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Resumo 

 

Com a entrada das redes sociais em nossas vidas (e de nossas vidas nas redes sociais), a 

expressão de identidade e a veiculação das atividades quotidianas dos utilizadores são cada vez 

mais manifestas e, por consequência, influentes, atravessando esferas públicas e privadas, narrando 

o quotidiano e moldando o imaginário coletivo através da produção e compartilhamento de imagens 

online. 

O objetivo principal deste estudo é perceber como se cristaliza o imaginário de uma cidade 

no Instagram, a partir da análise de mais de 150 mil imagens das cidades de Lisboa e do Rio de 

Janeiro. Foram utilizadas tecnologias de coleta via interface de programação (API), sistemas de 

aprendizado de máquina (machine learning) e aplicações específicas para trabalhar com a amostra 

de proporções massivas que resultaram do processo de coleta com um ano de duração. 

Acreditamos que juntas, as abordagens metodológicas escolhidas podem prover um panorama mais 

compreensivo e complementar do imaginário de Lisboa e Rio de Janeiro no Instagram.  

Para além de revelar quais são os lugares, cores e enquadramentos mais utilizados para 

representar fotograficamente o imaginário das cidades, os resultados evidenciam marcas 

relacionadas à cultura local de utilização da aplicação Instagram. Os resultados apresentam aspetos 

relevantes da representação do imaginário urbano no Instagram, que incluem: 1) núcleos temáticos 

relacionados às hashtags utilizadas para classificar as fotografias; 2) categorias fotográficas mais 

utilizadas de acordo com as temáticas; 3) padrões cromáticos das cidades, que revelam como a luz 

e os aspetos visuais são representados na plataforma, e 4) fluxos temporais e traços culturais do 

uso do Instagram. Até onde temos conhecimento, este é o primeiro estudo tão abrangente sobre o 

imaginário urbano a partir da representação no Instagram. 

 

 

Palavras-chave: Instagram, Imaginário, Rio de Janeiro, Lisboa, Redes Sociais, Fotografia. 
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Abstract 

 

With the protagonism of social networks in our lives (and, consequently, our lives 

representation on social networks), the expression of the identity and the sharing of everyday 

activities of users are increasingly consolidated and therefore influential, transcending public and 

private spheres, narrating the everyday and shaping the collective imaginary through the production 

and sharing of online images. 

The main objective of this study is to understand how the imaginary of a city crystallizes on 

Instagram, by analysing more than 150 thousand images of the cities of Lisbon and Rio de Janeiro. 

We applied automated collection tools via programming interface (API), machine learning systems 

and specific applications to work with the massive sample that resulted from the one-year collection 

process. We believe that together, the methodological approaches chosen can provide a more 

comprehensive and complementary panorama of the imaginary of Lisbon and Rio de Janeiro on 

Instagram. 

In addition to revealing which places, colors and framings are most used to depict 

photographically the cities' imaginary, the analysis reveal particularities related to the local culture of 

using the Instagram application. The results present relevant aspects of the urban imaginary 

representation in Instagram, which include: 1) thematic clusters related to the hashtags used to 

classify the photographs; 2) photographic categories most used according to the themes; 3) 

chromatic patterns of cities, which reveal visual and light aspects as represented on the platform, 

and 4) temporal flows and cultural traits of the use of Instagram. To the best of our knowledge, this 

is the first study in large proportion of urban imaginary from using Instagram representation as 

source. 

 

Keywords: Instagram, Imaginary, Lisboa, Rio de Janeiro, Social Networks, Photography. 
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Introdução 

 

Desde o seu surgimento, a fotografia fez parte dos principais processos de representação 

do imaginário das cidades. Atualmente, 54% da população mundial vive em cidades. Em 1950, 

menos de um terço (30%) da população mundial vivia em espaços urbanos. Em 2050, de acordo 

com o relatório Perspetivas da Urbanização Mundial, das Nações Unidas (2014), essa taxa subirá 

para os 66%. Por isso a necessidade de se estudar como se vive nas aglomerações urbanas, cada 

vez maiores, por meio da observação das dinâmicas das cidades, o que possibilita estudar a 

interação entre essa cultura urbana e o imaginário das cidades. 

As redes sociais exercem um papel relevante na comunicação contemporânea. Em 2017, o 

número de utilizadores ativos dessas plataformas passou a marca dos 3,2 mil milhões de pessoas, 

ou seja: 42% da população mundial fazia uso de redes sociais virtuais, como Facebook, Twitter e 

Instagram, para comunicar, expressar opiniões e inclusivamente trabalhar, seja formal ou 

informalmente. Consideramos, portanto, de extrema importância perceber os usos e transformações 

dessas plataformas, bem como os reflexos nas relações do homem com a sociedade e com a cidade. 

Durante o período de realização da pesquisa, o Instagram se consolidou como a segunda maior 

plataforma de rede social do mundo, e o número de utilizadores que chegou aos 130 milhões no 

Brasil (62% da população) e 6,6 milhões em Portugal (64% da população).  

Segundo A. Silva (2006), as fantasias criadas por uma comunidade podem tomar forma na 

literatura ou em imagens, por meio de brincadeiras, ditos, poemas, fotografias e cinema, por 

exemplo. É nas fotografias compartilhadas por meio da aplicação Instagram que fundamentámos a 

análise do imaginário das cidades: a partir do grande mural que se forma com as imagens 

compartilhadas da cidade, buscámos descobrir traços das fantasias e imaginário da cidade, numa 

densa rede simbólica construção e expansão permanentes. Num mundo que se liberta das questões 

geográficas e vivencia a flutuação das fronteiras, lembra Lévy (2006), uma comunidade se define 

por compartilhar e a memória viva é algo como um hipertexto em atualização permanente. Neste 

contexto, recorremos principalmente a Michel Maffesoli para refletir acerca do mundo das imagens 

e sobre o tema do imaginário coletivo, em suas articulações com a memória, e a J. M. Silva, que 

explora as tecnologias do imaginário no contexto atual.  
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De forma resumida, o Instagram é uma aplicação que compila as funcionalidades de tirar 

fotos, aplicar filtros para transformar a aparência da imagem e compartilhar instantaneamente com 

a comunidade virtual de amigos do utilizador na própria app, com a possibilidade de fazê-lo também 

noutras redes sociais, como Facebook e Twitter1. No contexto atual, o carácter de artefacto da 

memória da fotografia foi deslocado, passando da intenção de fotografar com o objetivo de guardar 

um registo, para a intenção de fotografar com o objetivo de compartilhar nas plataformas de redes 

sociais.  

Atualmente, as ciências sociais têm se lançado ao desafio de perceber em tempo real 

contexto e situações sociais que se transformam numa velocidade difícil de processar à escala 

humana. A produção de conteúdo e de sentido nos tempos de internet ganharam proporções que 

resultaram em transformações nas metodologias utilizadas.  

Numa abordagem diferenciada dos estudos que costumam analisar as redes sociais e o 

Instagram, que comumente têm como objetivo perceber com funciona a auto-representação de 

pessoas e perfis ou grupos específicos na ferramenta por meio do compartilhamento de imagens, 

aqui a proposta é identificar de que forma as pessoas representam a cidade, e não como a cidade 

se auto-representa. Uma tentativa de identificar a auto-representação da cidade passaria sempre 

por questões políticas e estratégias de comunicação oficiais, por meio dos perfis oficiais de turismo, 

por exemplo. O que pode ser válido se o objetivo for realizar uma análise das estratégias de 

promoção turísticas, mas não no caso de querer conhecer como emanam as rotinas das pessoas 

na cidade, sejam elas moradoras ou turistas: Quais são as fotografias que as pessoas 

intencionalmente relacionam com a hashtag que leva o nome da cidade? Quais são os cenários que 

elas escolhem para ter como plano de fundo dos seus registos de rotina ou de viagem? Ao analisar 

um grande grupo de imagens, o objetivo é ir além das intenções pessoais de cada utilizador e 

identificar padrões mais amplos, numa abordagem de pesquisa a partir dos dados (data-driven 

observation) e não necessariamente das pessoas.   

                                                

1 O Instagram será a rede social de interesse neste estudo, e, portanto, os exemplos e colocações serão sempre considerando a rede social 

que é objeto de estudo nesta pesquisa, sem estar necessariamente falando sobre as outras redes sociais. (quando for o caso, as mesmas 

serão identificadas). 
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Trabalharemos com o mosaico de imagens resultante da busca pelas hashtags #lisboa e 

#riodejaneiro. Acreditamos que no fluxo constante de fotografias compartilhadas via Instagram, 

como num mosaico, é o conjunto de imagens que permite ver o painel completo (há sempre a 

possibilidade de analisar as imagens de forma mais próxima, mas é no conjunto que está o nosso 

interesse principal). Mas sem deixar de lado a noção de rede, de conexões, proposta por A. Silva, 

que na nossa opinião tão bem retrata o conceito de imaginário enquanto uma formação eclética e 

não vertical, mas transversal a vários conceitos e pensamentos, considerações e aspetos que 

formam a sua base. 

Os estudos mais recentes que abordam a análise de padrões visuais a partir de fotografias 

do Instagram, em geral, abordam um período curto de tempo, buscando identificar a reação das 

pessoas nas redes sociais e suas manifestações acerca de temáticas ou eventos específicos, que 

ocorrem num determinado momento do tempo. A nossa proposta é fazer um estudo diferenciado, 

que aborde o período de um ano completo, capturando a totalidade de publicações no período 

referido acerca das duas cidades. Como resultado, obteve-se uma amostra volumosa, com mais de 

1,5 milhão de registos no banco de dados. Para processar esta quantidade de dados, foi necessário 

recorrer a duas alternativas: o fracionamento (constituúdo por uma pré-análise e triagem das 

amostras em grupos menores, fracionadas mês a mês), bem como o processamento de cloud 

computing, o que resultou na escolha pelo uso da ferramenta do Google Cloud Vision API para 

processar as fotografias. 

O facto de realizar um projeto de pesquisa comparando duas cidades resultou em dinâmicas 

interessantes na porção prática da pesquisa, com questionamentos e procedimentos em dose dupla. 

O que, por um lado, foi desafiador, pois a pesquisa ocorreu em simultâneo nas duas cidades, por 

outro tornou-se num diferencial do trabalho, uma vez que enriquece pelo potencial comparativo do 

projeto e dos dados obtidos, além de ser, desde o princípio, um teste do potencial de replicabilidade 

da estrutura e da abordagem metodológica adotadas, seja num estudo isolado, seja num projeto 

futuro abrangendo mais cidades. 

Acerca das escolhas metodológicas, métodos quantitativos e qualitativos foram utilizados 

como abordagens complementares, sendo mobilizados conforme os objetivos da pesquisa, de forma 

integrada. Partimos primeiro do discurso cidadão, que foi trabalhado de forma exploratória por meio 
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de inquéritos, com o objetivo de delimitar um esboço de imaginário social, para então seguir para o 

estudo das imagens da cidade compartilhadas no Instagram por cidadãos e turistas. 

Neste processo, fomos além da conceção da fotografia como registro, enquanto ponto de 

vista, para buscá-la como construção social de um imaginário. Antes de dar início à coleta das 

imagens que integram a amostra principal da pesquisa, passámos por um período relevante de 

questionamento e estruturação da abordagem à amostra, de forma que fossem respeitados os 

termos de uso do Instagram, bem como a privacidade e integridade dos utilizadores cujas fotografias 

foram utilizadas no estudo. 

A criação da amostra se deu por meio de softwares e ferramentas de monitoramento que 

coletam e analisam dados públicos do Instagram. Para tanto, recorremos à utilização de plataformas 

já existentes, além do da adaptação de um script2 que permitiu a análise da amostra por meio de 

programação com o tratamento de dados diretamente pela API3 do Instagram. 

Começámos pela análise dos questionários, seguindo para a análise de texto com as redes 

de hashtags, e, finalmente, a busca pelos padrões visuais de cada cidade. O conjunto de análises e 

conclusões não dá conta de todas as possibilidades a serem exploradas, mas reflete a nossa 

perceção dos pontos mais relevantes de serem abordados na pesquisa do imaginário a partir de 

fotografias publicadas no Instagram, considerando os objetivos e proporções do projeto de pesquisa, 

bem como as ferramentas disponíveis4. 

O trabalho está dividido em oito partes, com foco inicial nas teorias que foram utilizadas 

como enquadramento para a pesquisa, para posteriormente apresentar as questões metodológicas, 

análise e interpretação dos dados. O primeiro capítulo propõe uma contextualização do conceito de 

imaginário, de forma a estabelecer o enquadramento que será utilizado para abordar a amostra de 

imagens posteriormente. Na segunda parte, são destacadas as consequências da ubiquidade 

                                                

2 Ao falarmos em script, referimo-nos a códigos de programação específicos para execução automatizada de tarefas. No caso da presente 

pesquisa, os scripts referem-se aos códigos escritos em linguagem Python que foram utilizados para a análise sistemática das fotografias 

que integram a amostra.  

3 Application Programming Interface ou, em português, Interface de Programação de Aplicações, que permitem a construção de 

mecanismos de busca, coleta e análise de informações. 

4 Também consideramos relevante considerar que estamos a analisar um fenómeno que tem limites socioeconómicos, uma vez que a 

fotografia de Instagram está acessível somente para utilizadores que tenham smatphone, acesso à internet e sejam utilizadores ativos da 

aplicação. 
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tecnológica na vivência da cidade. O terceiro capítulo versa acerca das plataformas de redes sociais 

online, com destaque para as influências na perceção do real e as tensões entre público e privado 

nessas plataformas. Em seguida, são apresentadas as relações da fotografia enquanto ferramenta 

de registo e interpretação da cidade, bem como as mudanças causadas pela fotografia digital 

captada via smartphone. Já no quinto capítulo é feita uma apresentação do Instagram, suas 

características, os efeitos na fotografia vernacular e de viagem e como a plataforma pode ser 

interpretada como uma tecnologia do imaginário. A partir do capítulo seis tem início a abordagem à 

porção prática do estudo, com uma discussão de questões relativas à coleta e aos processos de 

manipulação dos dados. Destacamos aqui as questões relacionadas à ética na pesquisa nos media 

sociais. A coleta e análise de dados disponibilizados online obriga ao questionamento sobre o que é 

ou não público, e por consequência, passível de trabalho e divulgação nos resultados de pesquisa. 

O que acaba por criar uma tensão com o facto de que é justamente porque tantas informações e 

registos sobre a vida pessoal estão disponíveis online que fazem dos sites de redes sociais objetos 

de pesquisa tão atrativos. Também é apresentado o percurso metodológico, com uma apresentação 

das ferramentas utilizadas na abordagem multi-metodológica, de forma a explicar como foram 

conjugados para a explorar a coleção de fotografias que integram a pesquisa. No capítulo sete, são 

expostas as diversas modalidades de análises e discutidos os resultados. Por fim, encerramos o 

texto com a apresentação das conclusões gerais e limitações da pesquisa. 

Finalmente, é importante acrescentar algumas notas técnicas. Por se tratar de um estudo 

comparativo entre cidades de Portugal e do Brasil, fizemos uma escolha por terminologias e 

estruturas neutras de forma a evitar ambiguidades na redação do texto, para que o mesmo seja de 

leitura acessível em ambos os países. Nos casos em que não foi possível fazê-lo, predomina a grafia 

segundo a ortografia da norma europeia atualizada segundo o Acordo Ortográfico de 1990, com 

possíveis esclarecimentos nas notas de rodapé. Além disso, todas as citações em língua estrangeira 

foram traduzidas para o português. Já quanto às figuras que integram a análise, as versões digitais 

das mesmas podem ser acedidas em http://bit.ly/BAPRdout .
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1. O imaginário e a cidade  

 

“Todo o imaginário é real. Todo o real é imaginário. (...) 

O ser humano é movido pelos imaginários que engendra” 

(J. M. Silva, 2003: 1). 

 

Segundo J. M. Silva (2003), o termo ‘imaginário’ esteve em alta na última década do século 

XX, causando uma confusão entre os conceitos de ‘imaginário’ e ‘simbólico’. O termo ‘imaginário’, 

que até então era usado restritamente no universo académico, invadiu o espaço dos media e, em 

pouco tempo “devorou palavras, ganhou espaços e impôs-se como uma sonoridade poética e 

categórica” (J. M. Silva, 2003: 1). Onde antes eram aplicados os conceitos “ideologia” e “cultura”, 

passou a vigorar o rótulo do imaginário, o que, segundo o autor, resultou em confusão e dúvidas. 

Na atualidade, num contexto de valorização da imagem e do quotidiano na comunicação 

mediada por computador, a delimitação do termo torna-se ainda mais essencial para entender o 

contexto no qual vivemos. Visto que o conceito de imaginário se alastrou e há muitas áreas de 

convergência entre este e outros conceitos, convém, portanto, clarificar o que não será considerado 

como imaginário. Acreditamos que o conceito de imaginário deve ser percebido como algo mais 

amplo do que um conjunto de imagens (o imaginário não se restringe a um álbum de fotografias 

mentais nem a um museu da memória coletiva ou individual), e tampouco é um exercício artístico 

da imaginação sobre o mundo. Assim sendo, consideramos o imaginário como uma rede etérea e 

movediça de valores e de sensações partilhadas de forma concreta ou – dado que vivemos a era da 

ecranização da experiência – virtualmente.  

Para J. M. Silva (2003), não há centro na teia do imaginário: tudo é nó e conexão no tecido 

imaginal. O autor define imaginário como um reservatório/motor. É reservatório enquanto agregador 

de imagens, sentimentos, lembranças, experiências, visões do real que realizam o imaginado, 

leituras da vida, e, através de um mecanismo individual/grupal, sedimenta um modo de ver, de ser, 

de agir, de sentir e de aspirar ao estar no mundo. O imaginário é uma distorção involuntária do 

vivido que se cristaliza como marca individual ou grupal. Diferente do imaginado (uma projeção 



O imaginário e a cidade 

 7 

irreal que poderá se tornar real), o imaginário emana do real, estrutura-se como ideal e retorna ao 

real como elemento propulsor. 

O imaginário é motor enquanto sonho que realiza a realidade, uma força que impulsiona os 

indivíduos ou grupos. Funciona como catalisador, estruturador e estimulador dos limites das 

práticas. É a marca digital simbólica do indivíduo ou do grupo na matéria do vivido. Como 

reservatório, o imaginário é essa impressão digital do ser no mundo; como motor, é o acelerador 

que imprime velocidade à possibilidade de ação. O imaginário pode ser visto, então, enquanto 

sinônimo de aura, atmosfera. É ao mesmo tempo uma fonte racional e não-racional de impulsos 

para a ação, e como tal, é também uma represa de sentidos, de emoções, de vestígios, de 

sentimentos de afetos, de imagens e de valores. 

Ao analisar os aspetos da vida social pós-moderna, Maffesoli (1996) faz referências e 

comparações com aspetos e movimentos pertinentes ao mundo da arte (literatura, música, 

escultura, etc.). Para o autor, o tempo pós-moderno baseia-se na futilidade, aparência e banalidade 

de tudo o que integra a sociedade, características estas que dão razão e sentido à vida 

quotidianamente. 

Maffesoli postula que inclusivamente o corpo e as roupas, por exemplo, são meios de 

comunicação e que a vida urbana é a vida das aparências. Assim, cada vez que as sociedades 

privilegiam o corporeismo, há o ressurgimento do comunitário ou tribal. Fazendo da moda o desejo 

do reconhecimento pelo outro, a procura de apoio ou proteção social, onde todos seguem uma via 

comum. Em nosso tempo está instaurado um hedonismo coletivo, o ideal do carpe diem em que 

tudo deve ser vivido e aproveitado imediatamente, a consciência do momento presente, fenómeno 

que o autor chama “barroquização do mundo social”. O que resulta desse contexto é uma inegável 

mudança no modo de viver as relações sociais: 

“Todos os pontos fortes, a partir dos quais a modernidade as concebera, indivíduo, identidade, 

organizações contratuais, atitude projetiva, dão lugar a uma outra realidade muito mais confusa, sensível, 

emocional, de contornos pouco definidos e do ambiente evanescente” (Maffesoli, 1996: 348). 

O estilo de vida é de grande importância para o autor, visto que pode determinar da 

sociabilidade simples (rituais, vizinhanças) à mais complexa (imaginário social, memória coletiva), 

porque só compreendemos um estilo ou uma época através do que ela nos permitiu ver. Por este 

motivo, o pensamento de Maffesoli baseou-se em ressaltar as questões quotidianos vividas na pós-
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modernidade, que estão fortemente centradas no aspeto banal, efémero e coletivo das relações 

sociais. Ou seja, as formas clássicas da modernidade foram abandonadas para serem retomadas 

as formas conflituosas, exageradas e floridas do estilo barroco. 

