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RESUMO 
Atualmente os celulares têm um papel central na vida dos adolescentes. Com estes 
aparelhos escutam música, pesquisam, assistem a vídeos, interagem com seus amigos e, 
também, produzem, compartilham e armazenam fotografias. O objetivo desse texto é criar 
categorias de análise para as fotografias armazenadas no celular de um estudante do 7º ano 
do Ensino Fundamental. Fotos que apresentam a forma descontraída e alegre como o 
garoto retrata sua vida por meio de imagens, revelando a ambiguidade de sua vaidade 
contraposta à reiteração de estereótipos de masculinidade, bem como a presença 
concomitante de comportamentos infantis e adultos. A análise destas fotos provoca a 
discussão do comportamento e da forma de interação dos adolescentes com as tecnologias 
digitais, em especial, o celular.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
Currently, cell phones play a central role in adolescents' lives. With these gadgets they listen 
to the music, research, watch videos, interact with their friends, and also produce, share and 
store photographs. The purpose of this text is to create categories of analysis for the 
photographs stored in the mobile phone of a student of Middle School. Photos that present 
the relaxed and cheerful way the boy portrays his life through images and reveals the 
ambiguity of his vanity as opposed to the reiteration of stereotypes of masculinity, as well as 
the concomitant presence of childhood and adult behaviors. The analysis of these photos 
provokes the discussion of the behavior and the way of interaction of the adolescents with 
the digital technologies, especially the cellular one. 
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Nenhuma obra de arte é contemplada tão atentamente em nosso 
tempo como a imagem fotográfica de nós mesmos [...] (LICHTWARK, 
1907 apud BENJAMIN, 1985, p. 10). 

Atualmente os aparelhos celulares têm um papel central no cotidiano das pessoas. 

Essa realidade é ainda mais intensa no dia a dia dos adolescentes que estão 

sempre com seus celulares em mãos e o usam para tudo, como se esse aparelho 

fizesse parte de seus corpos. Nesse sentido, Ricardo Campos (2011) afirma que as 

tecnologias digitais e visuais são extensões físicas e simbólicas através delas o 

cotidiano dos jovens é entendido e encenado. Com seus aparelhos móveis os jovens 

escutam música, realizam pesquisas, assistem a vídeos, mandam para seus pares 

ou as tornam públicas através das redes sociais mensagens de áudio, de texto e 

também em formato de vídeos, além disso, eles produzem, compartilham e 

armazenam imagens frequentemente. 

Na pesquisa de doutorado que estou realizando tenho como objetivo conhecer, 

investigar e criar categorias de análise para as imagens produzidas e armazenadas 

nos aparelhos móveis de três estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental 

na rede municipal de ensino de Canoas-RS, duas adolescentes e um jovem. Nesse 

texto farei referência às imagens armazenadas no celular do jovem, estudante do 7º 

ano. 

Para dar conta do universo visual presente no celular do Lorenzo1 observei 

atentamente cada uma das 565 imagens salvas pelo aluno, a partir das recorrências 

que se fizeram presentes nesses textos visuais criei algumas categorias para 

analisá-los. Primeiramente criei três categorias, “Fotos de pessoas”, “Fotos que não 

retratam pessoas”, e “Fotos de animais”, as quais pensei que pudessem dar conta 

de todos os tipos de imagens presentes no aparelho celular do aluno, no entanto 

percebi que essas classificações não seriam suficientes para abranger toda a 

diversidade que pode ser observada, assim, categorias específicas também tiveram 

de ser elaboradas. 

Categorização das fotos 
Lorenzo é um jovem vaidoso, extrovertido e bastante comunicativo, além disso, tem 

ótima relação com seus colegas de turma. Sua forma descontraída de se relacionar 

também pode ser observada na grande variedade de fotos que têm armazenadas 
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em seu aparelho celular, sendo, muitas dessas, despojadas e divertidas. Para que o 

leitor possa vislumbrar essas imagens apresento agora as categorizações que criei a 

partir delas. Categorias gerais: 1) Fotos de pessoas, 2) Fotos que não retratam 

pessoas, 3) Fotos de animais. Organizei essas classificações de acordo com a 

quantidade de imagens presentes em cada uma dessas categorias sendo a “Fotos 

de pessoas” a com maior número de fotos e a “Fotos de animais” com a menor 

quantidade de fotos entre as três. 

