usuários tenha decorrido, entre outros fatores, do fato de 

proporcionarem ferramentas ideais para a construção de identidades, no sentido em que 

permitem um compartilhamento massivo de informações a partir de qualquer 

dispositivo móvel e em uma velocidade que condiz com a “liquidez” a que Bauman se 

refere. 

É neste contexto que se traz à discussão a construção de identidades a partir de 

aplicativos de compatilhamento de imagens temporárias como o Snapchat, os quais 

possuem um recurso diferente das demais redes de compartilhamento de imagens. 

Como já foi dito, em geral, as redes sociais mais conhecidas, como o Facebook, 

Instagram, Twitter e Pinterest possuem uma característica comum: as imagens 

publicadas pelos usuários ficam armazenadas permanentemente no perfil dos mesmos, e 

podem ser acessadas a qualquer momento e sem limite de tempo para visualização. 

Porém, no Snapchat, há um limite de tempo na exibição das imagens, que geralmente 

não ultrapassa um período de dez segundos. Após este período, as imagens são 

automaticamente deletadas, tornando-se inacessíveis de forma definitiva.  

Observa-se, então, uma espécie de rompimento com o que se costuma discutir a 

respeito das redes sociais que armazenam informações dos usuários, principalmente no 

que tange à questão da perecibilidade das identidades que nelas são construídas. Afinal, 

O envio de mensagens efêmeras com informações que deixam de 

existir permitem aos usuários a captura e compartilhamento de 

momentos temporários ao invés de imagens permanentes. 

Aparentemente, há uma proliferação destes aplicativos com 

informações que desaparecem e com mecanismos de auto-destruição. 

As informações se tornam ao mesmo tempo descartáveis e de curto 

prazo. (CHARTERIS, 2014) 

 

Em qualquer outra rede social de compartilhamento de imagens, sempre se 

partiu da premissa que as imagens deveriam estar acessíveis à qualquer momento, e que 

conforme a quantidade das imagens publicadas fosse maior, mais “certeiro” seria o 

êxito na construção das identidades.  

No Facebook, por exemplo, pode-se inferir que a variável maior relevância seja, 

justamente, a durabilidade das informações que são publicadas. Como o próprio nome 
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da rede sugere, a ideia principal é que o usuário construa ao longo do tempo um “livro” 

de sua vida, no qual todas as informações (no caso, textos, imagens, videos, interesses, 

etc) estão devidamente classificados e acessíveis, hoje e “sempre”.  

Já o Instagram se assemelha ao Facebook no que diz respeito à construção de 

uma “linha do tempo” da vida do usuário, ainda que utilize efeitos de manipulação de 

imagens como recurso principal para a valorização das identidades que nele se 

constroem.  

No Snapchat, todavia, não é a ideia de repositório de conteúdos pessoais ou os 

efeitos de edição de imagens que funcionam como um diferencial, mas a utilização do 

tempo de exposição das fotos como uma variável para incrementar seu valor. 

Para explicar esta atribuição de “valor” das imagens temporárias, pode-se 

retomar alguns preceitos das teorias econômias, como a própria lei da oferta e procura. 

De acordo com esta lei, recursos escassos sempre terão mais valor do que recursos 

abundantes. Por exemplo: o carvão é um recurso abundante na natureza, e por isso 

possui menos valor do que o ouro, o qual é muito mais difícil de ser encontrado. Pois 

então, quando se fala do próprio “tempo” como uma variável no compartilhamento de 

imagens, pode-se inferir que a sua escassez confere uma valorização às imagens que 

estão sendo exibidas, já que este é um recurso perecível.  

Ao “abrir” uma imagem do Snapchat, os usuários inevitavelmente levam em 

consideração que o tempo de “apreciação” da imagem é limitado. Uma vez que eles 

tomam a decisão de “abrir” a imagem, inicia-se uma contagem regressiva até o 

momento em que a mesma desaparece “para sempre”. Por isso, ao tomarem a decisão de 

abrí-las, eles sabem que estão lidando com um recurso que não podem controlar, e que 

por isso devem “aproveitar ao máximo” a “chance” que têm de consumir estas imagens. 

Neste sentido, o consumo das imagens temporárias do Shapchat se dá de forma 

diferente do que nas demais redes sociais. No aplicativo, a própria decisão de consumir 

uma imagem envolve um “jogo de poder” entre a pessoa que publica e a pessoa que 

consome uma imagem. No momento em que um usuário decide publicar uma imagem 

no Snapchat, ele tem a possibilidade de definir o tempo em que ela será exibida aos 

receptores, tendo então um certo “controle” sobre a maneira como ela será consumida. 

Já o receptor da imagem deve se submeter às regras impostas pelo proprietário da 

imagem quando decide abrí-la. Além disso, o receptor não sabe por quanto tempo a 
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imagem estará disponível, de forma que o autor da imagem é o único que detém esta 

informação. 

Esta relação confere uma característa “misteriosa” às imagens do Snapchat, já 

que o conteúdo que elas apresentam são, ao mesmo tempo, perecíveis e imprevisíveis. 

Ao contrário do que se observa em outras redes sociais, as informações trocadas no 

aplicativo possuem um teor de “sigilo”, já que elas são intencionalmente programadas 

para se “autodestruírem”. As imagens, neste caso, deixam de ser “meras imagens”, e 

passam a se tornar um “segredo”, já que seu consumo deve ser realizado com um tipo 

diferente de atenção. 