Nesta nova era, o imaginário se torna a norma do ciberespaço, contexto em que surgem as 

redes sociais como o Twitter, o Facebook e o Instagram, sendo este último objeto de estudo da 

presente pesquisa. 

Para Maffesoli, a comunicação encarna a própria ideia do imaginário, uma vez que dá “nova 

potência a um dos mais sólidos arcaísmos” (2003: 16): o desejo de estar em relação com o outro, 

de participar, de interagir, de vibrar com o grupo do qual se faz parte em torno de uma atmosfera 

simbólica comum. Nesse ambiente de comunhão, a informação atua não só no sentido de transmitir 

conteúdos utilitários, mas também no de promover a sensação do estar junto e de compartir 

quotidianamente, mesmo que sem um propósito definido, sentimentos, entusiasmos e desejos. O 

imaginário é a partilha com os outros de um pedaço do mundo. Neste contexto, a informação “serve, 

então, para fornecer elementos de organização do puzzle de imagens dispersas. Assim, as tribos de 

cada cultura, partilhando pequenas emoções e imagens, organizam um discurso dentro do grande 

mosaico mundial” (Maffesoli, 2003: 17). 

Se a modernidade foi a época do desencantamento do mundo (conforme afirmado por Max 

Weber), a pós-modernidade é, sob a ótica de Michel Maffesoli, a era do reencantamento. Essa 

mudança de paradigma passa pela valorização do quotidiano (2014: 19). Para o sociólogo francês, 

não faltam indícios da saturação da modernidade e do retorno a valores até então marginalizados 

(como o emocional e a magia) à valorização da imagem e do quotidiano. É nesse contexto que 

destacamos a aplicação Instagram como uma ferramenta de manifestação visual do imaginário 

contemporâneo. 

O raciocínio do filósofo francês vai ao encontro do pensamento de J. M. Silva (2006), para 

quem as tecnologias do imaginário5 “não servem mais apenas à razão (intelecto, inteligência), mas 

ao sensível (coração, lúdico, afetivo, onírico, fantasias)” (2006: 65), produzindo a aura pela 

                                                

5 A explosão das novas tecnologias da comunicação, com o surgimento da internet, na esteira da revolução da informática, suscitou uma 

nova leitura do papel mediador da técnica. J. M. Silva teoriza que os imaginários se difundem por meio de tecnologias próprias, às quais 

chama “tecnologias do imaginário”. 
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reprodução infinita do objeto original e reinventando a aura na pós-modernidade. Este é o 

reencantamento a que Maffesoli se refere: com a saturação da modernidade, o homem pós-moderno 

se volta a tudo que foi renegado anteriormente, como a imagem, o mágico, o prazer e o quotidiano. 

Na revalorização do ordinário, mais uma vez, reforça-se o retorno ao imaginário, já que a 

vida quotidiana pode ser entendida como uma fonte que alimenta o imaginário. Nessa atmosfera, 

entende-se, a partir do pensamento de J. M. Silva, que as tecnologias do imaginário funcionam no 

campo da sedução, e não mais do controle, da manipulação e da submissão puros. 

 

1.1 Imaginário pessoal e imaginário coletivo 

Segundo J. M. Silva (2003: 13), a construção do imaginário pessoal é feita por processos 

de identificação (reconhecimento de si no outro), de apropriação (desejo de ter o outro em si) e de 

distorção (reelaboração do outro para si). Já o imaginário social estrutura-se maioritariamente por 

contágio, por meio da aceitação do modelo do outro (lógica tribal), da disseminação (igualdade na 

diferença) e da imitação (distinção do todo por difusão de uma parte). Assim, por meio do imaginário, 

o ser (parte) encontra reconhecimento no outro (todo) e reconhece-se a si mesmo, mas nem por 

isso passa a ser sinónimo de cultura. 

Para Maffesoli, 

“a cultura pode ser identificada de forma precisa, seja por meio das grandes obras da cultura, no 

sentido restrito do termo, literatura, música, ou, no sentido amplo, antropológico, os fatos da vida cotidiana, 

as formas de organização de uma sociedade, os costumes, as maneiras de vestir-se de produzir, etc. O 

imaginário permanece uma dimensão ambiental, uma matriz, uma atmosfera, aquilo que Walter Benjamin 

chama de aura. O imaginário é uma força social de ordem espiritual, uma construção mental, que se mantém 

ambígua, percetível, mas não quantificável” (2001: 75). 

Por outro lado, J. M. Silva defende que 

“se o imaginário é uma fonte racional e não racional de impulsos para a ação, é também uma 

represa de sentidos, de emoções, de vestígios, de sentimentos, de afetos, de imagens, de símbolos e de 

valores. Pelo imaginário o ser constrói-se na cultura” (2003: 14). 

Para Castoriadis (1991), toda a vida social na complexidade das suas instituições, do seu 

intrincado tecido de relações, da materialidade de suas técnicas e práticas variadas, de suas 



O imaginário e a cidade 

 10 

múltiplas formas culturais, políticas, económicas e, principalmente, sociais, é o produto de uma 

instituição imaginária.  

“O imaginário que falo não é imagem de. É criação incessante e essencialmente indeterminada 

(social-histórica e psíquica) de figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível falar-se de 

‘alguma coisa’. Aquilo que determinamos ‘realidade’ e ‘racionalidade’ são seus produtos” (Castoriadis, 1991: 

13). 

Maffesoli (1996) refere que o imaginário também não pode ser definido como algo 

simplesmente racional, sociológico ou psicológico, mas como algo imponderável, com certo mistério 

da criação, ou mesmo da transfiguração. Ele carrega em si partes da cultura e é, entre outros 

aspetos, o estado de espírito que caracteriza um povo. Em outras palavras: 

“o imaginário permanece em uma dimensão ambiental, em uma matriz, em uma atmosfera, naquilo 

que Walter Benjamin chama de aura. O imaginário é uma força social de ordem espiritual, uma construção 

mental, que se mantém ambígua, percetível, mas não quantificável. Na aura de obra – estátua, pintura – há 

materialidade da obra (a cultura) e, em algumas obras, algo que as envolve, a aura. O imaginário, para mim, 

é essa aura, e da ordem da aura: uma atmosfera. Algo que envolve e ultrapassa a obra. Esta é a ideia 

fundamental de Durand: nada se pode compreender da cultura caso não se aceite que existe uma espécie 

de “algo mais”, uma ultrapassagem, uma superação da cultura. Esse algo a mais é o que se tenta captar por 

meio da noção de imaginário” (Maffesoli, 1996: 75). 

Nessa perspetiva, o imaginário individual é sempre resultado de um imaginário grupal, 

portanto, coletivo e sempre pertencente a um país ou comunidade. Segundo Maffesoli (1996: 76), 

“o imaginado estabelece um vínculo. É o cimento social. Logo, se o imaginário liga, une numa 

mesma atmosfera, não pode ser individual”. 

 

1.2 Imaginários urbanos 

O conceito de cidade, segundo Domingues (2015), por excesso de mitologia e ficção,  

“transformou-se num conceito-esponja, impreciso e caótico, que cabe numa palavra com recorte 

totalizante porque convoca, a partir de um qualquer particularismo que faça parte da sua mui polissémica 

condição, toda uma narrativa, um imaginário sem fim que todos julgam partilhar da mesma forma e com as 

mesmas representações e códigos de valor” (2015: 19). 

Para além de um território e de suas características arquitetónicas, A. Silva (2006) ressalta 

que se faz necessário reconhecer que a cidade é também um cenário da linguagem, de evocações 

e sonhos, de imagens, de várias escritas. Não é de estranhar, portanto que a cidade tenha sido 
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definida como “a imagem de um mundo, mas esta ideia se complementaria dizendo que a cidade 

é do mesmo modo o contrário: o mundo de uma imagem, que lenta e coletivamente se vai 

construindo e voltando a construir, incessantemente” (A. Silva, 2006: 23). A cidade é 

simultaneamente o lugar do acontecimento cultural e cenário do efeito imaginado. É, portanto, no 

campo da interação entre as características físicas e culturais da cidade que se constitui o 

imaginário: 

“a cidade como forma inventada rivaliza, interroga e dialoga com as formas materiais dos arquitetos, 

dos projetistas, enfim, de seus operadores físicos. Mas tal forma é validada, se não criada, coletivamente por 

seus habitantes em maravilhosos exercícios grupais que fazem de cada cidade uma grande experiência 

estética construída a partir do viver diário” (A. Silva, 2006: 314). 

Considerando-se, portanto, que a cidade, seu uso e sua representação andam lado a lado, 

influenciando e sendo influenciados, é possível concluir que o físico produz efeitos no simbólico, e 

as representações, da mesma maneira, afetam e guiam seu uso social, modificando a conceção do 

espaço. 

Na era da (re)construção digital das cidades, é possível observar uma desterritorialização, 

em que o urbano se torna num espaço sem fronteiras. O urbano excede a cidade, situação que faz 

do paradigma da cidade imaginada o seu mais forte registo: a cidade passa a ser aquela concebida 

no que A. Silva chama “os croquis sociais” de seus moradores. 

Neste sentido, trabalharemos no presente estudo com o conceito de cidade como a reunião 

dos espaços físicos (arquitetura, ruas e praças) e usos/interação dos cidadãos e turistas, para 

identificar os seus aspetos imaginários (conceitos a eles atribuídos). Considerar-se-á a cidade como 

uma totalidade portadora de uma dimensão simbólica própria. Neste sentido, buscaremos ler a 

cidade como um bloco homogêneo a partir do mosaico de fotografias compartilhadas no Instagram. 

Deste modo, as características físicas da cidade serão consideradas, mas sem desviar a atenção da 

construção da mentalidade urbana que a acompanha. 

A. Silva (2006) denomina como “fantasma urbano” a presença indecifrável de uma marca 

simbólica na cidade, vivida como experiência coletiva, de todos ou de uma parte significativa de seus 

habitantes, pela qual nasce ou se vivencia uma referência de maior caráter imaginário que de 

comprovação empírica: 

“Será fantasmagórica qualquer cena que represente uma produção social do fantasma. O cenário 

de fundo, atuando como penumbra da memória e das práticas sociais, corresponderá à cidade e sua 
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realização como ente fantasioso que afeta uma conduta cidadã correspondente ao efeito imaginário sobre o 

acontecer quotidiano da cidade” (A. Silva, 2006: 325). 

Nesta produção fantasmagórica impera a ordem do imaginário, e os fantasmas se alteram 

no mesmo ritmo da cidade em si, se transformam e vivem o processo de urbanização: com o tempo, 

os usos para as ruas de uma cidade mudam, e também a mentalidade cidadã. Para o autor, a 

fantasmagoria da atualidade é a das cidades digitais, sem haver, contudo, uma divisão entre a 

cidade real e a cidade digital, visto que esta faz parte daquela, e sem ela não poderia existir. Desta 

forma, a tecnologia funciona como uma nova fonte de produção do imaginário.  

Esta construção imaginária é um espaço de expressiva subjetividade. Assim como cada 

grupo social tem suas características e até mesmo uma variação de linguagem própria, o mesmo 

acontece com a representação que fazem da cidade. O imaginário de uma cidade é, portanto, a 

junção de todos estes imaginários coletivos: 

“cada comunidade fabrica os conteúdos simbólicos de suas vitrines, que cada cidade concebe uma 

estilística. Igualmente, cada cidade terá vários cenários sociais e estéticos, segundo seus mesmos habitantes; 

segundo suas condições econômicas, segundo sua etnia, segundo sua educação” (A. Silva, 2006: 72). 

No contexto da presente pesquisa, temos consciência de que as fotografias analisadas não 

ilustram a totalidade de opiniões da população de uma cidade, mas sim o cenário social de uma 

parcela da população de classe-média, com acesso às tecnologias necessárias para participar da 

rede social Instagram. 

Para a realização deste estudo, partiremos do conceito de imaginário urbano proposto por 

A. Silva (2006)6. Segundo o autor, a atualidade é marcada por aquilo que denomina “independência 

do fenómeno territorial”, resultado da ação da tecnologia, dos media, das ciências e da arte pública. 

Desta forma, o que difere uma cidade de outra já não é tanto as suas características arquitetónicas, 

mas sim os símbolos que sobre ela constroem seus próprios moradores. 

O autor analisa a relação entre imaginário e espaço, de forma a “reconstruir a visão da 

cidade que impregna a mente dos seus habitantes” e perceber a cidade imaginada que as pessoas 

                                                

6 No projeto “Imaginários Urbanos na América Latina”, o autor propôes uma forma de reconhecimento da cidade por meio de exercícios 

de investigação sobre a participação dos cidadãos na sua construção simbólica para perceber como os mesmos habitam a cidade e 

também como imaginam que a cidade se segmenta para mostrar-se a seus moradores e turistas. 
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constroem, individual e coletivamente. Como resultado, pensa a cidade como o “mundo de uma 

imagem”, que é constituído de forma lenta e coletiva, num processo incessante de construção e 

transformação. 

A representação imagética da cidade é uma das formas de expressar este imaginário e, 

conforme será possível perceber ao longo da pesquisa, acreditamos que as duas coisas estão 

relacionadas, uma vez que a representação da cidade em imagens ajuda a nutrir o seu imaginário 

o qual, por sua vez, influencia no processo de criação das fotografias que são utilizadas como forma 

de representar a cidade. 

A partir dos conceitos apresentados, acreditamos que é possível afirmar que o imaginário é, 

de certa forma, uma narrativa inacabada, uma teia de construção coletiva, um rio “cujas águas 

passam muitas vezes no mesmo lugar, sempre iguais e diferentes” (J. M. Silva, 2003: 4). 

A cidade se constrói pelas suas histórias, pela cultura e pelas pessoas: logo, que não se 

esgota no seu espaço físico ou condições geográficas. Desta forma, trabalharemos com o imaginário 

urbano enquanto história viva da cidade, com tempos relativos que se cruzam (a projeção do 

passado no futuro e do possível futuro no presente). 

Considerando que o quotidiano é fonte que abastece o imaginário, as fotografias 

compartilhadas no Instagram contribuem para a formação do imaginário contemporâneo, o qual 

está permeado pelo retorno ao quotidiano, o culto à imagem, a valorização dos laços sociais, a 

flexibilização do tempo-espaço e a pluralidade da identidade do homem. 

É essencial destacar neste momento que a escolha por estudar a manifestação do 

imaginário a partir das fotografias publicadas no Instagram não pretende, de forma alguma, 

estabelecer uma rutura entre o que está ou acontece “dentro” do Instagram ou “fora” dele. 

Consideraremos aqui o imaginário enquanto um processo e construção coletiva, eclético e 

abrangente que é. O que nos propomos a observar é um aspeto, um lado deste prisma multifacetado 

que é o imaginário urbano nas suas mais diferentes formas de manifestação. 
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2. A cidade-informação 

 

O uso diário dos novos media pela internet levou a transformações não só nas relações 

interpessoais, mas também causou modificações na relação do homem com o espaço que habita. 

Ao reconfigurar e recategorizar o ambiente da cidade, os cidadãos trabalham para construir as suas 

próprias narrativas dos seus lugares.  

A partir das ideias de Casalegno, J. M. Silva, Halbwachs e Maffesoli, este capítulo propõe 

uma reflexão acerca de que forma as novas vivências influenciam na formação da memória coletiva 

e do imaginário e como a ubiquidade dos media digitais transformam a experiência urbana. 

Buscamos, ainda, revelar as particularidades da aplicação Instagram nesse contexto particular.  

 

2.1 Ubiquidade digital nas cidades 

Os media sempre estiveram intimamente ligados à cidade, exercendo um papel importante 

na sociedade urbana. Pensadas enquanto a sua fisicalidade, as cidades são formadas por redes 

(ruas, transportes, regiões), mas são também formadas pelas conexões de pessoas, conceitos e 

cultura. 

Na cronologia de uma cidade, trinta anos podem parecer insignificantes. Porém, as três 

últimas décadas representaram uma alteração profunda nas formas de comunicação, encurtando 

em muito o espaço intercidades. A internet representou, sem dúvida, a maior revolução a esse nível. 

As cidades assimilaram essas alterações, transformando a forma como as pessoas as vivenciam.  

Glaeser (2011), estudioso das cidades contemporâneas, afirma que a nossa cultura, a nossa 

liberdade e a nossa prosperidade são, em última instância, fruto de pessoas que vivem, trabalham 

e pensam juntas. Residiria aí precisamente o que o economista chamará “triunfo supremo da 

cidade”. Segundo o autor, os grandes aglomerados populacionais contemporâneos são um espaço 

único para consideráveis inovações sociais, uma vez que o potencial das cidades não reside em 

suas edificações, seus espaços, nem em suas infraestruturas, mas sim em determinados aspetos 

de sua dinâmica social.  
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Se tomarmos a abordagem de McLuhan (2007) à definição de “media”, o conceito amplia-

se a muito mais do que meios de comunicação, abrangendo também a totalidade de criações 

humanas que possibilitam um avanço comunicacional – e é esta a colocação que se admite na 

presente pesquisa. Seus estudos voltam-se, em suma, aos efeitos dos media sobre o 

comportamento humano e sobre a ambiência originada por estes meios mediáticos, refletindo, de 

modo geral, acerca da capacidade do homem de criar extensões do seu corpo e da sua mente, bem 

como as consequências socioculturais de tais avanços, caracterizando os media como “a extensão 

do homem”. Para o autor, é a índole dos meios de comunicação, e não o seu eventual conteúdo, 

que têm alcance e consequências de ordem psíquica e, por extensão, sociocultural.  

De acordo com Trinta (2003),  

“considerando-se que cada tecnologia estende um modo de ver, sentir e fazer as coisas, dotando 

de proporções bem definidas a toda perceção, isto implicará uma recomposição, um novo equilíbrio sensorial 

atingido. (...) Cada readaptação efetuada altera nossa captação dos factos do mundo pelos sentidos e significa 

em modo diferente de perceber nosso entorno; completando o processo, verificam-se mudanças nas 

interações e nas instituições, vale dizer, na cultura como um todo” (2003: 7).  

Nas últimas décadas, as tecnologias digitais foram rapidamente incorporadas ao quotidiano 

dos lares e escritórios, chegando a provocar questionamentos sobre o futuro das cidades. A ideia 

de que o ciberespaço poderia dissolver a relação entre diversas atividades sociais e o espaço da 

cidade coloca em questão o espaço público, uma vez que os encontros, os debates e as trocas entre 

os indivíduos poderiam se situar no ciberespaço.  

No entanto, o que se observa atualmente é que a cidade continua sendo um lugar de 

referência e de relações sociais. Os percursos e deslocamentos na cidade nunca foram tão 

numerosos e se considerarmos a economia global, as localidades urbanas são ainda fatores 

relevantes para os investimentos e os negócios.  

Tal sobreposição entre as dinâmicas urbanas e do ciberespaço tem lugar nas cidades em 

que o uso das tecnologias digitais faz parte do quotidiano social. Mas do ponto de vista das relações 

económicas e culturais, todas as cidades são hoje, de uma forma ou de outra, afetadas por uma 

interdependência global (Bauman, 2001), cuja contribuição dos sistemas digitais de comunicação 

e de informação é considerável. Desse modo, é possível destacar dentro do panorama urbano atual 

a aceção de um novo tipo de espaço, o espaço de ubiquidade, resultado da conjunção da informação 

e da comunicação digital ao espaço urbano. 
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Ubique, do latim, significa “por toda parte”. O termo foi difundido pela primeira vez como 

título do romance de ficção científica de Philip K. Dick no final dos anos 1960. Em Ubik os 

personagens mortos são colocados num estado de “semi-vida” ou um coma artificial, uma situação 

que lhes permite construir uma rede de pensamentos que os unem aos personagens vivos. No 

domínio da informática, ubiquidade designa a capacidade de diversos sistemas em partilhar uma 

mesma informação. A ‘ubiquidade da informação digital’ corresponde então à expansão da rede de 

informação e comunicação digital na cidade, para além dos computadores portáteis.  

Esse fenômeno se constrói a partir de objetos portáteis e dos ambientes, estabelecendo 

uma relação entre os espaços físicos, o quotidiano social e a rede virtual por meio do telemóvel, do 

GPS (Global Positioning System), dos tablets, dos QR-codes e, também de formas menos percetíveis, 

dos territórios servidos pela conexão sem fio – wi-fi, Bluetooth e 3G/4G.  