A primeira categorização, “Fotos de pessoas” foi a mais presente nas fotos salvas no 

celular de Lorenzo, totalizando 371 imagens. Nessa classificação estão incluídas as 

fotos do aluno sozinho, fotos do jovem com seus amigos ou familiares, fotos só dos 

familiares e fotos de seus amigos. Algumas das imagens mostram somente parte de 

seus corpos e muitas retratam o estudante sozinho fotografando a si próprio, as 

populares selfies. Devido à significativa quantidade de fotos classificadas por mim 

como “Fotos de pessoas” nesse texto farei referência a essas fotos e as suas 

categorias específicas.  

Categorias específicas que surgiram da classificação geral “Fotos de pessoas”, 

essas categorizações foram organizadas de acordo com a frequência de aparição de 

cada uma dessas especificidades, assim, na letra “a” apresento a especificidade 

mais recorrente na categoria geral “Fotos de pessoas” e na letra “e” a menos 

frequente: a) selfies, b) fotos com o estudante, c) fotos que não retratam o 

estudante, d) fotos de partes do corpo, e) imagens de partes do corpo com objetos.     

Passo agora a pensar sobre cada uma dessas categorias especificas que se 

mostraram presentes nas fotos do Lorenzo. Sendo as selfies a especificidade mais 

presente, torna-se necessário problematizá-las. 

O ato de fotografar-se 
Podemos pensar as selfies como autorretratos contemporâneos, os quais tornaram-

se populares com o advento dos celulares com câmera frontal e com acesso a 

internet já que o destino dessas fotos, quase sempre, é a publicação nas redes 

sociais. Segundo Santaella com a popularização das câmeras digitais pessoas de 

qualquer parte do mundo produzem uma quantidade gigantesca de imagens, que 

podem ser também manipuladas com rápidos toques na tela. Assim, nos nossos 
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dias, “quaisquer pessoas, não importa a idade, o gênero, a classe social, a 

formação, tornarem-se fotógrafos ambulantes [...]” (SANTAELLA, 2010, p. 189), e 

produzem fotos de si mesmos freneticamente. 

 Fruto do interesse de ver e principalmente ser visto, esse tipo de registro imagético 

tornou-se viral e urgente. No texto “As faces da selfie revelações da fotografia social” 

(2016) o sociólogo Francisco Coelho dos Santos chama atenção para o fato de 

estarmos vivendo uma nova forma de comunicação, de expressão e apresentação 

de si. Assim, as selfies tem um caráter fundamentalmente social e podem nos dizer 

muito sobre o nosso tempo e sobre a nossa forma de inserção no mesmo. Nessa 

mesma direção, Santos, Colacique e Carvalho (2016) afirmam que as selfies podem 

ser vistas como narrativas de si mesmo, com um toque na tela essas imagens 

deixam transparecem a impressão que queremos causar e o momento que 

queremos compartilhar.  

Francisco Coelho dos Santos ao discutir o papel da fotografia na atualidade 

menciona as mudanças na forma de fotografar e destaca a importância de o autor 

da imagem estar presente nesse registro, nas palavras de Santos: 

Para o fotógrafo amador dos dias de hoje, a obra, a ação ou a 
situação que se quer retratada não atrai o olhar da mesma maneira. 
Embora o retrato tenha de incluí-la, o fotógrafo deve estar dentro da 
imagem, desempenhar nela um papel de protagonista. Contribui para 
esse protagonismo a incontornável presença do rosto do autor da 
selfie em posição de destaque (2016, p. 2).  

De acordo com o autor, embasado nos estudos do sociólogo alemão Simmel (1999), 

o rosto, ao ocupar lugar privilegiado nas fotos, narra o comportamento do homem 

além de expressar sua individualidade.  