A questão do “mistério” envolvendo mensagens com conteúdo restrito é um 

tema que evidentemente não se apresenta apenas em aplicativos como o Snapchat. Na 

cultura midiática (Kellner, 2001), este “tratamento especial” dado às informações 

sigilosas pode ser observado, por exemplo, em obras cinematográficas de Hollywood, 

como é o caso da franquia “Missão Impossível”. Estrelada pelo ator norteamericano 

Tom Cruise, a série narra as aventuras de Ethan Hunt, um agente secreto do governo 

dos Estados Unidos que é incumbido de executar “missões” altamente secretas e 

perigosas.  

No início de cada filme da franquia, Ethan recebe as intruções para a próxima 

missão por meio de um dispositivo eletrônico que reproduz sons através de um auto-

falante, porém isto é feito uma única vez. Durante a transmissão da mensagem, o 

personagem é informado que o dispositivo irá se autodestruir após a reprodução da 

mesma, o que de fato acontece após as instruções serem passadas. 

Pelo fato das missões de Ethan serem altamente secretas, qualquer “rastro” de 

informação poderia colocar em risco o sucesso das mesmas. Por isso, a única forma de 

garantir a segurança da agência secreta seria a destruição da mensagem após a sua 

reprodução. O personagem, por sua vez, se previne para iniciar a reprodução da 

mensagem sigilosa em um ambiente seguro e silencioso, já que qualquer ruído de 

comunicação colocaria em risco a compreensão das orientações da missão. 

Esta alusão ao personagem Ethan Hunt nos filmes de Missão Impossível foi 

empregada não somente para demonstrar como as informações sigilosas são retratadas 

no cenário de entretenimento contemporâneo, mas também para caracterizar os 

mecanismos que as mensagens “secretas” oferecem, como é o caso das imagens que são 

trocadas no Snapchat. Assim como nos filmes, o limite de reprodução das informações 
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no aplicativo se deve ao “risco” que uma imagem submeteria seu autor caso pudesse ser 

reproduzida de forma ilimitada. 

Observando o conteúdo das imagens que são publicadas no Snapchat, pode-se 

inferir que este jogo de “risco” e “poder” incentiva a publicação de imagens que 

possuem, em geral, um teor provocativo, já que seus autores têm a garantia de que elas 

não serão reproduzidas novamente. Assim se estabelece uma dinâmica bastante 

interessante de ocultação e revelação, segredo e compartilhamento, balizada pelas 

diferentes opções de tempo que podem ser atribuídos a cada uma das imagens.  

No que diz respeito à análise das relações mediadas por segredos, o filósofo 

francês Michel Foucault, dedicou seu grande parte de seu tempo para compreender 

como o ocultamento e a discrição seriam parte dos próprios discursos dos indivíduos. 

Como explica o autor, 

Não se deve fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz; 

é preciso tentar determinar as diferentes formas de não dizer, como 

são distribuídos os que podem e os que não podem falar, que tipo de 

recurso é autorizado ou que forma de discrição é exigida a uns e 

outros. Não existe um só, mas muitos silêncios e são parte integrante 

das estratégias que apóiam e atravessam os discursos. (FOUCAULT, 

2006, p. 25) 

 

 

A citaçação acima, retirada do livro “História da Sexualidade Vol. 1”, demonstra 

que os “silêncios” contidos na comunicação entre os indivíduos também faz parte das 

estratégias discursivas, nas quais os sujeitos dizem ao não dizerem. Para explicar o 

impacto que o “segredo” exerce nas relações entre os indivíduos, Foucault faz uma 

análise da repressão da intimidade a partir do século XVII, estabelecendo um paralelo 

entre o segredo e o poder. Segundo o autor, 

A verdade é extraída do próprio prazer, encarado como prática e 

recolhido como experiência; [...] este saber deve recair, 

proporcionalmente, na própria prática sexual, para trabalhá-la 

como se fora de dentro e ampliar seus efeitos. Dessa forma 

constitui-se um saber que deve permanecer secreto, não em 

função de uma suspeita de infâmia que marque seu objeto, 

porém pela necessidade de mantê-lo na maior discrição, pois 

segundo a tradição, perderia sua eficácia e sua virtude ao ser 

divulgado. A relação com o mestre detentor dos segredos é, 

portanto, fundamental, somente este pode transmití-lo de modo 

esotérico e ao cabo de uma iniciação em que orienta, com saber 

e severidade sem falhas, o caminho do discípulo. Os efeitos 

dessa arte magistral, bem mais generoso do que faria supor a 

aridez de suas receitas, devem transfigurar aquele sobre quem 
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recaem seus privilégios: dompinio absoluto do corpo, gozo 

excepcional, esquecimento do tempo e dos limites, elixir de 

longa vida, exílio da morte e de suas ameaças. (FOUCAULT, 

2006, p. 55)  

 

As relações que envolvem os usuários do aplicativo Snapchat, portanto, são 

distintas daquelas observadas em outras redes sociais, pois envolvem estratégias de 

“visibilidade” que são refletidas no uso de um “temporizador” para se limitar o acesso 

às imagens publicadas. Seu sucesso entre os jovens que possuem smartphones, 

possivelmente deve-se, a esse “jogo de poder” que está por trás da publicação de 

imagens através do aplivativo, no qual pode-se ter um controle sobre a própria 

intimidade, administrada e capitalizada por seus usuários em doses homeopáticas. 

Portanto, este aplicativo não se resume apenas a uma mera rede social, mas à 

uma nova forma de comunicação, na era da cibercultura, intermediada por imagens que 

utilizam o “tempo” como recurso propositadamente escasso na produção de novas 

políticas de visibilidade.  
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