A noção de uma informação ambiente, também denominada ‘ubimedia’, anuncia um novo 

paradigma de interação entre a informação digital acessível em todos os lugares e do lugar onde se 

situam os indivíduos e os objetos comunicantes. Segundo Leite (2008), na conceção da arquitetura 

da cidade, a informação ambiente define uma nova paisagem urbana, desenhada pelas estruturas 

espaciais informativas como painéis digitais, fachadas eletrónicas, estações de conexão e terminais 

de serviços digitais.  

No que concerne à oferta de bens e serviços, a informação ambiente pode também 

contribuir para a construção do que Marzloff (2006) chamará ‘cidade perversa’. Do inglês, o termo 

pervasive remete à onipresença das redes digitais onde os objetos comunicantes se reconhecem e 

se localizam automaticamente entre eles. A cidade invasiva ou perversa compreenderá então um 

ambiente onde a massificação dos objetos digitais no quotidiano permitirá a invasão da publicidade 

e a divulgação da vida privada dos cidadãos7.  

O espaço virtual e o espaço urbano entram em sincronia, uma vez que as formas de 

interação entre a cidade e o ciberespaço são dirigidas pelo conteúdo da informação e pelo contexto 

físico dos cidadãos. A internet conecta as pessoas umas às outras, mas conecta também as pessoas 

                                                

7 O autor afirma ainda que aqueles que praticam mais a cidade, são também aqueles que percorrem mais a internet. 
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às informações presentes no ambiente. Tais interações caracterizam novos tipos de laços sociais, 

elas se apoiam na comunicação cujo conteúdo é um instante, um acontecimento, um lugar.  

Paradoxalmente, a ubiquidade nos reporta a uma escala física e local, da rede de conexão 

sem fio. Ela responde a uma curta escala espacial, da cobertura do hotspot ou do sinal da operadora 

de telemóvel, e as interações dependem dos objetos portados pelos indivíduos e do lugar onde eles 

estão. Desse modo, as conexões digitais exaltam os lugares de ubiquidade e o território ganha em 

potência como interface relacional.  

“Podemos considerar como as realidades urbanas e a virtualidade informática se superpõem e se 

concretizam mutuamente. O crescente número de informações digitais disponíveis espalhadas pelo território, 

no limite, exalta os laços físicos e o ambiente se torna uma verdadeira interface da memória. (...) O 

ciberespaço se superpõe ao espaço, o real e o virtual não repelem nem se opõem, mas dão lugar a uma 

topografia de lugares ampliada, a fim de coexistir e criar uma nova forma de topologia urbana. O ciberespaço 

é visto assim como uma alegoria das relações complexas, recíprocas e interdependentes, entre lugares reais 

e espaços virtuais, deslocamentos físicos e viagens eletrónicas, presenças corporais e suas representações 

no universo em rede” (Casalegno, 2006: 23). 

As cidades se tornam, então, verdadeiros tecidos conectivos, interface de memória entre os 

homens e suas sociedades: a cidade física e a cidade virtual se ancoram numa existência que não 

pode ser dupla, mas híbrida. 

 

2.2 Ubiquidade e experiência coletiva 

Numa abordagem morfológica do social, Halbwachs estabelece relações dialéticas entre o 

grupo social e o espaço que ele habita: “quando um grupo está inserido numa parte do espaço, ele 

a transforma à sua imagem, ao mesmo tempo em que se sujeita e se adapta às coisas materiais 

que a ele resistem” (1990: 132). A ênfase dada à questão do espaço como elemento que imprime 

significado ao grupo que o habita é bastante pertinente dentro duma abordagem simbólica da 

cidade.  

No entanto, a conceção de um ‘enquadramento’ (seja espacial ou cultural) nos parece difícil 

de estabelecer na atualidade, a não ser de uma forma dinâmica, dado que “pertencemos com 

certeza a um dado lugar, mas nunca de maneira definitiva” (Maffesoli, 1996: 217). A interpretação 

de sensações e emoções relacionadas ao espaço é pouco praticada pelos urbanistas 
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contemporâneos, apesar de constituir um meio importante para a compreensão das dinâmicas 

socioespaciais.  

Segundo o autor, a multiplicidade de ordens simbólicas escapa diversas vezes às análises 

das metrópoles, mesmo se ela fundamenta os canais mais sólidos da cidade. A apreensão afetiva e 

simbólica do espaço, como parte de um estudo das construções sociais do mesmo, é uma proposta 

para o estudo da cidade contemporânea, complexa e multifacetada.  

Em termos espaciais, a memória coletiva imprime sentido e uma significação aos locais ao 

longo do tempo, fazendo o espaço (do passado) familiar (no presente) e transformando-os em 

lugares. Esta conceção indicada por Halbwachs é muito próxima daquela empregada pelo geógrafo 

Yi-Fu Tuan (1977), para quem o espaço transforma-se em lugar quando ganha uma definição e um 

significado, ou seja: quando é familiar. 

É importante observar que tal abordagem da memória8 não tem relação com o medo do 

esquecimento ou do desaparecimento de signos culturais de identidade, como muito tem sido 

associada nos dias de hoje às questões sobre o patrimônio e bens culturais coletivos. O sentido de 

memória aqui evocado orienta-se para a possibilidade de restituir no presente práticas, valores, ou 

de se (re)apropriar de espaços da cidade, afirmando-os coletivamente.  

Por meio da memória associamos os elementos de um determinado espaço às experiências 

vividas por uma coletividade em particular. E esse fenômeno tem um ponto comum com o da 

ubiquidade da informação e dos media digitais: a relação entre o território e as práticas coletivas na 

caracterização dos espaços e na construção de laços sociais.  

A cidade é percebida aqui segundo dois pontos de vista: na perspetiva da ubiquidade 

tecnológica, do link que define novas práticas e relações com o espaço; e na perspetiva da memória, 

do espaço como referência para com a construção de laços sociais.  

Segundo Maffesoli (1996), a cidade é um espaço sensível, essencialmente relacional, onde 

circulam as emoções, os afetos e os símbolos: “a inscrição espacial é uma verdadeira memória 

coletiva” (1996: 210). O autor destaca que é a atmosfera do lugar, dada pela sua vivência 

                                                

8 Por “memória” entendemos o conjunto de informação sobre o passado de que dispomos, e, por “recordação” o ato de presentificar essa 

informação guardada. 
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emocional, que faz dele um lugar conhecido. É a partir desse ponto de vista que Maffesoli vê 

delimitados os lugares: a partir das práticas e apropriações das “comunidades estéticas”, mesmo 

que momentaneamente. Uma vez delimitados, esses lugares tornam-se emblemáticos da cidade e 

para as comunidades, pois servem de fonte para a banalidade da vida quotidiana e aos momentos 

de identificação, de encontro, de contato direto com o próximo e no presente.  

São os lugares emblemáticos que fazem da cidade um “espaço de socialização” e uma 

referência para o observador do social. Considerando que a formação dos laços sociais estruturados 

pela informação ambiente baseia-se tanto em antigos valores coletivos quanto na experiência 

instantânea, mas emocionalmente vivida, os lugares de ubiquidade podem ser considerados como 

novos ‘lugares emblemáticos’, na conceção de Maffesoli.  

É importante refletir acerca da importância dos lugares e das relações que interferem na 

memória. Segundo Casalegno (2006),  

“lugares e memórias sempre representaram dois paradigmas fundamentais na configuração das 

comunidades, na evolução das culturas e das relações entre as pessoas. Porém, é evidente que em nossa 

época, em que real e virtual se fundem, precisamos fazer frente a novas configurações de lugar, memórias e 

relações sociais” (Casalegno, 2006: 52). 

O desenvolvimento das tecnologias de comunicação proporcionou o que Virilio (2006) 

chamará a “memória do instante presente”. Para ele, o tempo presente, que na vida real desaparece 

a cada instante, no contexto das coberturas em direto e da internet passa por uma dilatação, pois o 

foco está deslocado: 

“As memórias, nas novas formas de telecomunicação instantâneas, não podem existir senão vivas, 

no agora, e não mais no ‘aqui’: a memória não mais ‘aqui’, mas ‘agora’. Estaríamos sendo confrontados com 

um crash temporal e com uma nova forma de poluição, provinda do instante presente que se que se expande, 

que dura e que não se resume mais em seu aparecimento e desaparição. O autor aborda também a 

importância das estratégias de esquecimento, sobretudo num mundo em que pode se lembrar de tudo, num 

universo que se pode guardar na memória todo o tipo de informações e acontecimentos” (Casalegno, 2006: 

90). 

Para Virilio, a memória é “função do esquecimento”: 

“a memória é o que resta quando nós esquecemos, e que não há memória sem esquecimento. (...) 

Pode-se dizer que, atualmente, assistimos não a uma memória do tempo real, mas a um esquecimento. No 

momento, as teletecnologias aceleram o esquecimento. Considere a televisão, por exemplo. Esquecemos 

com extrema facilidade as transmissões que vimos há dois dias. Contrariamente, um livro que lemos jamais 

é esquecido” (Virilio, 2006: 98). 
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2.3 Ubiquidade tecnológica e monitoramento 

Analisando os processos da ubiquidade da informação ambiente e da partilha da memória 

coletiva no interior dos espaços urbanos, constata-se que o lugar de ubiquidade pode constituir um 

terreno para a formação de novas experiências socioespaciais. Como sugere Federico Casalegno 

(2006), identificamos uma nova configuração na relação entre o lugar, a memória e as relações 

sociais, uma forma de experiência urbana coletiva que associa a informação ambiente e as práticas 

sociais do espaço.  

Lugares e memórias sempre representaram dois paradigmas fundamentais na configuração 

das comunidades, na evolução das culturas e das relações entre as pessoas. Porém, na 

contemporaneidade, época em que as vivências real e virtual se fundem, precisamos fazer frente a 

novas configurações de lugar, memória e relações sociais (Casalegno, 2006: 52).  

A memória é aqui considerada como património de experiências acumuladas, muitas vezes 

ligadas ao espaço, e sempre renovadas no interior de grupos sociais. Com o desenvolvimento das 

tecnologias digitais, o espaço virtual vem a oferecer um novo suporte para a transferência da 

memória, com o potencial de não apenas armazenar informações, mas também de reconstruir e 

atualizar certos valores e símbolos coletivos da vida social. A informação ambiente alimenta a 

comunicação entre indivíduos ao mesmo tempo em que estabelece novos meios para a partilha dos 

valores, gostos, interesses e emoções.  

Em conjunto com as cidades reais, a ubiquidade da informação e da comunicação digital 

pode aumentar as interações entre os indivíduos em determinados espaços da cidade. Desse modo, 

contribui na caracterização dos lugares, tornando-os mais pulsantes, fluidos. Esses espaços quando 

vivenciados de maneira subjetiva, permitem a atualização e reativação de experiências e 

recordações as quais nutrem a imaginação e constituem lugares vividos coletivamente.  

Ao mesmo tempo, do ponto de vista da memória dos lugares, podem ser ampliadas as 

capacidades de reunir questões locais em torno de um imaginário coletivo, da transmissão de 

saberes, do conhecimento passado de geração em geração, da promoção de uma identidade e da 

participação cidadã.  
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As interações travadas no espaço digital e sua relação com o espaço urbano caracterizam 

uma nova prática socioespacial e contribuem mutuamente à formação de um só espaço, tecido 

conector do homem ao social (Casalegno, 2006). O espaço de ubiquidade, constituído pela 

justaposição do espaço virtual ao da cidade física, apresenta estruturas que por vezes se recobrem, 

por vezes escapam à sobreposição, mas cuja vida social é uma só. A realidade virtual e a vida 

quotidiana estão de tal forma entrelaçadas atualmente, que dicotomias como “offline” e “online” já 

não conseguem abarcar as diversas maneiras pelas quais o “real” e o “virtual” interagem. Desta 

forma, em vez de considerar o ciberespaço e o “mundo analógico” como substitutos, faz-se 

necessário abordá-los enquanto complementares na sua natureza (Warf, 2018). 

Segundo Adami & Jewitt (2016), os media móveis reconfiguraram a experiência da imagem 

e do espaço urbano. Para os autores, o urbano atualmente pode ser percebido como um espaço 

onde dados físicos e digitais, corpos e sinais se deslocam e se conectam por meio de dispositivos 

móveis e redes sem fio. Neste espaço de dados urbanos, a tela assume um papel protagonista, 

enquanto ponto de acesso local para as redes, como a interface visual desses intercâmbios de 

dados.  

Neste contexto, o fluxo intenso de produção e armazenamento de dados tem alterado as 

ferramentas utilizadas para perceber e interpretar as cidades. Uma quantidade massiva de dados é 

gerada em tempo real9 pelas novas formas de monitoramento urbano, que vão desde as estações 

de monitoramento das condições meteorológicas, o monitoramento automático das vagas livres nos 

parques de estacionamento e o sistema de localização de autocarros e trens dos transportes 

públicos, até às câmaras de monitoramento em vídeo, os sistemas de portagem automática e 

reconhecimento das placas de automóveis no trânsito, as informações de utilização de passes de 

transporte público (tomando como exemplo as cidades aqui estudadas, sistemas como os cartões 

vivaLisboa ou o RioCard) e o rastreamento de telemóveis a partir dos pontos públicos de conexão à 

internet (hotspot). A isso podemos adicionar ainda os dados gerados de forma voluntária pelas 

                                                

9 Este processo, que Schafer & van Es (2017) chamam “datafication”, está no centro do munto interconectado. Por meio dele, mais e 

mais dados acerca dos cidadãos são produzidos e coletados, não somente de forma visível e consentida, mas também por meio de práticas 

subtis e invisíveis. 
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próprias pessoas, como os sistemas de localização GPS dos próprios telemóveis e as publicações 

georreferenciadas nos media sociais. 

Os chamados Big Data, ao mesmo tempo que possibilitam um novo olhar sobre os usos e 

dinâmica da cidade, geram bancos de dados massivos que levantam questões éticas acerca do seu 

uso, principalmente quando entram em jogo práticas como “dataveillance (vigilância através de 

registo de dados), social sorting (tratamento diferenciado para serviços), anticipatory governance 

(criação de previsões a partir do perfil) e control creep (dados gerados com a finalidade de serem 

utilizados por outros)” (Kitchin, 2017: 29). Algumas destas questões são comuns à pesquisa a partir 

de informações publicadas nos media sociais, tema que será abordado de forma mais aprofundada 

nos capítulos 3 e 6.  
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3. O mundo fluido no contexto das redes sociais 

 

De acordo com o estudo “Digital in 2017”, divulgado em fevereiro de 2018, o número 

mundial de utilizadores de internet ultrapassou a marca dos 4 mil milhões. Portanto, mais da metade 

da população mundial utiliza a rede mundial de computadores atualmente, sendo que destes, 250 

milhões de pessoas acederam à internet pela primeira vez no último ano. A média de utilização 

diária da internet aumentou em relação aos anos anteriores e atualmente o utilizador médio passa 

cerca de seis horas/dia online. O estudo aponta como principais causadores deste crescimento o 

acesso a smartphones e planos de dados mais baratos. Em 2017, mais de 200 milhões de pessoas 

adquiriram o primeiro smartphone, e atualmente dois terços da população mundial (7,6 mil milhões 

de pessoas) possuem um telemóvel. 

Os media sociais10 cresceram consideravelmente no período pesquisado, sendo que o 

número de utilizadores de sites de redes sociais aumentou quase mil milhões por dia em 2017, o 

que pode ser traduzido num aumento de 11 novos utilizadores a cada segundo. Atualmente, mais 

de 3 mil milhões de pessoas utilizam os media sociais mensalmente, com quase a totalidade destes 

utilizadores acedendo às plataformas de redes sociais via telemóvel.  

Como consequência, também economicamente as plataformas de redes sociais virtuais 

ganharam relevância, afirmação que pode ser ratificada pelo surgimento de termos como 

prosumers11, e do crescimento tanto de recursos das plataformas voltados exclusivamente para as 

marcas e negócios (possibilidade de anúncios direcionados a perfis específicos de utilizadores), 

quanto o aumento exponencial de perfis que fazem uso das plataformas de redes sociais para 

publicitarem produtos ou serviços e construírem uma relação com os consumidores.  

                                                

10 Os media sociais (social media) são todos os sites e plataformas que de forma voluntária ou não acabam por estimular interações 

sociais, formando uma comunidade virtual. As redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter fazem parte deste grupo.  

11 No processo convencional de criação de valor para uma marca, empresa e consumidor tinham, no passado, papéis claramente distintos, 

de produção e consume de conteúdos. Porém, o que se observa hoje, é que cada vez mais os consumidores estão a se engajar na dupla 

tarefa de definir e criar valor por meio do passa-palavra nas plataformas de redes sociais. As empresas, que até então mantiveram uma 

relação unilateral com seu público, oferecendo produtos e serviços sem a preocupação de manter um diálogo aberto, precisaram reavaliar 

essa postura diante de consumidores cada vez mais ‘ativos’, ‘barulhentos’ e ‘conectados socialmente’, resultando numa experiência de 

co-criação do consumo.  
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3.1 Media sociais x plataformas de redes sociais 

Segundo Recuero (2009), ao proporcionarem um maior fluxo e diversidade de informação, 

os media sociais incentivam o surgimento das redes sociais online e do capital social mediado. 

Segundo a autora, as redes sociais online são formadas pela interação entre as pessoas no ambiente 

virtual (utilizadores), de forma independente de suas relações concretas, a partir da criação de perfis 

ou páginas individuais, da publicação de comentários e do compartilhamento12 de conteúdos. 

Esses sites de redes sociais podem ser encarados como espaços muitas vezes públicos para 

a troca de informações e têm uma presença massiva na internet, conforme referenciado 

anteriormente. A proporção de utilizadores da internet que são membros de uma rede social causa 

uma mudança fundamental nos padrões de troca na web, uma vez que os utilizadores passaram a 

ser também criadores e gerenciadores de conteúdo de diversas tipologias:  

“O desenvolvimento das tecnologias de informação e de comunicação que trouxe, entre outros, o 

barateamento do espaço para o armazenamento digital, da conexão com a Internet e dos dispositivos para o 

acesso e a criação de conteúdo, impulsiona o desenvolvimento dos recursos nas redes sociais. Antes com 

predominância de conteúdo textual, hoje as redes sociais oferecem recursos para o compartilhamento 

também de imagens e de vídeos de forma praticamente ilimitada aos seus utilizadores. Com isso, as redes 

sociais estão cada vez mais permeadas por imagens, facilmente capturadas por dispositivos de baixo custo” 

(Assumpção et al., 2015: 33). 

Nesse contexto, “as fronteiras entre online e offline são fluidas e ambos interatuam” 

(Fragoso, Recuero e Amaral, 2011: 42). Segundo Adami & Jewitt (2016), atualmente as redes 

sociais virtuais permeiam a comunicação diária em diferentes escalas de atenção, da expressão de 

identidades individuais a notícias, governabilidade e experiências do espaço urbano. 

Uma padronização aceite para a definição de redes sociais online tem três pontos 

fundamentais como características básicas, de acordo com o modelo proposto por Boyd & Ellison 

(2007): perfil (para o utilizador criar seu avatar virtual), listas de amigos e partilha de conteúdos. 

                                                

12 Utilizaremos o termo ‘compartilhamento’ para falar sobre os conteúdos publicados pelos utilizadores em plataformas de redes sociais, 

como é o caso das fotografias no Instagram.  
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Porém, essas são somente três características básicas. As redes podem ser formadas por diversos 

graus de complexidade, dependendo do propósito e estrutura da ferramenta, além, é claro, da 

interação entre os utilizadores (Recuero, 2009). 

Considerando a relevância dos acessos via smartphone para interação nas redes sociais 

online, e que nestes casos a interação é feita via aplicação (app), optámos por utilizar a 

nomenclatura ‘plataformas de redes sociais’. Tomemos como exemplo o Instagram, foco deste 

estudo: embora atualmente seja possível aceder e interagir com as publicações via website, o 

compartilhamento de fotografias segue restrito à app no smartphone. Neste contexto, o Instagram 

é plataforma (rede social, local de compartilhamento e interação entre utilizadores) centrada na 

ferramenta (aplicação que permite criar, editar e compartilhar conteúdos, mas também gerir a rede 

e interagir socialmente). 

 

3.2 Influências na perceção do “real” 

A maneira de se comunicar e de compartilhar/experienciar o mundo via plataformas de 

redes sociais tem influência direta sobre a rotina e, consequentemente, os comportamentos 

individuais. Por estarem normalizadas/normatizadas como forma dominante, já quase ‘orgânica’ de 

comunicação, as redes sociais virtuais estão infiltradas nos mais variados aspetos da rotina dos 

utilizadores, motivo pelo qual eles já não se apercebem dessa influência. Lançado num contexto de 

consolidação do Facebook enquanto maior site de redes sociais de que se tem registo, o Instagram 

“herdou” as suas características e contribuiu para a intensificação da visualidade na cultura atual.  