 Para saber mais sobre os autores desses autorretratos digitais e sobre o “fenômeno 

selfie”, Santos (2016) propõe alguns questionamentos dos quais me aproprio nesse 

texto para pensar nas selfies de Lorenzo: O que esses instantâneos informam a 

respeito do aluno? De que modo se deve explicar o destaque social adquirido pelo 

que se poderia chamar de “fenômeno selfie”? De acordo com o autor, sendo a selfie 

realizada com a câmera voltada para si, para, e em seguida, ser postada nas redes 

sociais, estamos diante de uma manifestação do narcisismo de seus autores e na 

comprovação da vaidade dos mesmos.  
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Constatação que pode ser comprovada na análise das fotos do Lorenzo, nelas foi 

possível perceber um exibicionismo exacerbado do aluno. Das 371 classificadas 

como “Fotos de pessoas” 169 eram selfies, desse total 118 são fotos do Lorenzo 

sozinho e dessas 63 retratavam o aluno sem camisa, sendo que em quatro dessas 

últimas ele aparece enrolado em uma toalha. Apresento agora uma selfie do aluno 

sem camisa2. Nessa imagem, o estudante está no banheiro de sua casa, na frente 

do espelho, com seu celular na mão. Ele está de tênis, veste somente uma calça 

jeans e deixa aparente parte de sua roupa íntima. Como adereço usa dois colares e 

uma pulseira. Também é possível perceber que o estudante edita sua foto e 

modifica as duas laterais da mesma. 

 

 
Figura 1. Selfie sem camisa. Fotografia salva do celular do aluno em junho de 2016. 

 

É bastante comum as selfies serem realizadas na intimidade do banheiro e na frente 

do espelho. O que merece ser comentado é um certo descuido com o cenário, o 

pano de fundo da imagem. Nessa foto do aluno pode-se perceber que a presença do 

cesto de lixo e do cesto de roupa suja não parece ser problema para Lorenzo já que 

utiliza esse mesmo lugar para a realização de selfies distintas. Essa 

despreocupação do aluno com o cenário deixa ainda mais evidente o destaque que 

o aluno quer dar ao primeiro plano da foto, sua própria imagem. Na foto do 

estudante também chama atenção a sua vaidade, primeiro por fotografar-se sem 

camisa e também pelos adornos que utiliza, pulseira e colares. A forma como o 

aluno dá destaque ao seu dorso evidencia sua aceitação para o próprio físico, e as 

joias que utiliza reiteram a sua vaidade. O jovem não tem problema de afirmar que 
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se preocupa com a própria aparência. Em uma de nossas conversas ele me mostrou 

as luzes que havia feito nos cabelos e afirmou entusiasmado e seguro, “Sou 

metrossexual3 „sora‟ [professora]”.  

Nas selfies de Lorenzo além de ser facilmente percebida a sua vaidade é possível 

notar a forma descontraída e divertida com a qual o estudante retrata sua vida 

através das imagens. Tendo em vista o número significativo de  fotos nas quais se 

mostra fazendo careta, 62. Desse total, as mais recorrentes são do aluno fazendo 

“biquinho” em 28 imagens e mostrando a língua em 18. Além disso, na maior parte 

das suas fotos, ele segura o celular com uma das mãos e com a outra faz algum 

gesto como, por exemplo, mostra uma das mãos fechada como se simulasse um 

soco, em outras aponta o dedo indicador para o aparato e levanta o polegar, 

lembrando o desenho de uma arma, ou, ainda, mostra os dedos indicador e médio, 

com o significado “paz e amor”.  

Nas fotos nas quais simula socos ou armas apresentam uma conotação diferente do 

que já havia sido discutido até esse ponto do texto, já que até esse momento dei 

destaque à vaidade do aluno e a sua preocupação com a aparência, questões 

socialmente atribuídas ao universo feminino. Já nas fotos onde simula socos ou 

armas, respeitando as devidas proporções, pode-se pensar que o aluno incita a 

violência, uma questão social que historicamente é relacionada à masculinidade.   