A postura das pessoas diante do ‘mundo real’ mudou em função das plataformas de redes 

sociais: o gesto automatizado de publicar imediatamente uma fotografia do prato de comida que vai 

degustar num restaurante, ou a necessidade de compartilhar e comentar a sua opinião numa 

publicação do Facebook, por exemplo, são provas quotidianas de que na atualidade, a representação 

virtual das atividades como que legitimam os acontecimentos. É no ambiente de compartilhamento 

digital que os factos se “realizam”, e neste contexto, paradoxalmente, é a virtualidade que confere 

concretude às situações e lugares captados pela fotografia digital. Ainda em 2009, Marturano & 

Bellucci analisaram a cultura de utilização do Facebook sob a ótica debordiana, concluindo que a 

plataforma  
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“é uma ferramenta capaz de ampliar a alienação e o narcisismo de um indivíduo, coisas que, 

segundo Debord, são mais do que uma descrição emotiva ou um aspeto da psicologia individual. Pelo 

contrário, são uma consequência da forma mercantil de organização social que atingiu o seu clímax no 

capitalismo. O desenvolvimento da sociedade moderna em que a vida social autêntica foi finalmente 

substituída por toda a sua representação. A vida é na verdade uma vida significativa se, e somente se, for 

descrita e compartilhada no Facebook” (Marturano & Bellucci, 2009: 67). 

Mas as influências vão além e atingem também o comportamento político, por exemplo. O 

âmbito da influência das ações online nas ações offline foi tema de um artigo publicado por um 

grupo de pesquisadores em conjunto com o próprio Facebook (Bond et al., 2012), na revista Nature. 

Nas conclusões, os pesquisadores apontaram que as mensagens online podem influenciar uma 

variedade de comportamentos offline, e que esse fator tem implicações para a compreensão do 

papel dos media sociais na sociedade atual. Mais de cinco anos após a publicação da pesquisa 

supracitada, os media sociais, em especial as plataformas de redes sociais e de mensagens 

instantâneas como o Facebook e o WhatsApp, têm sido protagonistas de movimentos vultuosos, 

como a explosão das fake news13, bem como a sua influência nas últimas eleições presidenciais 

norte-americanas, a qual teve como desfecho a eleição de Donald Trump14.  

Os estudos académicos que analisam os impactos psicológicos da lógica de funcionamento 

das redes sociais também se avolumaram nos últimos anos. Dentre as temáticas abordadas, 

destacamos os efeitos de ansiedade (causado pela sensação constante de não estar atualizado, 

uma vez que por defeito as timelines das redes sociais são infinitas e se atualizam constantemente), 

a falta de concentração e foco (aceder às redes sociais a qualquer momento e contabilizar o número 

de likes de uma publicação são fonte de satisfação imediata) e crescimento de estados depressivos 

com origem na interação via redes sociais (a contagem de “gostos” e comparação constante que 

os utilizadores fazem da própria vida com a representação da vida que os demais utilizadores 

compartilham).  

                                                

13 Allcott & Gentzkow (2017) definem fake news como notícias que são intencional e verificadamente falsas, e que podem enganar os 

leitores. A definição abarca notícias fabricadas intencionalmente com objetivos políticos e também artigos publicados em sites satíricos, 

mas que podem ser erradamente interpretados como factuais, especialmente quando lidos isoladamente nas plataformas de redes sociais 

como Twitter ou Facebook. 

14 As próprias empresas estão a dar-se conta dessa factor, admitindo que há também aspetos negativos. O responsável do Facebook pelo 

envolvimento cívico, Samidh Chackrabati, reconheceu recentemente que as redes sociais podem ser más para a democracia e que não é 

possível assegurar que o saldo final seja positive (Pereira, 2018). 
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Além disso, segundo Casalegno (2006), as novas formas de comunicar modificaram o 

acesso e o armazenamento de informações e, como consequência, alteraram a relação com o saber 

e com a memória:  

 “A visão ecológica da memória, conforme nós a esboçamos, permite a cada membro da 

comunidade se perceber como criador de mitos, de narrar e de nutrir a memória coletiva. É um enfoque que 

compreende a memória como algo vivo e pessoal pelas vias das estratégias de acesso e de forma coletiva: 

todos esses tipos de memórias derivam da síntese sinérgica das atividades individuais e das atividades 

comuns” (Casalegno, 2006: 33). 

Porém, cabe acrescentar uma ressalva: no âmbito das redes sociais online, a representação é vivida 

individualmente. São os utilizadores que, diretamente, criam uma memória ao enviarem as 

informações, ao acederem a fontes de conhecimento e ao criarem suas próprias relações sociais 

num contexto em que as relações são virtuais, ou seja, estão libertas de coordenadas espaço-

temporais precisas 

“Nesse momento o que se troca e partilha não é mais uma relação dual, mas é outra coisa. O que 

se partilha seria uma relação plural, francamente virtual, quer dizer, que não se baseia na presença de uns 

frente aos outros, mas na ausência. Nós vamos na direção das comunidades das ausências” (Baudrillard, 

2006: 122-123). 

 

3.3 Capitalismo das redes sociais 

No seu desenvolvimento, as redes sociais estimularam o narcisismo ao valorizar 

algoritmicamente os conteúdos com mais quantidade de likes e interações da rede social do perfil 

que o publica. Como consequência, as plataformas de redes sociais passaram a ser uma vitrina da 

vida pública de cidadãos em todo o mundo. A lógica capitalista dos algoritmos visa capturar e manter 

a atenção dos utilizadores. Assim, muitos utilizadores passaram a receber mais destaque, e a 

rentabilizar essa notoriedade, ao receber convites, presentes e ofertas de publiposts (publicações 

patrocinadas por marcas). Surgiram assim os ‘influenciadores digitais’ (digital influencers)15 que 

                                                

15 Em poucas palavras, os influenciadores digitais são pessoas que tendem a ter uma performance excecionalmente boa nas plataformas 

de redes sociais e passam a utilizar o seu capital social para promover marcas e serviços. Visibilidade, reputação, popularidade ou 

autoridade são fatores relacionados na aquisição do status de personalidade, sobretudo em uma rede social de forte apelo visual como o 

Instagram. Quanto maior o status do utilizador, maiores são as cifras envolvidas, alimentando a concorrência e movimentando seguidores 

e indústria em decorrência de seu capital social. 
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oferecem a sua rede de seguidores como moeda de troca para publicações comerciais. Também as 

publicidades online estão mais baratas e reformuladas, com campanhas que estimulam a interação 

e a produção de conteúdo por parte dos utilizadores/seguidores, sendo os algoritmos utilizados para 

exibir as publicidades de forma direcionada, ‘moldando’ os anúncios das redes sociais 

exclusivamente de acordo com as atividades e interesses de cada utilizador.  

As informações e atividade dos utilizadores nos sites e aplicações de redes sociais têm sido 

utilizadas largamente por marcas e empresas com o objetivo de definir melhor o perfil do seu 

público-alvo e otimizar o alcance das publicidades. Um exemplo bastante comum é a apresentação 

de anúncios dentro da timeline do Instagram, para utilizarmos como exemplo a rede social que é 

objeto de estudo desta pesquisa, que estão relacionados às buscas realizadas dentro da plataforma, 

perfis que o utilizador segue ou tipo conteúdos que publica. Mas o que sob a ótica de quem anuncia 

é uma mais-valia, uma vez que as publicidades chegam a pessoas que têm potencialmente mais 

possibilidade de se interessarem pelo produto divulgado, pelo enfoque do utilizador pode ser 

considerado invasivo.  

No Instagram, impera a economia das visualizações e da reputação virtual: o ver e ser visto, 

marcar presença e, ao mesmo tempo, descobrir o que está a acontecer na rotina de outros 

utilizadores, um ato voyeur até. Neste contexto, a atuação das marcas sofre mudanças, pois passam 

a ser criados conteúdos específicos para essas redes, com discursos e formatos adaptados. 

 

3.4 Pegada digital e os (não) limites entre o público e o privado 

Conforme referido no primeiro capítulo, o contexto contemporâneo é de valorização do 

quotidiano e compartilhamento de informações (fotografias, opiniões, pensamentos) pessoais por 

meio das redes sociais, num ritmo fluido e acelerado. Neste contexto, os limites entre o que é público 

e privado16 tornam-se também menos estanques. 

                                                

16 Utilizaremos aqui o conceito de privacidade de Westin (1967), que afirma que “privacidade é o direito de indivíduos, grupos ou instituições 

para determinar por si mesmos quando, como e em que medida as informações sobre eles são comunicadas a outras pessoas” (conforme 

citado em Muller, 2009: 501). 
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Com a naturalização da interação social via internet e redes sociais, o volume de produção 

de conteúdo (sejam opiniões, fotografias, vídeos, posts em blogs ou comentários em portais de 

notícias e perfis virtuais) aumentou exponencialmente. A mudança de uma sociedade baseada nos 

registos em papel para uma sociedade de base eletrónica reduziu drasticamente o custo de coletar, 

armazenar e processar informações pessoais. Como resultado, um processo comum na atualidade 

é a rentabilização dessas informações classificando os indivíduos conforme suas características (o 

chamado profiling), com o objetivo de apresentar ofertas mais personalizadas como parte de uma 

estratégia de negócios.  

A pegada digital é o rastro deixado em cada ação online, de forma ativa (quando os dados 

são compartilhados de forma deliberada e intencional, como publicações e interações nas 

plataformas de redes sociais), ou de forma passiva (dados registados sem a consciência do 

utilizador, como as pesquisas realizadas em sites de busca e registos de atividades online, passando 

também pela geolocalização do telemóvel). Em todos esses momentos o utilizador produz dados 

que, mais tarde, permitem a sua identificação e/ou o seu profiling. 

“É aí que está o dilema geral: eu quero privacidade e eu quero uma vida digital. Parece que eu não 

posso ter os dois e parece que não posso nem rejeitar o último. Em outras palavras, parece que a privacidade 

é uma causa perdida no mundo digital” (Muller, 2009: 501). 

Para proteger os dados pessoais neste contexto, foi criado o Regulamento Europeu de 

Proteção de Dados, que entrou em vigor em maio de 2018, uma forma de regulamentação da coleta 

e utilização de dados coletados via internet dos consumidores. 

Mais ainda, a conectividade enquanto nos movimentamos em todo o mundo pode ser 

‘traduzida’ em dados, nas mais variadas formas, e servir para fins de controle. Neste último sentido, 

os recursos de rastreamento de aplicações e dispositivos geram novos géneros de marcadores, 

como os ‘sinais de leitura’ das mensagens enviadas via WhatsApp, ou as notificações de atividades 

no Facebook, que produzimos de forma automática e inconsciente através de nossas ações e que 

usamos como dados para interpretar as atividades dos outros (Adami & Jewitt, 2016). 

Nesse contexto, Castells (2009) observa que 

“proporcionalmente, cria-se um território de mercantilização da liberdade, ou seja, as pessoas se 

utilizam bem da livre comunicação, mas se tornam alvo de perda de privacidade, consequentemente, 

convertem-se em alvo das corporações e dos aparelhos do Estado, que procuram vigiar e explorar seus fluxos 

de comunicação” (2009: 221). 
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No caso do Instagram, consideramos importante destacar também o que os termos de uso 

da plataforma de rede social afirmam acerca dos dados e informações pessoais dos utilizadores 

coletados pela ferramenta. Com a última atualização datando de janeiro de 2013, os termos de uso 

do Instagram especificam algumas questões sobre os usos que a empresa dá aos dados e como é 

feito o acesso de terceiros.  

Segundo o documento, quaisquer informações ou conteúdos que o utilizador compartilhe 

na rede social ficam disponíveis ao público, de acordo com as configurações de privacidade definidas 

no perfil de utilizador, sendo que os conteúdos e informações que estiverem públicos podem ser 

localizados e compartilhados novamente (re-shared) pelos perfis de outros utilizadores. As 

publicações públicas também ficam localizáveis pelas plataformas e aplicações que fazem uso da 

API do Instagram.  

Acerca das informações pessoais, o serviço pede que os utilizadores “exercitem o bom senso 

e o melhor julgamento quando interagindo com outras pessoas, inclusivamente quando submeterem 

ou publicarem conteúdos ou qualquer informação, seja ou não pessoal” (Instagram, 2013). Segundo 

os termos de uso, os utilizadores são responsáveis por todos os dados e informações que 

fornecerem durante o uso da app, reforçando que o conteúdo publicado é por defeito público: 

“Todo conteúdo será não-confidencial e não-proprietário e não seremos responsáveis por qualquer 

uso ou divulgação de conteúdo. Você reconhece e concorda que sua relação com o Instagram não é um 

relacionamento confidencial, fiduciário ou outro tipo de relacionamento especial e que sua decisão de enviar 

qualquer conteúdo não coloca o Instagram numa posição que seja diferente do cargo de membros do público 

em geral, inclusive em relação ao seu conteúdo. Nenhum de seus conteúdos estará sujeito a qualquer 

obrigação de confiança por parte do Instagram, e o Instagram não será responsável por qualquer uso ou 

divulgação de qualquer conteúdo que você fornecer. (...) Por defeito, qualquer pessoa pode visualizar seu 

perfil e publicações no Instagram. Você pode tornar suas publicações privadas para que apenas os seguidores 

que você aprova possam vê-las. Se suas publicações estiverem configuradas como privadas, somente seus 

seguidores aprovados poderão vê-las nas guias ‘fotos’, ‘pesquisar’ e ‘explorar’, ou em páginas de hashtag ou 

de localização” (Instagram, 2013). 

A documentação da plataforma faz, também, algumas recomendações em relação aos perfis 

privados, alertando que:  

a) Num perfil privado, somente pessoas pré-aprovadas pelo utilizador terão acesso às 

fotografias, cabendo, portanto, ao utilizador gerenciar o seu público; 

b) Publicações de perfis privados do Instagram que são partilhadas em outras redes sociais 

ficarão visíveis ao público abrangido pela rede social em questão. Por exemplo: uma 
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publicação partilhada via Twitter ou Facebook ficará visível a todas as pessoas que têm 

acesso ao perfil dessa rede social (em outras palavras, a fotografia ficará publicamente 

consultável a todos que tenham acesso diretamente ao enlace/URL); 

Se o utilizador que tem um perfil privado adicionar uma hashtag a uma publicação, a mesma 

não aparecerá de forma pública nas páginas de busca do termo. Somente os seguidores 

previamente aprovados conseguirão ver a publicação na página de resultados referente. 

Os termos de uso e privacidade da ferramenta descrevem ainda as informações que são 

coletadas pela plataforma: 

a) Informações oferecidas diretamente pelo utilizador (informações do perfil como endereço de 

e-mail, nome de utilizador, palavra-passe, número de telefone, nome completo, etc.; o 

conteúdo publicado na ferramenta, como fotografias e comentários; informações técnicas e 

de segurança); 

b) Informações de contactos do utilizador em outras redes sociais (caso o utilizador opte por 

ativar a função ‘localizar amigos’); 

c) Informações de análise de audiência (informações de navegação dos utilizadores); 

d) Cookies (tecnologia que monitora e armazena a forma de navegação dos utilizadores na 

rede social); 

e) Identificador de dispositivo (pequenos arquivos de dados armazenados nos dispositivos que 

identificam as consultas à app); 

f) Metadados (dados associados com o conteúdo dos utilizadores que descrevem como, 

quando e por quem um conteúdo foi coletado e como o mesmo está formatado, como por 

exemplo: hashtags, geotag, comentários ou outros dados). 

As informações coletadas são partilhadas, segundo o Instagram, com as demais empresas 

que fazem parte do grupo de propriedade do Facebook, para “compreender e melhorar os serviços 

oferecidos” (Instagram, 2013). A empresa também afirma que pode partilhar partes desses dados 

com parceiros de publicidade com o objetivo de segmentar os anúncios publicitários de forma mais 

coerente com o perfil dos utilizadores, sem prejuízo do direito ao anonimato:  

“Podemos remover partes dos dados que podem identificá-lo e compartilhar dados anônimos com 

outras partes. Também podemos combinar suas informações com outras informações, de forma que já não 

esteja associado a você e compartilhar essas informações agregadas” (Instagram, 2013). 
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No caso de uma conta que é encerrada (pelo Instagram ou pelo próprio utilizador), as 

fotografias, comentários, gostos, amizades e todos os demais dados não estarão mais acessíveis na 

referida conta (ou seja: outros utilizadores não conseguirão aceder à pagina pessoal e ver as 

fotografias), mas se o conteúdo tiver sido partilhado por outro utilizador (re-shared), as informações 

relacionadas àquela publicação permanecem online. Contudo, em relação às informações pessoais, 

a empresa afirma nos seus termos de serviço que poderá manter as informações do utilizador bem 

como o conteúdo por ele partilhado por “um período de tempo comercialmente razoável para 

backup, arquivamento e/ou propósitos de audição” (Instagram, 2013). 
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4. Fotografia: retórica, memória e imaginário 

 

Segundo Rouillé (2009), a fotografia e a cidade moderna estão intimamente ligadas. Para o 

autor, a fotografia é urbana primeiramente pela sua origem e pelo seu conteúdo: surgida ao mesmo 

tempo que as cidades modernas, desenvolveu-se nelas e, na imensa maioria dos casos, tem a 

cidade como cenário. Também as lógicas implantadas na cidade motivaram a escolhas técnicas 

propiciadoras da nitidez e da precisão da imagem, bem com os esforços para intensificar a sua 

rapidez. 

No início dos anos 1850, por exemplo, a oposição técnica entre o negativo-vidro (colódio) e 

o negativo-papel (calótipo) une duas grandes posturas fotográficas que, grosso modo, podem 

enunciar uma série de distinções de ordem formal (nítido e desfocado), temática (retrato e 

paisagem), espacial (estúdio e exterior), territorial (cidade e interior), todas elas convergindo para a 

grande distinção indústria e arte. Mas a fotografia é urbana sobretudo porque mecanismos análogos 

operam na grande cidade moderna e nos documentos fotográficos (Rouillé, 2009: 43). Em outras 

palavras, a partir da metade do século XIX, a fotografia introduz nas imagens valores análogos 

àqueles que transformaram a vida e a sensibilidade dos habitantes das grandes cidades industriais, 

ação que aproximou a dinâmica industrial, o desenvolvimento das cidades, a transformação dos 

modos de vida, os gostos artísticos e a fotografia.  

Segundo Sarvas & Frohlich (2011), a era digital é o terceiro maior capítulo nos quase 200 

anos da fotografia, atrás apenas da consolidação da foto-retrato e da era Kodak (responsáveis pela 

popularização da fotografia entre as elites e entre as camadas populares, respetivamente).  

A história mostra que, apesar das grandes transformações sofridas pela técnica, a fotografia 

segue sendo utilizada como forma de intensificar e alargar a memória (corporificá-la), sustentar a 

comunicação e reforçar a identidade. Para os autores, o futuro reserva uma mudança no equilíbrio 

dessas funções principais e a substituição do álbum de família por vários arquivos multimédia 

individuais ou partilhados entre famílias ou comunidades. É nesse contexto que surge e se consolida 

a aplicação de compartilhamento de fotos Instagram, que já nos primeiros anos de existência, 

assumiu a posição de principal app para edição e armazenamento de fotografias online. 
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4.1 Sobre postais e a cidade imaginada 

Uma vez que os espaços urbanos não são apenas materiais ou vividos, mas são também 

objetos de imaginação e de representação, o imaginário urbano está em constante relação com a 

realidade da cidade e a sua história. Acreditamos que também a atividade turística exerce um papel 

relevante entre as coisas que nutrem esse imaginário. 

Segundo Gomes (2011), no contexto turístico a cidade e a realidade social são divididas em 

dois universos distintos: uma cidade para os turistas (com seus monumentos históricos e 

arquitetónicos) e uma cidade vivida (parcialmente invisível para os visitantes, uma vez que não está 

referida nos postais ou nos roteiros turísticos, os quais apresentam como autêntica a cidade 

mercantilizada, com potencial turístico). Neste contexto, a fotografia é protagonista, pois os postais 

e guias da cidade são elaborados de forma a exibir as imagens consideradas mais atrativas, o que 

leva uma cidade idealizada. 