   

  
Figuras 2, 3 e 4 Selfies. Imagens salvas do celular do jovem em junho de 2016. 
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A masculinidade hegemônica sempre esteve associada ao poder, a dominação e a 

violência. Diferente da feminilidade que remete a submissão, a afetividade e a 

vaidade. Conforme Robert Connell: 

Existe uma narrativa convencional sobre como as masculinidades 
são construídas. Nessa narrativa, toda cultura tem uma definição da 
conduta e dos sentimentos apropriados para os homens. Os rapazes 
são pressionados a agir e a sentir dessa forma e a se distanciar do 
comportamento das mulheres, das garotas e da feminilidade, 
compreendidas como o oposto (1995, p. 189-190).  

Connel (1995) também explicita a origem da pressão social que visa distanciar 

homens de mulheres, de acordo com autor a imposição dessa norma vem, 

principalmente, das famílias, da mídia e da escola. Frente a essa realidade muitos 

rapazes internalizam essa regra social e adotam maneiras e interesses masculinos, 

tendo como custo, repetidamente, a repressão de seus sentimentos. 

Ao analisar as fotos de Lorenzo pode-se inferir que a forma como o aluno se mostra, 

em certa medida, borra a fronteira socialmente estabelecida em relação ao 

comportamento dos homens. Tendo em vista que, seus registros imagéticos 

evidenciam, concomitantemente, um jovem amigável, vaidoso e viril. A discussão 

referente às questões de gênero não é o interesse principal desse texto, por isso 

não será aprofundada aqui. Apresentei brevemente essas questões com o interesse 

de analisar e categorizar as fotos do estudante.   

Ainda dentro da categoria específica selfie também chamou atenção a quantidade 

de fotos do estudante acompanhado, totalizando 56 fotos. Nessas 19 são do 

estudante com seus familiares e em 37 está com amigos, principalmente colegas de 

escola. Estar com seus pares é algo muito importante para os jovens, constatação 

que pode ser comprovada com as fotos de Lorenzo, já que em muitas delas ele 

aparece com grupos de amigos na escola. De acordo com Carles Feixa (2006), a 

escola além de oferecer a cultura acadêmica é um espaço de sociabilidade, já que 

esse lugar possibilita aos jovens momentos para estarem juntos.  

Em cosonância com o pensamento do autor, Michel Maffesoli (1998) afirma que os 

jovens buscam a todo momento o prazer de estar junto. Nessa perspectiva, as 

“banalidades” do cotidiano como ir para à escola e as atividades em grupo 
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constituem a base para a construção da realidade, assim, o dia a dia é o que 

fundamenta as maneiras de ser jovem. 

Fotos com o estudante e fotos que não o retratam 
Nos registros imagéticos de Lorenzo também estão presente fotos em que o jovem 

aparece, mas que não foram clicadas por ele. Nesses 18 registros, 12 fotos são do 

aluno com seus familiares e seis com a sua namorada. Nas fotos nas quais o 

estudante não está retratado as mais recorrentes foram fotos de seus colegas de 

escola e familiares. Sessenta e sete registros são imagens de seus colegas e trinta e 

cinco de seus familiares. Nas fotos da sua família 14 são somente de sua mãe, 

inclusive em selfies.  

O jovem também carregava consigo, salvas em seu celular 23 fotos da sua 

namorada. Ter as fotos salvas facilita seu acesso e dá a sensação de proximidade 

com as pessoas que estão imortalizadas nessas imagens. Quando questionei o 

aluno sobre o porquê de manter essas fotos salvas ele afirmou que gosta de tê-las 

para quando sentir saudades poder olhá-las e assim se sentir mais perto das 

pessoas retratadas.  E, comentou ainda, que ter essas fotos ao alcança das mãos e 

dos olhos ajuda a lembrá-lo dos momentos vividos juntamente com as pessoas que 

ama. 

 Felizardo e Samain (2007) afirmam que a fotografia é uma forma rápida e objetiva 

de eternizar as memórias. Segundo os autores, nesses registros imagéticos o 

espaço e o tempo são inseparáveis, são marcas permanentes na sua construção e 

de fundamental importância para sua rememoração. 

Fotos de partes do corpo e fotos de parte do corpo com objetos 
Essas duas categorias especificas juntas somam 17 fotos. Doze são de partes do 

corpo, especialmente alguma parte das suas pernas e duas são fotos de seus 

punhos com inscrições em caneta esferográfica azul, são elas: “Eu amo vc” e “Eu te 

amo (nome da sua namorada)”. Nessas duas fotos o adolescente utiliza essa 

imagem para reiterar o carinho que tem pela sua namorada. 
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Figuras 5 Foto de parte do corpo. Salva do celular do jovem em junho de 2016. 