 Entre seus diversos suportes, o cartão-postal potencializou a produção e a circulação de 

imagens das cidades ao redor do mundo, o que possibilitou a construção da memória coletiva destes 

espaços. Embora já estivesse consolidada no contexto europeu, foi por volta da década de 1850 

que se registou a comercialização das primeiras vistas urbanas avulsas no Brasil (Lima, 1997). A 

incorporação desta categoria fotográfica nos bilhetes postais revolucionou a maneira pela qual as 

cidades passaram a ser representadas: de acordo com Kossoy (1999), os postais representaram 

uma revolução na indústria da cultura. O aumento do consumo e da produção, especialmente das 

vistas urbanas, no começo do século XX, estimularam também, segundo Lima (1997), o 

crescimento da criação de álbuns e coleções fotográficas tendo as cidades como tema central17. 

Neste contexto, registar as cidades passou a ser peça-chave para a sua própria compreensão e 

construção de espaços imaginados. 

“Deste modo, o cartão-postal deve buscar representar a imagem que supostamente foi vista pelo 

viajante durante o seu percurso. Para tanto, é preciso permitir ao viajante colocar-se no lugar do fotógrafo ou, 

até mesmo, colocar o fotógrafo no lugar de um suposto viajante. Esta ‘troca’ de olhares induz a uma 

padronização, pois todos querem ter a mesma vista. E mesmo que esta não seja a exata visão ou lembrança 

do observador, a imagem da cidade passa a ser uma representação que se torna emblemática pela contínua 

                                                

17 Possamai (2007) aponta a facilidade da cópia, o baixo custo e a ampla variedade de imagens, ao tornar acessível o objeto retratado, 

como propulsores de uma verdadeira febre pelo colecionismo de vistas da cidade. 
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reprodução, circulação e consumo dos cartões-postais. Nascem, portanto, vistas urbanas que não se 

resumem mais apenas a uma confirmação da realidade, do “estive ali”, mas a um compartilhamento de 

imagens mentais construídas coletivamente” (Goveia e Carreira, 2011: 3). 

Os cartões-postais foram essenciais para a edificação da memória visual de diversas capitais 

do mundo. É neste sentido que reforçamos a ligação entre as experiências de quem fotografa e de 

quem vê a fotografia destas paisagens à construção e fomento de uma memória coletiva das 

cidades. Desta forma, assim como no cartão postal tradicional, fotógrafo e observador são ambos 

compositores da construção coletiva do imaginário da cidade.  

 “A elaboração da gramática visual das cidades deve muito aos postais. As suas fotografias são de 

tal forma construtoras de um imaginário das cidades que estas devem também ao olhar dos fotógrafos de 

postais o modo como as vemos, sonhamos, imaginamos e utilizamos. Os produtores de cartões-postais 

buscam, de uma forma geral, retratar aqueles elementos mais emblemáticos do local, e sob determinada 

perspetiva de modo a criar um reconhecimento destes elementos pelos observadores” (Goveia e Carreira, 

2011: 4). 

Ao ver as fotografias da cidade, o observador assume para si a subjetividade do fotógrafo, 

põe-se naquele lugar, num processo que Machado (1984) definirá como “transferência de 

subjetividade e do assujeitamento do espetador”. Desta forma, ao observarmos um cartão-postal, 

vemos não apenas a fotografia registada, mas a cidade vista pelo olhar do outro. O fotógrafo vê, 

portanto, em nosso lugar. Há aqui uma troca de olhares, um compartilhamento de imaginários.  

O cartão-postal passou a ser, deste modo, um meio de transportar o lugar visitado ao 

destinatário ausente (Goveia & Carreira, 2011), para que este pudesse vivenciar a experiência do 

viajante. O “colocar-se no lugar de”, ainda que impregnado de sua própria imaginação, passou 

assim a integrar a identidade dos cartões-postais e também da fotografia de viagem. Neste ‘jogo das 

cadeiras’, não somente o viajante coloca-se no lugar do fotógrafo, como o observador que recebe o 

postal coloca-se no local do viajante e, por conseguinte, do próprio fotógrafo. Neste contexto, os 

postais proporcionam simultaneamente um passeio pelo espaço da cidade e uma incursão à 

memória do próprio viajante, criando-se narrativas que vagueiam pelo espaço e pelas dimensões 

temporais (passado, presente e futuro). Portanto, enxergar as cidades por meio da visão e da 

experiência do outro num tempo congelado é parte do mecanismo dos cartões-postais, atributo que 

se repete na fotografia de viagem no Instagram, conforme veremos no capítulo 5: o 

compartilhamento de subjetividades que tem lugar na transferência do olhar permite conhecer e 

reconhecer uma cidade sem experienciá-la diretamente. Reconhecimento este que é garantido ao 
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reproduzir no Instagram, portanto, uma fotografia ou enquadramento já consagrada e ‘cristalizada’ 

pelos postais. 

Peças públicas de comunicação íntima interpessoal (por tratar-se de um suporte 

comunicacional que circula geralmente sem envelope, levando mensagens e impressões pessoais), 

é na fixação da memória que o postais se consolidam enquanto meio de comunicação (Martins, 

Pires & Oliveira, 2007). A fotografia de viagem no Instagram tem características semelhantes aos 

postais eletrónicos referidos pelos autores: “mais imediatos que os postais ilustrados em cartões, 

os postais eletrónicos mantêm ainda, no entanto, os caracteres típicos deste meio de comunicação: 

uma escrita breve ancorada em imagens ilustrativas, etnográficas, geográficas ou publicitárias”. E, 

assim como os postais, desempenham um importante papel na construção do imaginário popular. 

 

4.2 Fotografia digital e incorporação por outros objetos (telemóveis) 

A partir do desenvolvimento e da popularização das câmaras digitais, outros dispositivos se 

“apropriaram” dessa tecnologia, incorporando a fotografia como função extra, auxiliar. Quando 

comparadas às fotografias captadas pelas máquinas fotográficas digitais, as imagens fotográficas 

captadas por telemóveis e tablets têm como diferencial a potencial conexão com a rede, dado que 

os telemóveis da atualidade podem, com agilidade quase que instantânea (freada somente pela 

vaidade da edição e ajustes na imagem) compartilhar a fotografia captada nas mais variadas redes 

sociais. Assim, as câmaras dos dispositivos móveis impulsionaram a consolidação da cultura da 

imagem na atualidade. 

“O tamanho e a leveza das câmaras digitais e dos celulares, sua aderência a uma das concavidades 

mais táteis do nosso corpo, a palma da mão, a facilidade de sua manipulação, a visualização imediata do 

recorte da realidade visível capturada pelo clique, a conexão com o computador, a possibilidade de envio para 

quaisquer pontos do planeta, tudo isso junto transformou o ato fotográfico em mania e frenesi” (Santaella, 

2008: 394). 

A partir de então, já não é possível dissociar a evolução da fotografia da tecnologia digital, a 

qual passa ser dispositivo de captura, armazenamento e suporte de exibição para as fotografias 

digitais.  
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Santaella (2008) categoriza como voláteis as imagens captadas por dispositivos digitais, 

uma vez que a facilidade na captura dispensa cuidados na fotografia, que pode ser repetida à 

exaustão, ao contrário das câmaras fotográficas analógicas, que tinham como fator limitador o 

número de posições disponíveis no filme. Para além disso, as mesmas imagens fotográficas podem 

ser compartilhadas com a mesma facilidade, sem a necessidade de uma matriz física.  

“chamo essas imagens de ‘voláteis’ pois, além da enorme facilidade que elas instauram para se 

fotografar qualquer situação, em qualquer lugar, sua natureza digital permite que elas sejam remetidas a 

quaisquer outros celulares com a mesma capacidade técnica ou para quaisquer pontos do planeta. Isso faz 

delas imagens fluidas, soltas, viajantes, migrando de um ponto físico a outro com a leveza do ar” (Santaella, 

2008: 386). 

Por meio dos dispositivos móveis, as pessoas estão constantemente conectadas e 

disponíveis, a produzir e compartilhar conteúdos sobre si e acerca do ambiente ao redor em tempo 

real: a presença constante da câmara do telemóvel na palma da mão faz com que a fotografia seja 

incorporada nos gestos quotidianos.  

Atualmente, o ecrã é a interface visual dominante pela qual as pessoas estão a experienciar 

o mundo (B. Jensen, 2014). Consequentemente, estes mesmos ecrãs se tornaram na primeira e 

principal forma que as pessoas experienciam a fotografia. Neste contexto, Becker K. (2014) discute 

a validação e implicação das mudanças trazidas pela fotografia digital à prática fotográfica. Imagens 

desfocadas e enquadramento aleatório são atualmente aceites não como defeitos, mas como sinais 

de validação da representação de um ponto de vista de quem fotografa. 

Tifentale (2015) caracteriza a década de 2010 com o crescimento e popularização da 

“networked camera”, e da nova forma de produzir, compartilhar e consumir a fotografia que resulta 

da popularização dos smartphones com câmara integrada, somados à internet wireless e às 

plataformas de compartilhamento como as redes sociais, contexto que possibilitou a consolidação 

de novos géneros de fotografia amadora, como a selfie 18.  

 

                                                

18 Em 2013, o dicionário Oxford anunciou a palavra selfie como a “palavra do ano”, um fenómeno híbrido de fotografia vernacular e media 

social. Uma selfie, de acordo com o referido dicionário, é “uma fotografia que uma pessoa tira de si mesma, tipicamente feita com um 

smartphone ou uma webcam e carregada num site de media social” (Oxford Dictionaries Blog, 2013). 
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4.3 Fotografia nas plataformas de redes sociais 

As plataformas de redes sociais, juntamente com suas aplicações e outras ferramentas de 

fácil utilização, disponibilizam a criação e compartilhamento de imagens para um número sem 

precedentes de utilizadores. O acesso ubíquo à web, potencializado pelos dispositivos móveis como 

os telemóveis, contribui para o número massivo de perfis nas redes sociais. Nessas plataformas, os 

utilizadores criam e consomem conteúdo em tempo real, com interações (clicar ou dar “gosto” (like) 

numa publicação ou enlace) ou compartilhamento de novos conteúdos (imagem, vídeo ou 

comentário). No que diz respeito ao uso de fotografias no Instagram – foco deste estudo, no contexto 

de investigação sobre informação e tecnologia – consideramos que o crescente uso de telemóveis 

do tipo smartphone, com câmaras cada vez melhores e mais acessíveis, tem sido um dos 

responsáveis pelo significativo papel que as imagens desempenham nas redes sociais. 

Uma maneira pela qual os media sociais influenciaram a fotografia digital via smartphone é 

por meio da expressão de uma forma de co-presença visual decorrente da natureza temporal das 

tecnologias de streaming social, influenciada pela portabilidade. Essas particularidades culminaram 

no surgimento de um estilo de fotografia do tipo "você poderia estar aqui comigo", no qual os 

fotógrafos incluem parte de si mesmos na imagem e convidam o espetador a se imaginar no quadro. 

Segundo Zappavigna (2016), devido à relativa facilidade de fotografar com um dispositivo móvel, 

tanto dentro do ritmo de uma rotina doméstica, quanto durante a navegação no espaço público, o 

compartilhamento visual pode se aproximar do tempo síncrono. Ou seja: as fotografias que circulam 

nas plataformas de redes sociais podem ser publicadas e visualizadas num ritmo que chamaremos 

‘tempo real’. As redes sociais proporcionam, assim, uma ampliação do compartilhamento íntimo 

para espetadores e ambientes não conhecidos pelo fotógrafo. Essas possibilidades tecnológicas das 

plataformas de redes sociais ampliam o potencial de subjetivação da fotografia, uma vez que o ritmo 

acelerado de “streaming social” no qual as imagens podem ser publicadas e visualizadas pelos 

demais utilizadores evoca a possibilidade de um compartilhamento conjunto e simultâneo da 

experiência, uma vez que os últimos a acompanham no momento em que a mesma acontece. 

 “As affordances do smartphone, o dispositivo mais comumente usado para tirar fotografias sociais, 

são propícias a fotografar imagens em que a subjetividade do fotógrafo é sinalizada por escolhas de 

composição ou pela inclusão de partes do corpo do fotógrafo no quadro. Um discurso de si mesmo é "ativado" 

por meio do perfil do usuário do Instagram, com uma foto de perfil e um nome de utilizador” (Zappavigna, 

2016: 277). 



Fotografia: retórica, memória e imaginário 

 39 

Nesse contexto, temos a valorização do quotidiano, numa prática que torna públicas as 

atividades diárias de indivíduos particulares. Ressaltamos também a natureza performativa das 

fotografias compartilhadas nos media sociais, uma vez que “fazer, mostrar, ver e falar sobre imagens 

contribui para as formas como nos representamos, individual e coletivamente, e reproduz formações 

e normas sociais” (Van House, 2011: 131).  

A atualidade dessas publicações, contudo, é efêmera, habitando um tempo presente que se 

esvai de forma cada vez mais veloz, tornando-se passado com grande facilidade. No senso comum, 

passado e memória estão estreitamente vinculados: a memória se constitui em torno de algo que 

terá acontecido anteriormente. 

Com a já referida popularização das câmaras nos telemóveis e o compartilhamento imediato 

das fotografias nas redes sociais, os ajustes minuciosos no tratamento das imagens passaram a 

ficar em segundo plano. Além disso, os ‘defeitos’ dos antigos dispositivos fotográficos passaram a 

ser explorados de forma positiva nos aplicativos de fotografia em dispositivos móveis (como, por 

exemplo, a distorção de luz da Lomografia e as distorções de cor da Polaroid). Ainda assim, as 

aplicações oferecem pequenas correções de luz, cor, exposição nas fotos. Uma vez que a grande 

maioria dos conteúdos compartilhados é criada por pessoas ordinárias em vez de profissionais, a 

fotografia digital das redes sociais é cultura vernacular por defeito (Manovich, 2017). Tifentale 

(2015) levanta a questão da variedade: será que a facilidade de capturar, editar e compartilhar 

fotografias leva a uma diversidade estética? Ou em vez disso leva a mais repetição, uniformidade e 

mimetismo visual social (como comidas, gatos, selfies, etc.)?  

Consideramos pertinente trazer à discussão uma reflexão do filósofo Vilém Flusser acerca 

da criatividade na fotografia. O autor faz um alerta acerca do encolhimento da criatividade no mesmo 

ritmo da multiplicação de imagens fotográficas, uma vez que o fotógrafo faz escolhas entre as opções 

programadas, o produto resultante não seria criação do homem, e sim da máquina. A esse respeito, 

Barros (2010) afirma que a fotografia digital não apenas multiplica geometricamente a produção de 

imagens como também representa um novo modo de relacionamento do homem com a imagem 

fotográfica, não suplantando os anteriores, mas a eles se somando. 

 “Fotografar e manipular o fotografado é gesto talvez não criativo, mas sempre criador. Sua fúria 

repetitiva é melancólico atestado de um desequilíbrio coletivo com raízes num imaginário que tenta 

contrabalançar os excessos da iluminação racional com as sombras por elas geradas” (Barros, 2009: 191). 
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 Recordamos também que o ato de ‘ler’ uma fotografia é um processo interpretativo, uma 

vez que o sentido é gerado na interação do recetor com a imagem. O sentido que o leitor atribuirá 

à fotografia “varia de acordo com os conhecimentos a ele acessíveis, através da experiência e da 

proeminência cultural” (Penn, 2002: 324). As fotografias, ao serem compartilhadas nas plataformas 

de redes sociais, têm múltiplos significados, uma consequência dos diferentes públicos possíveis. 

Tomemos como exemplo um casal que publica uma fotografia da sua lua de mel no Instagram: para 

o próprio casal, a imagem traz lembranças dos dias passados naquele lugar, das situações vividas 

e que claramente aquela foi a lua de mel. Os convidados e amigos próximos ou familiares vão saber 

que se trata da lua de mel, e lembrar-se-ão da cerimónia de casamento, mas não terão as mesmas 

memórias que o próprio casal pois não estiveram na mesma praia, não partilham estas memórias. 

Mas se a fotografia acessível num perfil público, um desconhecido que por acaso se depare com a 

imagem, apenas ao ver a mesma não terá certeza de que se trata de uma lua de mel, somente de 

um casal aproveitando a praia (a menos que isso esteja claro nos elementos textuais19 que 

acompanham a publicação, como localização, legendas, hashtags e comentários na fotografia). Se 

houver algum elemento na imagem que identifique o local, o que virá à mente dessa pessoa é o que 

ela sabe de genérico sobre o lugar, o conhecimento partilhado com os outros: o imaginário. 

Tratando-se de um projeto de pesquisa que envolve a fotografia digital, é incontornável situar 

o conceito de imagem técnica, cunhado por Flusser (1985). A imagem técnica é uma imagem pós-

escrita, não mais feita de planos ou superfícies (como a pintura), mas de pontos, grânulos (e, 

atualmente, pixels). E, uma vez que é feita de pontos, “é nulodimensional, da ordem do grau zero 

do espaço” (Baitello Júnior, 2012: 8-9). 

“Se o próprio conceito de Imagem Técnica (Flusser, 1985) já era de maneira muito consistente 

utilizada nos estudos de fotografia analógica, a essência numérica da imagem e dos arquivos digitais permite 

decompor a informação visual em sequências de números. Isso possibilita investigar uma amplitude muito 

grande de imagens de uma forma que jamais foi feita na história da fotografia. A decomposição da imagem 

em números para possibilitar o processamento dos dados e a recomposição da fotografia para que possa ser 

analisada dentro do conjunto de imagens, torna possível de identificar padrões, agrupar elementos, identificar 

produtividade de autores, entre outras tantas análises possíveis. 

A utilização de novas ferramentas de visualização de grandes conjuntos de dados abre ao campo de 

análise de imagem imensos desafios e perspetivas promissoras. Para além de uma investigação dos 

                                                

19 A relação fotografia-texto não pode ser desvinculada na perceção do todo. No contexto do Instagram, as imagens fotográficas aparecem 

quase sempre acompanhadas de informação textual da legenda, localização geográfica, hashtags e/ou comentários. 
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elementos binários de cada fotografia, ou seja, cada pixel individualmente, estamos diante de uma rutura com 

a leitura que universaliza o pontual. Com esses mecanismos, alguns pesquisadores já começam a vislumbrar 

a possibilidade de comparar todas as imagens da História da Fotografia” (Goveia & Carreira, 2014: 111). 

O surgimento de plataformas visuais de media social facilitou as condições para a ascensão 

do que Manovich chamará “meta-media”: uma interface de media visual que oferece tanto o objeto 

original (isto é, imagem, vídeo) quanto ferramentas de software que permitem ao utilizador que 

manipule e altere o referido objeto, adicione descrições e também compartilhe, organize e armazene 

a imagem de maneiras distintas. Por sua vez, cada uma dessas descrições textuais e numéricas 

(filtros, tags, localização) integra o ‘ADN’ de uma imagem, sua assinatura única, que é usada como 

metadado para agrupá-la com inúmeras outras que compartilham unidades de dados semelhantes.  
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5. Instagram: o reino da aparência e a memória do instante 

 

O Instagram é uma rede social de compartilhamento de fotografias que está vinculada a 

uma aplicação móvel para as plataformas iOS e Android. A app para telemóveis que os seus 

utilizadores façam a captura, a edição e o compartilhamento de imagens com a sua rede de 

seguidores20. 

Lançado em 2010, de início o Instagram estava disponível exclusivamente para telemóveis 

que utilizassem a plataforma iOS (iPhone). Ainda assim, a app atingiu a marca de 1 milhão de 

utilizadores já nos primeiros meses após o seu lançamento. O acesso para dispositivos Android veio 

em 2012. O diferencial da plataforma foi aliar numa única aplicação recursos que já estavam 

disponíveis noutras apps (a captura, a edição e o compartilhamento de fotografias). O recurso de 

adicionar filtros predefinidos às imagens impulsionou o sucesso da aplicação, ao popularizar 

recursos estéticos que antes demandavam algum conhecimento de edição digital, permitindo que 

em poucos passos os utilizadores partilhem fotografias com pós-produção, como desfoque, 

alterações na coloração, brilho e borda. Os filtros reproduziam os efeitos das câmaras analógicas, e 

o formato das fotografias era quadrado, o mesmo das câmaras Polaroid21. Até mesmo o logótipo 

original da aplicação remetia ao modelo “One step land” da marca. O que antes era considerado 

defeito, como alteração na coloração ou manchas do tempo nas imagens, ‘devolveu’ às fotografias 

do quotidiano editadas pela aplicação um ar poético e nostálgico.  

                                                

20 Diferentemente do Facebook, que trabalha com a lógica de ‘amigos’ para referir-se aos contatos de cada utilizador da rede social, no 

Instagram os demais utilizadores que integram a rede de cada utilizador são chamados ‘seguidores’. 