 

As fotos de partes do corpo com objetos foram ainda menos presentes somente 

quatro. Em duas dessas imagens ele está segurando algo para comer, uma caixa de 

bombom e um prato de sopa, em outra foto uma de suas mãos aparece segurando 

um copo de refrigerante e a outra um controle remoto de vídeo game. Na quarta 

imagem desse grupo em uma das mãos aparecem segurando uma cerveja e na 

outra um pacote de bolacha recheada.  

Nessas imagens me parece que o comportamento do adolescente oscila entre o 

universo adulto e o infantil. Em algumas das fotos, ele mostra ter maturidade 

suficiente para namorar e tomar cerveja em outras parece infantil ao comer 

guloseimas, tomar refrigerante e jogar vídeo game. Obviamente tenho consciência 

que essas classificações a respeito da adultez e da infância são exageradas, 

caricaturadas. Tendo em vista que na atualidade a fronteira entre o mundo adulto e 

infantil está difusa, diluída. Maclovia da Silva e Milton Magnabosco, observam que 

atualmente “Crianças e adolescentes cada vez mais adultizados e adultos cada vez 

mais infantilizados [...]” (SILVA e MAGNABOSCO, 2005, p.4). Dessa forma, a linha 

que separa uma idade da outra torna-se cada vez mais invisível.  

Algumas considerações 
O aparelho celular é muito importante para os jovens e por isso deve estar sempre 

ao alcance das mãos, mesmo quando os jovens estão indo dormir. Acordar para 

responder mensagens e registrar o cotidiano com imagens é trivial na vida dos 

estudantes em geral e para Lorenzo em especial. Frente a essa constatação, ter 
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acesso às fotos do aluno além de me permitir conhecê-lo melhor, me deu pistas 

sobre o seu comportamento e sobre a forma como ele retrata a própria imagem. 

Nas fotos de Lorenzo a categorização mais presente foi a “Fotos de pessoas” com 

371 registros, desses 118 eu incluí na categoria específica “selfies”, dentre essas, 63 

são do estudante sem camisa. Com a análise dessas imagens foi possível perceber 

que ao mesmo momento que o aluno se mostra um jovem vaidoso e despachado 

reitera uma masculinidade hegemônica e viril. Essa ambiguidade também pode ser 

observada em suas fotos no momento em que interesses adultos e infantis fizeram-

se presentes de forma concomitante. 

Também foi possível observar, nas categorias específicas “Fotos com o estudante e 

fotos que não o retratam” diferentes momentos em família, especialmente com a sua 

mãe e momentos divertidos com grupos de amigos na escola, principalmente com 

sua namorada. Mostrando-se um jovem apegado a sua família e um namorado e 

amigo presente, que mantém imagens salvas e as carrega consigo para manter as 

pessoas que gosta perto de si e para preservar a memória dos momentos vividos.  

Finalizo esse texto afirmando para conhecermos e tentarmos entender os jovens 

habitantes desse mundo digital em rede é necessário ouvir o que os estudantes têm 

a dizer sobre a forma como se relacionam com as tecnologias e os usos fazem de 

seus aparelhos celulares.  

 
Notas 

                                                           
1
  Para preservar a identidade do aluno seu nome foi substituído. Antes de ter acesso às imagens salvas no 

celular do estudante seus familiares autorizaram a participação do aluno na pesquisa a partir da assinatura do 
“Termo de consentimento livre e esclarecido”. Para analise das imagens elas foram salvas em pendrive em junho 
de 2016. 
2
  Para preservar a identidade do aluno cortei a parte superior de todas as fotos que apresentarei nesse texto na 

altura do seu nariz. 
3
 De acordo com Mittal, Holbrook e Beatty, os metrossexuais são “homens urbanos que têm um forte senso 

estético e que gastam muito tempo e dinheiro com sua aparência e estilo de vida” (2008, p.411).  
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