21 Câmara fotográfica instantânea cujo primeiro modelo foi lançado em 1948 e que teve grande influência na popularização da fotografia 

doméstica. A empresa teve o seu auge nos anos 1970-80, marcando também um referencial na cultura visual da fotografia. Ironicamente, 

a ascensão da fotografia digital, com suas cores vivas e qualidade de imagem em franco desenvolvimento tiveram forte influência na 

decadência da empresa, juntamente com a Kodak. 
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Este foi de facto o diferencial do Instagram em relação às demais aplicações de edição22 ou 

compartilhamento de imagens: vincular a captura e o compartilhamento de imagens fotográficas 

através de uma rede social própria, tendo a fotografia como centro focal da rede.  

Dentre as atualizações que a plataforma sofreu, destacamos aqui o início da utilização das 

hashtags nas publicações (janeiro de 2011), a compra do Instagram pelo Facebook (abril de 2012) 

e o início da publicação de vídeos para além das fotografias (2013). As atualizações aumentaram 

em fluxo e relevância, com grandes alterações como o compartilhamento de múltiplas fotografias 

(formato álbum de fotos) numa única publicação (2017), a criação do recurso Stories (2016) e suas 

atualizações que são cada vez mais frequentes. Em julho de 2018, o Instagram ultrapassou mil 

milhões de utilizadores ativos por mês, e lançou uma plataforma de vídeo, o IGTV.  

Atualmente, cerca de 95 milhões de fotografias são publicadas todos os dias no Instagram. 

Os cinco filtros mais populares são: Normal (sem filtro), Earlybird (tom levemente sépia com efeito 

vignete), X-Pro II (cores supersaturadas), Valencia (mantém contraste, enfatizando tons de amarelo) 

e Amaro (adiciona um leve brilho frio à imagem e atenua o contraste). Por outro lado, o filtro menos 

utilizado é Willow, um dos dois filtros de fotografia a preto e branco disponíveis. 

Cada utilizador pode criar uma conta (perfil), privada ou não, que geralmente possui 

características identitárias (biografia, cidade, idade, etc.), e através do seu perfil, relacionar-se com 

outros utilizadores por meio de likes e comentários. No Instagram, o utilizador comunica acerca de 

si e do seu mundo (sentimentos, relacionamentos interpessoais, interesses, marcos, lugares e 

qualquer outra coisa que considere importante o suficiente para compartilhar com o público). O 

público (os seguidores), por sua vez, têm a oportunidade de interagir com essas imagens, ao 

visualizar, dar ‘gosto’, comentar ou ignorar.  

Dentre as características gerais do Instagram, destacamos quatro aspetos que acreditamos 

serem diferenciais da ferramenta perante as demais plataformas de redes sociais populares na 

atualidade e as restantes apps de captação e tratamento de imagem. São eles: a estética, o 

compartilhamento, a instantaneidade e a rede social. A estética, primeiro fator de popularização do 

                                                

22 A aplicação permite que seus utilizadores apliquem diferentes ferramentas de manipulação às fotos: pela adição de matiz, grão, 

contraste, etc, cada filtro evoca uma ‘sensação’ diferente, influenciando na mensagem transmitida pela imagem. Desta forma, uma mesma 

fotografia, ao receber filtros diferentes, sugere uma atmosfera diversificada. 
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Instagram, é constituída pelos filtros de imagem e também por elementos que se repetem nas 

fotografias dos utilizadores. O compartilhamento, como premissa para a captura da imagem, e a 

instantaneidade, característica possibilitada pela mobilidade e conexão constante dos dispositivos 

móveis à internet, são outros dois pontos analisados e que estão ligados à rede social, apontada por 

Manovich (2017) o aspeto mais importante e responsável pela diferenciação e sucesso do 

Instagram. 

Gibbs et al. (2014) usam o termo ‘plataforma vernacular’ para descrever a combinação 

distinta de "estilos, gramáticas e lógicas" que constituem um “género de comunicação” das 

plataformas de redes sociais. Os vernáculos de plataforma, para esses autores, se dividem em duas 

categorias: aqueles que não são necessariamente específicos de uma plataforma específica e os 

que estão mais intimamente ligados ao uso ou função dentro da própria plataforma de media social. 

Os vernáculos da plataforma do Instagram incluem seu formato de imagem - especificamente, 

quadradas e de baixa resolução; seu uso distinto de filtros de estilo vintage; seu feed de imagens 

(também chamado photostream); e o uso de hashtags.  

Semelhantemente ao Twitter, no Instagram os utilizadores podem seguir outros perfis, 

independentemente dessa relação ser recíproca, e por isso o Instagram é considerado uma rede 

assimétrica, significando que se A segue B, não há obrigatoriedade em B seguir A. Além disso, os 

utilizadores podem configurar a privacidade do seu perfil, de forma que as suas publicações podem 

ficar disponíveis apenas para os utilizadores/seguidores previamente aprovados23. Por defeito, as 

suas publicações serão públicas, ou seja: estarão visíveis para qualquer utilizador que aceda à 

aplicação ou website do Instagram. O consumo das fotografias se dá pelo feed ou timeline, onde 

são exibidas as imagens mais recentes dos perfis que o utilizador segue, de forma cronológica 

decrescente. O utilizador pode também interagir ao dar “gosto” ou comentar essas publicações, de 

forma semelhante ao Facebook e ao Twitter. 

Embora não tenha surgido com o objetivo de ser arquivo, acreditamos que o Instagram 

acaba por assumir esse papel, ao reunir numa plataforma única a captura, a edição, o 

                                                

23 Consideramos importante ressaltar que, apesar de a plataforma Instagram utilizar o termo ‘privado’ para referir-se aos perfis que não 

são públicos, trata-se na verdade de um perfil semi-público, uma vez que as fotografias são compartilhadas com um público restrito, mas 

há público. 
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compartilhamento, o armazenamento e a interação com as imagens. Ainda que no momento do 

compartilhamento o utilizador não tenha essa consciência, o Instagram acaba por atuar também 

como uma plataforma de arquivo, uma vez que as fotografias compartilhadas ficam disponíveis de 

forma permanente (ou até que o utilizador exclua a publicação ou o perfil). O arquivo de cada perfil 

pessoal é também objeto de avaliação e estudo para os anunciantes e para a própria plataforma, 

que aprimora os algoritmos de entrega de conteúdos a partir do comportamento do utilizador, 

direcionando publicidades e indicando perfis e hashtags para seguir a partir dos interesses 

identificados. 

Acreditamos que a fotografia no Instagram é mais do que imagens ou representação, uma 

vez que ao ser compartilhada na plataforma, inclui características sociais e conversacionais. Desta 

forma, os elementos contextuais da fotografia (legenda, as hashtags, menções a outros utilizadores, 

ou o momento em que é publicada), têm relevância para a construção da narrativa pessoal e 

também como consequência, para a construção da narrativa coletiva de um lugar.  

O Instagram é utilizado como ferramenta de divulgação e promoção pessoal e de produtos, 

e, portanto, são frequentes os estudos científicos que focam nas fotografias de maior relevância 

(medida a partir da quantidade de seguidores do perfil e número de ‘gostos’ das imagens 

estudadas). Também o fenómeno das selfies24 recebeu bastante atenção nos estudos da 

ferramenta, mas aqui a intenção na presente pesquisa é buscar algo maior, é perceber um todo 

que vai além da timeline de cada utilizador. Por isso, conforme elucidado de forma detalhada no 

capítulo 6, buscámos coletar as fotografias que serão analisadas sem fazer diferenciação entre os 

tipos de utilizadores (locais ou turistas), número de seguidores (relevância na rede social), ou 

número de interações (likes e comentários), por exemplo. Aqui, todas as imagens passam pelo 

mesmo tratamento, independentemente do capital social do utilizador que a publicou no Instagram, 

uma vez que o nosso interesse está em perceber como funciona o todo, a dinâmica das relações 

entre os conceitos e as imagens partilhadas, quais são os conceitos mais recorrentes, para 

desvendar o imaginário das cidades de Lisboa e Rio de Janeiro.  

                                                

24 As selfies são parte da cultura visual contemporânea, baseada em práticas facilitadas pela fotografia digital e pelas redes sociais, mas 

há também outras formas de se colocar no enquadramento, como a sugestão do “veja com meus olhos” e fotografar aparecendo partes 

do próprio corpo, sem ser necessariamente uma selfie.  
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5.1 Metadados e hashtags: para organizar o caos 

Os metadados são informações técnicas associadas ao conteúdo compartilhado pelos 

utilizadores no Instagram, capazes de descrever como, quando e por quem um conteúdo foi 

publicado e como o mesmo está formatado. Entre os exemplos de metadados que podem ser 

adicionados à imagem estão as hashtags (palavras-chave associadas à fotografia publicada), geotag 

ou geolocalização (informação de localização do utilizador no momento da fotografia), comentários 

e outros dados. Nas suas recomendações à comunidade de utilizadores, a plataforma estimula a 

utilização de metadados, afirmando que tornam o conteúdo “mais buscável e mais interativo” 

(Instagram, 2013). 

Neste contexto, Pennington (2017: 233) destaca que texto e imagem trabalham juntos para 

criar significado no “documento fotográfico”, o qual é constituído pela fotografia em si e pelas suas 

etiquetas (tags) associadas, legendas, descrições e comentários do visualizador que são postados 

na plataforma de rede social.  

De acordo com o 2018 Social Media Industry Benchmark Report, 75% dos conteúdos 

compartilhados no Instagram são publicados com hashtags associadas. Com origem no conceito de 

‘tag’ (palavras-chaves ou termos relevantes associados a uma informação), hashtag é um termo 

bastante familiar aos utilizadores das redes sociais online. Formadas por uma palavra, números ou 

emojis, sempre precedidas do símbolo “#”, as hashtags começaram a ser usadas no Twitter para 

destacar assuntos importantes e na atualidade são utilizadas também nas demais plataformas de 

redes sociais.  

As hashtags se tornam hiperlinks indexáveis pelos mecanismos de busca, de forma que os 

utilizadores podem ter acesso às publicações nas diferentes redes sociais sobre determinado 

assunto a partir da busca de uma hashtag. Por este motivo, elas têm uma importância relevante na 

categorização de conteúdos. No último ano, entretanto, o potencial de curadoria das hashtags no 

Instagram foi intensificado com a implementação de novos recursos, tais como a possibilidade de 

‘seguir’ os posts públicos indexados com um determinado termo, a inserção de hashtags na 

biografia de utilizador e a possibilidade de aplicar hashtags também a publicações da ferramenta 

Stories.  
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Assim como nas demais plataformas de redes sociais, como Twitter e Facebook, as hashtags 

no Instagram funcionam como um recurso para a organização e categorização de conteúdos – no 

caso do Instagram, fotos e vídeos25. Cada fotografia ou vídeo compartilhado no Instagram pode ser 

acompanhado de uma legenda e até 30 hashtags, com o objetivo de potenciar a visibilidade das 

imagens. As hashtags assumiram tamanha relevância, que há atualmente manuais de boas práticas 

e para a criação de estratégias de categorização das publicações a fim de intensificar o alcance das 

mesmas e, consequentemente, o número de seguidores conquistados. Em alguns casos, a utilização 

de determinadas hashtags não tem outro propósito além, de impulsionar o capital social do 

utilizador. É muito comum encontrar compartilhamentos que utilizam hashtags de relevância (com 

alto fluxo de compartilhamentos, como #ny, #paris, #milano ou referenciando a marcas, como 

#nike) com o intuito de aumentar a visibilidade da fotografia e a popularidade do utilizador na rede 

social. 

As referências ao passado através dos filtros vintage, que fizeram com que no início a 

aplicação fosse taxada como “melancólica” e saudosista, seguem a aparecer em culturas como a 

utilização da hashtag #tbt (throwback thursday), utilizada às quintas-feiras para acompanhar 

fotografias do passado, que trazem lembranças com sentimento de saudade ao utilizador. Vemos 

aqui, a utilização da ferramenta como um instrumento de memória. A hashtag ganhou uma extensão 

por assim dizer, com a tag #fbf (flashback friday), transformando também a sexta-feira num dia de 

memórias e lembranças.  

Para fins de futura comparação com as informações coletadas na amostra, consideramos 

importante destacar as principais hashtags26 utilizadas no Instagram em 2017. 

                                                

25 Contudo, a utilização das hashtags tem diferenças sutis em cada plataforma. No Twitter, por exemplo, as hashtags são utilizadas para 

delimitar um espaço comum de discussão, enquanto os utilizadores do Instagram aplicam as hashtags como ferramentas que permitem 

melhor descrever o contexto em que as fotografias foram capturadas (Caliandro & Gandini, 2017).  

26 Empresas de monitoramento e gestão de redes sociais como HootSuite e IBPAD (Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados) 

destacam diferentes tipos de hashtags nos seus manuais. Destacamos aqui quatro deles, que aparecem entre os mais populares: hashtags 

de comunidade (criadas para conectar utilizadores que têm interessem em comum acerca de uma mesma temática), hahstags baseadas 

na localização (utilizadas para identificar a cidade/região/país em que a fotografia foi tirada), hashtags de “apelo às massas” (genéricas, 

são aplicáveis a uma variedade diversa de imagens, exemplos incluem tags como “instagood” e “lovelife”) e hashtags de oportunidade 

(sazonais, são relacionadas a datas específicas, como por exemplo “tbt” ou “summer”). 
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Ranking Hashtag 

1 #love 

2 #instagood 

3 #fashion 

4 #photooftheday 

5 #beautiful 

6 #picoftheday 

7 #fitness 

8 #style 

9 #travel 

10 #happy 

Tabela 1 - Ranking das. 10 hashtags mais utilizadas no Instagram em 2017 (Fonte: Instagram). 

Outra hashtag popular no léxico do Instagram e que consideramos que merece destaque é 

“#nofilter”. Por exemplo, digitando “#nofilter” na legenda de suas próprias fotos do Instagram 

“normais” antes de as publicar, os utilizadores reivindicam uma legitimidade da imagem, por não 

ter alterado sua aparência em qualquer processamento artístico do Instagram. Ideologicamente, 

“#nofilter” serve a um propósito social e cultural para aqueles que o empregam. Neste caso, a 

reivindicação de demarcar claramente o real do artificial diz mais talvez sobre a pessoa que está a 

publicar a fotografia e as comunidades que buscam alcançar com aquela publicação, do que sobre 

a imagem em si. 

  

5.2 Insta-turismo: viajar através da timeline 

Para além de alterar a forma como as pessoas representam e compartilham as suas 

próprias memórias, os media sociais tiveram efeito também na forma como as pessoas viajam e 

exploram a cidade. Neste contexto, o Instagram revelou-se como uma janela para intensificar o 

turismo: a existência de lugares ‘instagramáveis’, ou seja, cenários visualmente apelativos para 

captar uma fotografia com alto potencial de receber mais ‘gostos’ na rede social, é apontada pelos 

jovens como fator fortemente relevante quando estão a escolher uma cidade para visitar.  
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No ciclo de influência do turismo no Instagram, num primeiro momento, o utilizador ‘segue’ 

publicações, dicas de lugares onde se hospedar ou comer e referências de outros utilizadores sobre 

o destino escolhido. No momento seguinte, quando está a viajar, o influenciado torna-se 

influenciador ao publicar fotografias e vídeos acerca da experiência. 

Tilton (2014) destaca que a fotografia de viagem no Instagram permite que o utilizador 

experimente os sentimentos de estar no local visitado por outra pessoa, por meio da combinação 

de observar a imagem com os dados de localização e texto inseridos pessoalmente na imagem. Os 

comentários anexados à foto se tornam a “vox populi” da impressão geral da experiência. Essa 

combinação de todo o conteúdo mediado representa a contextualização digital da experiência. O 

álbum fotográfico de viagem e os postais cedem lugar, na atualidade, ao feed das redes sociais, o 

que muda a forma como o turismo é registado e as memórias são capturadas. 

“Ou seja, o viajante deseja tanto ter a cidade imaginada dos postais quanto a cidade virtual atualizada 

pela sua própria câmara fotográfica. Desta forma, ao mesmo tempo em que consome os postais, fotografa sua 

viagem a partir deles. E estas duas imagens da cidade se complementam: os postais influenciam o percurso do 

viajante, que deseja conhecer as vistas emblemáticas da cidade, e suas fotografias assemelham-se às imagens 

mentais guardadas em sua memória e que provêm, em parte, dos postais. Assim, o viajante através da imagem 

coletiva que consome, recompõe e transforma sua própria experiência do local” (Goveia e Carreira, 2011: 7). 

Fotografar faz parte da experiência de viajar. A relação entre o viajante e a cidade se dá por 

meio da fotografia, seja consumindo as imagens da cidade que foram produzidas por outros 

(condição que, conforme citado anteriormente, permite que observador e fotógrafo tornem-se 

coautores de uma mesma lembrança), seja captando as suas próprias fotografias (num movimento 

de atualização de suas imagens mentais por meio da fotografia). Viajar se transforma aqui em 

consumir a cidade no seu sentido mais amplo: utilizar-se da cidade e de suas representações para 

construir sua própria experiência e ressignificá-la. Processo que, através da relação entre as imagens 

da cidade construídas coletivamente, seja por meio do cartão-postal ou de fotografias de turistas, 

recompõe o imaginário urbano. 

Esse esforço de ter um registo de autoria própria daquelas imagens que já faziam parte do 

referencial de um destino turístico é o motor que impulsiona a produção e o compartilhamento de 

imagens que dificilmente fogem do clichê, da tradicional ‘imagem de cartão-postal’. Herança de 

uma sociedade que se apoderou da materialidade da fotografia para construir seu universo visual, 

no qual os postais foram essenciais. 
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5.3 O Instagram como tecnologia do imaginário: as diferentes dimensões do tempo 

Dado que é uma plataforma para smartphones, a aplicação do Instagram está sempre junto de seu 

utilizador, o que intensifica o carácter de pessoalidade da ferramenta. O simples, o anódino e o 

corriqueiro atraem os utilizadores no Instagram e por eles são registrados e compartilhados, 

formando um mosaico heterogêneo. A constatação vai ao encontro das observações de Maffesoli 

(2014), para quem a pós-modernidade é marcada pelo quotidiano e pelo imaginário.  

O Instagram assumiu o papel de álbum de fotografias da modernidade, servindo como um 

diário visual da rotina ordinária27 e das viagens das pessoas. E como as viagens são registadas 

tradicionalmente em imagens e fotografias, para o turismo passou a ser uma ferramenta importante 

tanto para a cidade, como forma de divulgação e relevância online, o que atrai mais visitantes, como 

também para os próprios turistas, que registam e divulgam a viagem com a ferramenta, podem 

passar a fazer parte da cidade por alguns momentos ou dias, a partir das suas fotografias.  

No Instagram, o caráter pessoal deixa sua marca nas imagens compartilhadas: a linha do 

tempo (timeline) de um utilizador da plataforma de rede social é preenchida por um fluxo cronológico 

em constante atualização, formado, regra geral, por imagens autorais, fator que intensifica o carácter 

de narrativa autobiográfica: as fotos são tiradas do ponto de vista do utilizador, diferentemente do 

álbum de família tradicional, formado por fotografias analógicas, que costuma reunir momentos 

solenes registados por vários autores.  

É possível, portanto, identificar nos perfis do Instagram a construção de narrativas 

autobiográficas que vão ao encontro do que afirma J. M. Silva (2006) quando diz que cada ser é 

coautor do imaginário. Ao mesmo tempo, essas narrativas estão permeadas pelos simbolismos da 

época contemporânea. O laço social entre os utilizadores é reforçado ainda nos “gostos” e nas 

                                                

27 O Instagram pode ser considerado uma ferramenta da fotografia do ordinário. ‘Ordinário’ enquanto algo que é comum, não excecional, 

momentos e sujeitos que fazem parte da rotina e da vida do utilizador que compartilha as fotografias, mas são conhecidos provavelmente 

por seus amigos e família, sem ter reconhecimento ou valor/significado para alguém que esteja fora deste universo (para um estranho 

que se depare com esta imagem, por exemplo).  
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interações nos comentários, mesmo que curtos, desempenhando uma função importante ao 

reforçar a ligação com outros utilizadores. 

Tilton (2014), ao falar sobre a influência de plataformas como o Instagram na memória 

coletiva, afirma que o feed de publicações de um utilizador representa uma espécie de “memória 

pública”, não no sentido de uma memória coletiva, mas sim da publicação de eventos privados ou 

semi-privados (por exemplo, viajar) em uma esfera semi-pública ou pública (por exemplo, Instagram) 

como uma maneira de lembrar a experiência e categorizar os elementos da experiência através das 

normas do modo de comunicação (por exemplo, hashtags). Já ao visualizar os resultados de 

pesquisa de uma hashtag específica, aí sim estamos a lidar com a construção coletiva de uma 

memória e um imaginário. 

No contexto do Instagram, temos o congelamento a que Dubois se referia, misturado com 

a fluidez das redes sociais e da navegação do feed, que apresenta ao utilizador um fluxo de imagens, 

em atualização constante, colocando em simultâneo as dimensões do tempo do passado, presente 

e futuro (representado na ânsia de deslizar a tela para baixo e esperar que sejam exibidas mais 

novas atualizações).  

Também a noção do que é o ‘instantâneo’ acabou por ser ressiginificada diversas vezes, 

num processo que acompanha as atualizações da ferramenta, as quais mostram uma valorização 

e a integração do efêmero. Nos primeiros tempos, instantâneo era fotografar e partilhar numa 

publicação, com a própria aplicação, sem permissão e que se recorresse ao rolo da câmara 

fotográfica já feitas com o telemóvel e armazenadas na sua memória. Mais tarde, foi integrada a 

opção de partilhar fotografias do rolo de câmara, mas o recurso permitia somente postar fotografias 

feitas nas 24 horas anteriores ao momento da publicação. Este processo permitiu também a entrada 

no Instagram de fotografias mais produzidas e importadas para o telemóvel e em seguida para a 

ferramenta. Aqui os filtros passaram a perder importância, visto que a edição profissional ganhou 

lugar no Instagram também. Mais tarde, ao incorporar recursos como o Stories, para publicação de 

pequenos vídeos que são automaticamente excluídos em 24h e a possibilidade de transmissão de 

vídeos em direto pela plataforma, passou a existir uma diferenciação entre os tipos de publicação: 

enquanto o Stories é utilizado como ferramenta para acompanhar a rotina do utilizador em ‘tempo 

real’, as publicações no feed passam a valorizar mais a abordagem estética e conceitual.  
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Mas, simultaneamente, temos também um movimento em direção oposta, que é a criação 

de ‘destaques’ dos Stories, os quais permitem fixar as publicações originalmente efémeras de forma 

constante entre os destaques do perfil, e também a criação do IGTV, para atender à demanda de 

um repositório para vídeos mais longos e estruturados, que não se encaixam no modelo de narrativa 

fragmentada dos stories ou do feed. Também a possibilidade de salvar as publicações num catálogo 

pessoal ajuda na “ancoragem” das imagens nalgum ponto do tempo e alguma forma de organização 

da memória da aplicação.  

Nesse contexto, onde a imaginação livre se mistura com o documento sugerido, num jogo 

constante entre memória, imaginação e realidade, o mosaico de fotos do Instagram força o leitor a 

completar a história pessoal narrada com a sua própria memória cultural. Parece-nos assim, 

bastante razoável olhar o Instagram como uma tecnologia que nos ajuda a entender o imaginário 

da pós-modernidade. 

Num cenário onde as conexões entre os sujeitos e as informações em circulação existem 

numa escala abundante, a memória28 transforma-se numa multiplicidade de perspetivas.  

“Nessa linha, poderíamos afirmar que memória nunca mais será memória, como conhecemos 

dentro de um princípio linear de pensamento – passado, presente e futuro – mas estará permanentemente 

conectada à realidade deste tempo e sendo atualizada pelos fatos do passado que voltam a nos encontrar. O 

que passou torna-se atual, alterando de certa forma o processo de construção da memória. As mesmas redes 

sociais possibilitam o registro coletivo e o compartilhamento de imagens, perceções, pensamentos, opiniões 

e sugestões a respeito de lugares. Muitos espaços transformam-se em lugares, a partir da narração sobre 

eles e passam a ter sua memória construída pela narração coletiva” (Cunha, 2011: 102) 

Segundo Hochman (2014), após a imagem digital nos anos 1990 e as imagens na web nos 

anos 2000, as imagens dos media sociais são a forma visual dominante dos anos 2010. Para o 

autor, as fotografias nos media sociais (produzidas, manipuladas, compartilhadas e organizadas via 

social media) manifestam modos distintos de expressão sociocultural da atualidade. Acerca das 

questões temporais, Hochman afirma que o presente está situado nos media sociais como uma 

unidade histórica que incorpora temporalidades múltiplas. No Instagram, o elemento temporal é 

                                                

28 Uma outra abordagem para a questão a memória é possível a partir da economia das redes sociais, que referimos no capitulo anterior. 

Aqui, a relevância é conferida pelo número de seguidores, likes, comentários, interações em geral. Os utilizadores buscam incessantemente 

ter mais relevância na rede social justamente para deixarem a sua marca. É como uma forma de não ser esquecido, de não ser deixado 

de lado.  
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essencial para a organização e apresentação dos conteúdos aos utilizadores. Neste fluxo, as 

fotografias/conteúdos são apresentadas da mais atual à mais antiga, enfatizando o presente, uma 

vez que as publicações antigas ‘desaparecem’ da linha do tempo, ficando disponíveis para a busca 

no banco de dados29. No feed, há uma rápida apresentação de múltiplas informações de diferentes 

utilizadores, lugares e tempos, todas aparecem ao mesmo tempo, de forma sincrônica. Também o 

imaginário se vai atualizando como um stream ou feed das redes sociais: uma apresentação 

contínua de unidades de informação múltiplas proveniente de variados utilizadores, lugares e 

tempos. 

Ainda que possa ser considerada uma ferramenta “globalizada”, a larga abrangência da 

aplicação em todo o mundo não significa de forma categórica que todos os utilizadores o fazem da 

mesma forma, aplicando as mesmas técnicas e estilos: a utilização dada à aplicação não é uniforme 

em todo o mundo. De acordo com Manovich (2016: 2), os sujeitos e os estilos das fotografias são 

fortemente influenciados por valores sociais, culturais e estéticos de determinado local ou cidade, 

podendo diferir, inclusivamente, a forma como a sociedade local percebe e faz uso da ferramenta. 

Quando estamos a tratar de fotografias que retratam a cidade, então, as questões geográficas e 

arquitetónicas também se fazem presentes.  

 

5.4 Números do Instagram em Portugal e no Brasil 

A partir dos dados divulgados no relatório Digital in 2018 (We are social & Hootsuite, 2018), 

é possível traçar uma comparação entre Brasil e Portugal no que tange ao acesso e usos da internet 

e das plataformas de redes sociais, mais especificamente o Instagram30.  

O Brasil é o segundo país com mais utilizadores ativos do Instagram. São 57 milhões, um 

alcance de 27% da população total do país. Mas quando se fala na taxa de penetração, Portugal 

está à frente em 3%, com 30% da população total ativa na rede social. 

                                                

29 O passado, quando aparece, recebe hashtags que o identificam, como “Throwback Thursday” (#tbt), ou “Flashback Friday” (#fbf). 

30 Informações acerca do número de utilizadores do Instagram em cada uma das cidades estudadas não estão disponíveis, mas 

acreditamos que os dados relativos aos Brasil e a Portugal são capazes de fornecer uma contextualização satisfatória da relevância da 

plataforma nos respetivos países. 
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 Mundo Brasil Portugal 

 n % n % n % 

População total 7,593 mil milhões  210,1 milhões  10,31 milhões  

Utilizadores de internet 4,021 mil milhões 53% 139,1 milhões 66% 7,73 milhões 75% 

Utilizadores ativos de media 

sociais31 

3,196 mil milhões 42% 130,0 milhões 62% 6,60 milhões 64% 

Utilizadores únicos de 

telemóveis 

5,135 mil milhões 68% 143,0 milhões 68% 8,11 milhões 79% 

Utilizadores ativos de media 

sociais no telemóvel 

2,958 mil milhões 39% 120,0 milhões 57% 5,70 milhões 55% 

Crescimento de utilizadores de 

internet (jan/17-jan/18) 

+248 milhões +7% 

 

0 

 

0 +533 mil +7% 

 

Crescimento utilizadores ativos 

dos media sociais  

+362 milhões +13% 

 

+8 milhões +7% 

 

+500 mil +8% 

 

Crescimento utilizadores únicos 

telemóveis 

+218 milhões +4% 

 

N/A N/A 

 

+451 mil +6% 

 

Crescimento utilizadores ativos 

dos media sociais no telemóvel  

+360 milhões 

 

+14% 

 

+10 milhões +9% 

 

+500 mil +10% 

 

Utilizadores ativos do Facebook 2,17 mil milhões   130 milhões  6,60 milhões  

Utilizadores ativos do Youtube 1,5 mil milhões      

Utilizadores ativos do Instagram 800 milhões 11% 57,0 milhões 27% 3,10 milhões 30% 

Instagram: percentagem de 

utilizadores do sexo feminino 

- 50,4% - 59% - 53% 

Instagram: percentagem de 

utilizadores do sexo masculino 

- 49,6% - 41% - 47% 

Tabela 2 - Quadro comparativo: números de utilização da internet e redes sociais no Brasil, em Portugal e no mundo (Fonte: 

We Are Social & Hootsuite, 2018). 

 
  

                                                

31 Foram considerados “utilizadores ativos” aqueles que fizeram uso da rede social pelo menos uma vez nos 30 dias anteriores à data da 

pesquisa. 



Percurso metodológico 

 55 

6. Percurso metodológico 

 

O presente estudo tem na sua génese uma curiosidade pessoal acerca dos pontos de 

encontro e divergências entre os imaginários de Lisboa e Rio de Janeiro a partir da dinâmica da 

virtualidade, bem como a inexistência de um estudo que mapeie e cruze as representações carioca 

e lisboeta, seja no discurso cidadão, seja nas fotografias compartilhadas online por locais e turistas. 

Neste percurso, deparámo-nos com desafios e escolhas que se impuseram em razão da velocidade 

com que tanto as plataformas de redes sociais quanto as ferramentas de coleta e análise de dados 

se modificam e atualizam.  

“A internet é um universo de investigação particularmente difícil de recortar, em função da sua 

escala (seus componentes contam-se aos milhões e milhares de milhões), heterogeneidade (grande variação 

entre as unidades e entre os contextos) e dinamismo (todos os elementos são permanentemente passíveis 

de alteação e a configuração do conjunto se modifica a cada momento)” (Fragoso, Recuero & Amaral, 2011: 

55). 

Também foi muito importante delimitar, a partir da questão de pesquisa e dos objetivos, 

quais seriam as ferramentas e metodologias a aplicar em cada passo da realização deste estudo, 

processo que foi revisitado ainda algumas vezes no decorrer da pesquisa, pois, como bem destaca 

Penn (2002), 

“teoricamente, o processo de análise nunca se exaure e, por conseguinte, nunca está completo. Isto 

é, é sempre possível descobrir uma nova maneira de ler uma imagem, ou um novo léxico, ou sistema 

referente, para aplicar à imagem” (Penn, 2002: 331-332). 

Uma análise exaustiva de todas as possibilidades e, consequentemente, um manual 

completo de processos para coletar, manipular e analisar fotografias do Instagram ultrapassa os 

objetivos desta pesquisa. Esclareceremos neste capítulo os fundamentos essenciais dos processos 

selecionados e aplicados, para que fique claro o percurso traçado.  
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6.1 Big Data e as Humanidades Digitais 

Segundo Kitchin (2017), a origem do termo ‘Big Data’ pode ser rastreada até meados da 

década de 1990, para referir-se ao manejo e análise de um vasto conjunto de dados. Mais tarde, 

Laney (2001) refinou a definição para se referir a dados caracterizados pelo que denominou “3 Vs”: 

vastos em volume (consistindo de terabytes de dados), dotados de alta velocidade (ao serem criados 

em tempo real) e diversos em variedades de tipo (podendo ser estruturados ou não-estruturados). 

Por exemplo, Flew, Spurgeon, Daniel & Swift (2012) enfatizam em relação aos Big Data que 

os ‘dados’ “se referem não apenas aos registros numéricos e estatísticos, mas a qualquer forma de 

informação representada num formato digitalizado, incluindo arquivos de texto, áudio, fotografia e 

vídeo” (Flew et al., 2012: 160). K. B. Jensen (2014) observa que os dados podem ser ‘encontrados’ 

(citando como exemplo as ciências humanas, em que artefactos existentes são analisados) ou 

‘produzidos’ (usando com exemplo as ciências sociais, em que os dados são criados por 

experiências ou pesquisas). Considerando o contexto da pesquisa em media sociais e mais 

especificamente nas plataformas de redes sociais, o autor ressalta que os dados podem ser vistos 

como híbridos, dado que  

“eles podem ser encontrados online, uma vez que estão sendo gerados através do uso das redes 

sociais. No entanto, eles também integram o aspeto do ‘fazer’, dado que seria necessário ‘fazer’ os algoritmos 

correspondentes, portanto, a programação, e depois a extração, etc., para obtê-los” (K. B. Jensen, 2014: 

229). 

O conjunto de ferramentas para análise de Big Data consiste em quatro áreas principais: 

mineração de dados e reconhecimento de padrões; visualização de dados e análises visuais; análise 

estatística; e previsão, simulação e otimização (Kitchin, 2017: 30). 

 

6.1.1 Tensões entre o público e o privado nos sites de redes sociais  

Não há dúvidas de que a abundância de dados compartilhados diariamente nas redes 

sociais online pode ser considerada uma oportunidade para os pesquisadores das ciências sociais. 

Só no Instagram, por exemplo, são mais de 800 milhões de utilizadores registados em todo o mundo 

em 2017, ano em que se publicavam diariamente 95 milhões de fotografias. Mas este ‘arquivo 

infinito’, para além de representar um desafio na gestão e análise de amostras de grandes 
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proporções, também levantam questões acerca do limite entre o que é público e privado neste 

contexto.  

“Neste contexto, ao pesquisador cabe encontrar uma forma de equilibrar as obrigações antagónicas 

de anonimato dos utilizadores e divulgação das fontes. Isso é complicado porque, mencionando que uma 

citação é do Twitter, por exemplo, não garante que o usuário32 permaneça anônimo. Mesmo que o 

identificador do Twitter não seja fornecido, digitar o texto de um tweet em um mecanismo de pesquisa online 

pode levar diretamente ao perfil do utilizador” (Beninger, 2017: 67). 

O quanto se revela desses dados ou informações pessoais33, e quem controla essa decisão, 

é o centro da tensão entre o pesquisador, os dados coletados e os utilizadores cujas informações 

são analisadas. É um conjunto de decisões aparentemente simples, mas que pode resultar em 

violação de privacidade dos utilizadores da rede social.  

As informações discutidas nesta pesquisa utilizam exclusivamente dados partilhados de 

forma pública, usando a analogia de Donath et al. (2010: 381), tal como uma “fotografia de rua: o 

sujeito e o artista não têm relacionamento contínuo e o material (seja face ou texto) foi capturado 

num ambiente público”. Segundo os autores, privacidade e controle estão intimamente interligados: 

ao ter uma informação relativamente inócua revelada sem o seu consentimento, uma pessoa pode 

sentir-se violada, mas ao mesmo tempo, exibir informações pessoais por sua própria vontade pode 

ter um efeito empoderador. A privacidade está também relacionada ao contexto e à audiência. Pode-

se estar confortável com uma fotografia tola que é exibida apenas entre amigos íntimos, mas seria 

profundamente vergonhoso se a mesma fosse divulgada em público. Este último exemplo, 

inclusivamente, é uma discussão que é retomada com frequência em tempos de publicação de 

fotografias pessoais em redes sociais como o Facebook e o Instagram. 

                                                

32 utilizador 

33 No que tange à privacidade, Muller (2009: 506) propõe uma diferenciação entre “dados” e “informações pessoais”. Para exemplificar, 

o autor menciona um estudo de caso no qual um supermercado coletou dados de compra dos seus clientes. Segundo Muller, se o 

supermercado coleta somente números relacionados a indivíduos não identificados, acerca de compras não identificadas (organizados 

numa matriz em que pessoas e produtos são números), trata-se somente de dados que são úteis para a rede de supermercados gerenciar 

os estoques, por exemplo. Mas a partir do momento em que a mesma rede dispõe de um banco de dados com a informação pessoal dos 

clientes, já é possível relacionar as informações de forma que se tornam informação pessoal (o que permite chegar a conclusões como “o 

senhor João compra muitas bebidas alcoólicas”, por exemplo). Neste caso, para além da atenção à privacidade das informações pessoais, 

faz-se necessário também ter o consentimento dos clientes para a coleta e análise das mesmas. 
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“Vivemos num mundo cada vez mais digital. Trabalhamos, fazemos compras e 

socializamos online, e no processo, acumulamos, muitas vezes inconscientemente, grandes corpos 

de ‘sombra de dados’. Nossas discussões online são arquivadas, nossas compras são rastreadas, 

nossas localizações detetadas e nossas histórias educacionais e médicas registadas. Esses corpos 

de dados se estendem no tempo, alcançando o passado, traçando a evolução de suas ideias, 

carreira e estilo” (Donath et al., 2010: 375). 

 

Para Sveningsson-Elm (2009: 75), a privacidade diz respeito à integridade individual, sendo 

possível classificar os ambientes online em quatro níveis de privacidade que, embora não sejam 

categorias estanques, são discerníveis. São eles: público (aberto e disponível a todos), semi-público 

(requer cadastro para participação), semi-privado (requer convite ou autorização) e privado (requer 

autorização direta). Essa perceção sugere a possibilidade de trabalhar os dados de acordo com o 

tipo de situação em que os mesmos foram disponibilizados online. Desta forma, a publicação de 

dados ou opiniões num sistema aberto ou semi-público implicaria que os mesmos são passíveis de 

serem trabalhados e divulgados pelos pesquisadores sem necessidade de autorização prévia dos 

utilizadores. Contudo, Ess (2009) relembra que é importante considerar as diferenças culturais e 

geracionais na compreensão do que é a privacidade e o valor que a ela é conferido. Também é 

importante considerar nem sempre as pessoas estão cientes do nível de privacidade da rede social 

em que publicam seus dados, opiniões e fotografias.  

De qualquer forma, ao fazer uso dos sites de redes sociais, o utilizador concorda com um 

conjunto de regras e termos de utilização que confirmam o uso dos dados compartilhados por parte 

das empresas, independentemente do nível de privacidade utilizado. Tanto para uso próprio como 

para empresas parceiras e terceiros – categoria na qual se encaixam os pesquisadores. A facilidade 

com que as imagens são hoje capturadas e compartilhadas em redes sociais como o Facebook e o 

Instagram contribui para conferir ainda mais poder às corporações donas dessas plataformas. Como 

exemplo, Assumpção et al. (2015) lembram que juntos, Instagram e Facebook constituem um dos 

maiores bancos de dados de imagens do mundo, principalmente por terem dados como “quem”, 

“quando”, “onde” e “o que” agregados às imagens – dados esses coletados por meio de 

reconhecimento facial, dos metadados, da geolocalização e das tags. Com isso, assegurar que os 

utilizadores tenham, ao menos, um mínimo controle sobre a coleta de seus dados pessoais faz-se 

uma tarefa de considerável importância. 
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A preocupação com a privacidade dos utilizadores de redes sociais online resultou na 

elaboração de legislações específicas, como a Do Not Track Me Online Act em 2011 nos Estados 

Unidos - que permite que utilizadores proíbam a coleta ou uso de informações pessoais por terceiros 

– e também o Right To Be Forgotten, na União Europeia.  

Ao contrário do Facebook, que possui vários níveis de privacidade possíveis de serem 

aplicados ao perfil como um todo ou a cada publicação, no Instagram só há duas possibilidades: 

(1) perfil público ou (2) perfil privado. No primeiro caso, todas imagens do perfil podem ser 

localizadas e acedidas por ferramentas de busca, enquanto no segundo caso, as imagens publicadas 

serão acessíveis somente ao grupo de utilizadores que tiver autorização do dono do perfil para 

aceder. Por isso, é possível afirmar com segurança que as imagens coletadas são todas de perfis 

com a configuração de privacidade de acordo com a primeira opção: perfis públicos, de acesso 

aberto.  

 

6.1.2 Mineração de dados, algoritmos e APIs 

A mineração de dados é a descoberta de estruturas interessantes, inesperadas ou valiosas 

em grandes conjuntos de dados (Hand, Mannila & Smyth, 2001). Devido à abundância de dados 

que são gerados pelos utilizadores das plataformas de redes sociais, os procedimentos 

automatizados, baseados em computador (mineração de dados), são a opção mais viável para 

realização da coleta e da amostragem. De forma geral, há duas técnicas principais para coletar 

dados dos media sociais. A primeira é o scrapping, ou seja, a criação de robôs para ler os códigos 

das plataformas de redes sociais e “raspar” os conteúdos das publicações. Contudo, no caso do 

Instagram, essa opção é bastante limitada, sendo que no documento de políticas de utilização há 

uma secção dedicada à coleta de dados por scrapping que delineia restrições. A segunda técnica, 

mais utilizada, é a extração por meio da Interface da Programação de Aplicações (Application 

Programming Interface – API, em inglês)34, conjunto de diferentes tipos de instrumentos ou 

algoritmos que permitem a consulta e a coleta de dados brutos.  

                                                

34 O Oxford English Dictionary define uma API como “a interface entre o sistema operacional e uma app; o protocolo a ser observado pelo 

escritor de uma aplicação designado para rodar dentro de um sistema operacional específico”. Puschmann e Ausserhofer (2017) falam 
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Quanto à acessibilidade, existem basicamente dois tipos de APIs: restritas e públicas. As 

APIs empregadas em configurações comerciais ou de segurança são chamadas restritas, e o acesso 

é concedido somente em condições especiais. Entretanto, uma série de empresas oferecem APIs 

públicas. Estas últimas são cada vez mais utilizadas por pesquisadores para coletar dados para 

estudos científicos. Há uma variedade de aplicações académicas e softwares que facilitam o 

processo de coleta de dados via API, ao oferecerem interfaces prontas que dispensam a 

obrigatoriedade de possuir conhecimentos de programação. Na presente pesquisa, fizemos uso das 

duas abordagens, utilizando tanto softwares académicos quanto a utilização de um código (script) 

dedicado para o processamento e análise das amostras. 

É importante referir que a API é, por um lado, um conjunto de comandos para realizar ações, 

mas de outro é uma documentação que representa as políticas da empresa (neste caso do 

Facebook, dono do Instagram desde 2012) para aceder ao seu banco de dados. Nesse sentido, 

Sudulich, Cantijoch, Gibson, Wall, & Ward (2014) enfatizam três características dos dados 

provenientes das plataformas de redes sociais: volume extenso, heterogeneidade e plasticidade, isto 

é, mudança constante das regras da plataforma. Ou seja: as APIs tendem a ser alteradas com 

frequência, de acordo com as políticas corporativas da empresa. No caso do Instagram, as 

documentações ficam sem alteração por até dois anos35, a contar da data de lançamento, e, depois, 

são substituídas pela versão mais recente, com a deprecação dos recursos anteriores. Para Malini 

(2016), é no desafio da coleta de dados em APIs corporativas que reside uma das maiores 

contradições do campo do monitoramento de redes sociais, pois basta a empresa fechar a API de 

uma rede social para que a pesquisa não mais ocorra.  

Contudo, a coleta automatizada pode gerar amostras abundantes e com um número elevado 

de registos que não fazem sentido à pesquisa, pelo que a etapa de limpeza ou pré-processamento 

dos dados (parsing) é relevante para garantir uma amostra coerente e sem grandes desvios que 

possam interferir de forma negativa nas análises. Acerca disso, K. B. Jensen (2014) lembra que os 

dados encontrados nos media sociais geralmente não são úteis para os pesquisadores até serem 

                                                

similarmente num “conjunto de rotinas, protocolos e ferramentas para construir softwares de aplicações” e afirmam ainda que as APIs 

“especificam como os componentes do software devem interagir”. 

35 A listagem de atualizações e deprecações está disponível em: https://www.instagram.com/developer/changelog/ 
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manipulados em dois momentos, primeiramente por um algoritmo para a coleta, e, num segundo 

momento, trabalhados num banco de dados para serem transformados em dados úteis. 

Em 2015, o Google divulgou a sua nova plataforma para análise de imagens, denominada 

Cloud Vision API. De acordo com o site de demonstração do serviço, a API “rapidamente classifica 

as imagens em milhares de categorias, deteta objetos e rostos individuais e extrai palavras 

impressas contidas nas imagens”. A ferramenta também pode ser utilizada para “moderar 

conteúdos ofensivos” ou proceder à “análise de sentimentos das imagens”. A API Google Cloud 

Vision tem como principal objetivo capturar imagens, decodificá-las e gerar dados a partir das 

mesmas. Por meio de machine learning36, a ferramenta é capaz de detetar objetos, classificar as 

imagens em categorias a partir da cena retratada, identificar marcas e textos, bem como extrair as 

cores e tonalidades dominantes na fotografia. Com esta ferramenta, foi possível criar e classificar 

metadados de cada imagem coletada, para num segundo momento procedermos à análise das 

mesmas.  

Dentre os recursos disponíveis na ferramenta, recorremos às seguintes funcionalidades: 

deteção de etiquetas (deteta conjuntos de categorias numa imagem) e atributos da imagem (deteta 

os atributos gerais da fotografia). A partir dos recursos identificados como proveitosos para o projeto 

de pesquisa, foi possível criar um modelo de análise que utiliza os recursos de machine learning do 

Cloud Vision API para extrair de forma sistematizada e automática as informações desejadas da 

amostra. 

 

6.1.3 Cultural Analytics: uma nova forma de “ler” a cultura visual 

De forma a possibilitar o processamento das centenas de milhares de fotografias tiradas em 

Lisboa e Rio de Janeiro para revelar particularidades culturais, buscámos uma forma diferenciada 

de “ler” a narrativa criada pelos utilizadores da rede social a partir das imagens por eles 

                                                

36 Machine Learning ou Aprendizado de Máquina é um método que usa algoritmos que aprendem interactivamente a partir de dados. Ou 

seja: são programas capazes de aprender a partir de uma experiência, o que permite aos computadores encontrem insights ocultos sem 

serem explicitamente programados para procurar algo específico. O aspeto interativo do aprendizado de máquinas é importante porque, 

conforme são expostos a novos dados, os modelos são capazes de se adaptar de forma independente. Eles aprendem com os cálculos 

anteriores para produzir decisões e resultados confiáveis e reproduzíveis.  
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compartilhadas. A metodologia de visualização proposta por Manovich, desenvolvida pelo Software 

Studies Initiative37, sugere que a visualização agrupada das imagens publicadas pelos utilizadores 

do Instagram revela um ritmo visual ou assinatura visual particular de cada cidade, a partir do 

desdobramento de variações espaço-temporais de cores, números de fotografias partilhadas e 

afinidades visuais, num processo denominado Cultural Analytics (CA). 

Cultural Analytics consiste num conjunto de ferramentas que utiliza métodos 

computacionais e de visualização para a análise de grandes conjuntos de dados e fluxos culturais. 

O conceito foi desenvolvido por Lev Manovich, em 2005, e o próprio termo foi introduzido em 2007, 

como uma forma alternativa de visualizar e compreender a história cultural humana do presente e 

do passado. Sem focar em estudar estritamente imagens profissionais ou amadoras, o “Cultural 

Analytics está interessado em tudo criado por todo mundo, (...) um escopo inclusivo e grande, 

combinando o profissional e o vernacular, o histórico e o contemporâneo” (Manovich, 2017: 61). 

O autor alerta para algumas questões que devem ser consideradas quando se pretende 

estudar conteúdos gerados por utilizadores das redes sociais online: (1) as redes sociais online não 

abrangem a população mundial na sua totalidade (logo, ainda que um estudo tivesse capacidade 

para analisar todas as imagens de todos os utilizadores, as conclusões não poderiam ser 

extrapoladas para a população mundial); (2) o conteúdo partilhado pode ser específico da plataforma 

de rede social estudada (como as selfies, no caso do Instagram); (3) as ferramentas e interfaces 

das tecnologias utilizadas na criação e compartilhamento do conteúdo devem ser consideradas (por 

exemplo, os filtros de imagem e layout de apresentação do Instagram); e (4) as tecnologias também 

definem o tipo de ações sociais possíveis (no caso do Instagram, é possível dar ‘gosto’ ou comentar 

nos conteúdos).  

Na atualidade, cientistas, governos e grandes empresas baseiam-se em visualização e 

análise de dados em grande escala para a tomada de decisões e planeamento de ações. Manovich 

(2009) propõe a aplicação sistemática dessas ferramentas e técnicas (análise de dados, visualização 

de informações e mineração de dados) no estudo de dados culturais contemporâneos. Segundo o 

                                                

37 Projeto que foca em questões teóricas e pesquisas práticas na área dos Cultural Analytics, por meio do processamento digital e técnicas 

experimentais de visualização de imagens para a análise exploratória de padrões visuais, dinâmicas e estruturas de grandes coleções de 

imagens e video. 
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autor, o uso sistemático da análise computacional em larga escala e visualização interativa de 

padrões culturais se consolidarão como uma forte tendência na indústria cultural nas próximas 

décadas, sendo assim uma oportunidade para potenciar as abordagens de estudo da cultura da 

sociedade atual. Para este propósito, o autor sugere aliar processamento digital de imagens e media 

visualization 38, criando novas representações visuais a partir de objetos visuais de uma coleção: 

“A visualização de informação típica envolve primeiro a “tradução” do mundo em números 

e depois visualizar as relações entre esses números. Por outro lado, o media visualization envolve a 

tradução de um conjunto de imagens para uma nova imagem que pode revelar padrões no conjunto. 

Em suma, as imagens são traduzidas em imagens" (Salah et al., 2013: 413). 

Conceptualmente, o processo de media visualization baseia-se em três operações: (1) 

zooming out para observar a coleção completa (montagem de imagens), (2) amostragens temporais 

e especiais e (3) remapping (rearranjar as amostras em novas configurações).  

“O objetivo desta análise de Big Data não será somente identificar novas similaridades, afinidades 

e clusters no universo dos artefactos culturais, mas questionar uma visão das coisas em que certas dimensões 

são tomadas por garantidas. Este é um exemplo do método geral dos Cultural Analytics: o estranhamento, 

fazendo nossos conceitos culturais básicos e formas de organizar e compreender bancos de dados culturais 

estrangeiros a nós, para então podermos nos aproximar deles novamente. Desta forma, nós utilizamos dados 

e técnicas de manipulação de dados para questionar como nós pensamos, vemos e enfim agimos no nosso 

conhecimento” (Manovich, 2017: 67). 

Segundo Salah et al., (2013), as técnicas de media visualization dos CA podem ser 

combinadas com o processamento digital de imagens (cálculo de estatísticas acerca de várias 

propriedades das imagens – brilho, matiz e saturação médios, o número de arestas e suas 

orientações, cores-chave e etc.). Também é possível combinar aos media visualization a criação e 

visualização de gráficos nos quais as imagens originais da amostra são exibidas, com o objetivo de 

revelar relações e padrões no conjunto de dados a partir da organização das imagens em layouts 

específicos, que permitem a identificação de padrões e discrepâncias. 

A principal aplicação desenvolvida pela equipa do Software Studies Initiative neste âmbito é 

o ImagePlot, uma extensão do software de visualização de código aberto ImageJ, que permite 

                                                

38 Media visualization pode ser formalmente definido como a criação de novas representações visuais a partir das imagens de uma coleção 

(Salah et al., 2013). No caso da coleção de fotografias desta pesquisa, significa dispor todas as imagens, ou suas partes, numa variedade 

de configurações de acordo com os seus metadados (datas ou lugares, por exemplo), propriedades do conteúdo (por exemplo, presença 

de faces), e/ou propriedades visuais (composição, orientações de linhas, contraste, texturas, etc).  
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trabalhar com grandes amostras, especialmente sites de fotografia amadora como Flickr e 

Instagram. Ela possibilita plotar toda uma coleção de imagens de acordo com a distribuição de 

valores como saturação, matiz e brilho, distribuídas no plano (cartesiano ou radial), o que gera novas 

formas de visualização. Além disso, a extensão Montage permite fazer mosaicos com a totalidade 

da amostra, ordenando de acordo com informações do banco de dados, como hora/dia, e até 

mesmo atributos visuais. 

Num segundo momento, tem lugar um processo de close reading, que busca trabalhar com 

as imagens únicas que compõem a amostra geral. Assim, o CA combina a análise de padrões 

alargados com a análise de artefactos individuais e seus detalhes, representando a cultura em dados 

(Manovich, 2017: 55). 

Acerca da pesquisa com imagens do Instagram com a temática da cidade, o autor afirma 

que os CA podem ser oferecer nova forma de visualização da cidade para além dos gráficos, 

números ou mapas: “atualmente, a cidade ‘fala’ connosco por meio de dados. (...) Além disso, 

locais e turistas partilham quantidades massivas de fotografias no Instagram, Facebook, Twitter e 

outras redes sociais” (Manovich, 2017: 63). Nestes casos, o cultural e o social se sobrepõem. 

Grandes grupos de pessoas de países e backgrounds socioeconómicos diferentes partilham 

imagens, vídeos, textos e fazem escolhas estéticas específicas ao fazê-lo, o que permite identificar 

marcas ‘locais’ no coletivo de fotografias. Para o autor, da mesma forma que a análise de todas as 

fotografias feitas por um fotógrafo durante a sua carreira pode revelar as discrepâncias (as 

fotografias que diferem do conjunto da obra), a análise de milhões de imagens de múltiplas cidades 

partilhadas no Instagram leva-nos a descobrir os tipos de imagens únicas a cada cidade (Manovich, 

2017: 62). 

 

6.1.4 Análise de redes  

Uma rede é composta por dois componentes: atores ou vértices (pessoas, instituições ou 

grupos) e conexões de acordo com o laço social formado. Portanto, uma rede é a representação das 

conexões estabelecidas entre os atores e a análise é centrada nos padrões de conexão. Visualmente, 

as redes são representadas através de um grafo, onde as conexões são linhas e os atores, pontos.  
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Venturini, Bounegru, Jacomy & Gray (2017) propõem a análise das redes não somente como 

cálculo, mas também como narrativa. Os autores (2017: 158) utilizam a analogia de um mapa 

ferroviário para exemplificar três formas de análise das redes: (1) o formato geral da rede 

(explorando, por exemplo, quais zonas são mais densas em conexões e quais são mais esparsas, 

além de observar em qual região da rede as conexões estão mais desenvolvidas; (2) a situação de 

um ponto específico (examinando, por exemplo, como algumas redes são mais conectadas em 

termos de clusters e distribuição na área); (3) a conexão entre dois pontos ou áreas (tentando, por 

exemplo, identificar o menor caminho de um ponto a outro, ou, pelo contrário, localizar o caminho 

mais longo entre os mesmos pontos).  

“Redes são mais do que ferramentas de análise formal. São também metáforas poderosas da nossa 

vida coletiva, com todas as suas complexidades e muitas dependências. É por isso que, dentre as várias 

estratégias de visualização de dados, as redes parecem ter assumido uma posição paradigmática, 

espalhando-se às mais diferentes disciplinas e colonizando um número crescente de objetos digitais e não-

digitais. (...) Redes são dispositivos de cálculo, mas são também mapas, instrumentos de navegação e 

representação” (Venturini et al., 2017: 155). 

 

6.2 Questionamentos éticos acerca do projeto de pesquisa  

Para a realização da pesquisa, desde o seu desenho até à sua conclusão, foi utilizada como 

principal referência o documento sobre ética em pesquisas em internet intitulado Ethical Decision-

Making and Internet Research: Recommendations from the AoIR ethics working committee39, 

publicado em 2012 pela Association of Internet Researchers (AoIR).  

É importante clarificar que, mesmo que os objetos de estudo sejam as fotografias partilhadas 

e suas legendas, e não os perfis em si, procurámos questionar durante todo o processo acerca das 

possibilidades de identificação dos utilizadores a partir das informações que avaliámos ter valor para 

enriquecer a análise e que, portanto, são utilizadas na pesquisa. Por isso, já na estruturação inicial 

do banco de dados coletados via API optámos por trabalhar exclusivamente com as informações 

relativas às imagens propriamente ditas. Não foram arquivadas ou consideradas para a análise das 

imagens quaisquer informações acerca dos utilizadores ou seus perfis (nome de utilizador, género, 

                                                

39 Disponível em https://aoir.org/reports/ethics2.pdf 
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idade, enlace do perfil, enlace da publicação, número ou identificação de seguidores, número de 

interações, etc.). 

Desta forma, nenhuma informação pessoal dos utilizadores foi utilizada na pesquisa, sendo 

coletados somente a imagem propriamente dita e sua respetiva legenda e hashtags, bem como dois 

metadados (filtro utilizado e geolocalização). Assim sendo, podemos afirmar que a identidade dos 

utilizadores estará preservada40, mesmo se, num caso hipotético, as imagens originais constassem 

na base de dados e as mesmas viessem a ser divulgadas para o grande público. Importante ressaltar 

que toda a coleta e manipulação dos dados foram feitos de forma legítima e objetiva, usando 

softwares legais, sem qualquer ferramenta de hacking ou utilização de dados ou recursos que não 

sejam já utilizados por pesquisadores para coletar e tratar dados em grande escala, seja por 

ferramentas de acesso gratuito ou pago.  

Quanto à divulgação dos resultados, optámos por um tratamento às fotografias que 

impossibilita a identificação dos autores ou pessoas retratadas. Desta forma, os mapas de análise 

e montagens são apresentados no seu enquadramento geral, o que proporciona uma leitura do todo 

sem comprometer a privacidade. Na segunda parte da análise de imagens, em que a proposta é 

mergulhar numa leitura mais aproximada das imagens, as fotografias que têm rostos identificáveis 

receberam tratamento a fim de impossibilitar essa identificação.  

 

6.3 Desenho da investigação e objetivos  

A presente investigação versa sobre os imaginários urbanos a partir de fotografias 

compartilhadas no Instagram e visa identificar padrões e unicidades entre as imagens 

compartilhadas por cidadãos e turistas representando as cidades de Lisboa e Rio de Janeiro, 

procurando estabelecer uma ponte comparativa entre elas, proposta que no nosso entendimento, 

                                                

40 A título de confirmação, foi realizado um teste de ‘retroidentificação’ com 100 imagens aleatoriamente selecionadas da amostra final de 

fotografias. Utilizando a ferramenta de pesquisa reversa de imagens do Google. Como resultados, a pesquisa reversa de imagens do Google 

apresenta: (1) imagens semelhantes, (2) sites que incluem a imagem pesquisada e (3) outros tamanhos da imagem disponíveis online. 

Como é padrão dos algoritmos do Google, a pesquisa funciona melhor quando a imagem aparece em outros lugares da web para além do 

site original. Desta forma, segundo o próprio Google, a busca reversa por imagens é mais efetiva com imagens de maior relevância online, 

como fotografias de pessoas famosas, por exemplo, as quais comumente são reproduzidas por sites da imprensa rosa. Dentre as imagens 

testadas, obtivemos entre os resultados o enlace de uma publicação no Instagram em 9% dos casos. 
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enriquece a análise, uma vez que oferece uma forma de validação da metodologia dentro do próprio 

estudo, para além de estabelecer um parâmetro comparativo que permite levar as conclusões mais 

ao campo da interpretação do que da constatação descritiva. 

Assim, a questão de investigação que orienta o nosso trabalho é a seguinte: “Qual é o 

imaginário das cidades de Lisboa (Portugal) e Rio de Janeiro (Brasil) que emana do mosaico de 

fotografias compartilhadas no Instagram?”. Há, também, uma segunda questão que se articula com 

a pergunta de partida: “Em que medida e de que modo o imaginário de uma cidade retratado nas 

fotografias publicadas no Instagram se transforma e se relaciona com o imaginário do discurso 

corrente?”. 

Desta forma, a pesquisa teve como objetivo identificar e analisar os aspetos do imaginário 

de duas cidades, nomeadamente Lisboa e Rio de Janeiro, a partir das fotografias compartilhadas 

via aplicação de telemóvel Instagram. A partir dos imaginários referentes às duas cidades em 

questão que estão retratados no discurso corrente e nas representações fotográficas, estabeleceu-

se um estudo comparativo entre essas duas ‘almas’, para compreender e discutir de que forma e 

em que escalas cromáticas as cidades são representadas.  

 

6.4 Opções metodológicas 

Conforme sugere Zeller (2017), a pesquisa dos media sociais oferece vastas oportunidades 

para realizar pesquisas que relacionam dados de redes sociais e outras fontes, de forma a explorar 

as potencialidades da “natureza rica, interativa e multimodal dos media sociais” (2017: 400): 

“A integração de mais de um modo de comunicação (texto e imagem) permite realizar estudos em 

larga escala em campos como a apresentação de identidade em plataformas de redes sociais, ou também 

análises visuais mais amplas em um meio que está se tornando cada vez mais visual (image-driven)” (Zeller, 

2017: 400). 

Além disso, nas plataformas de redes sociais, é comum uma publicação conter diferentes 

partes, as quais trabalham juntas para criar e comunicar significado (no caso do Instagram, imagem, 

metadados e texto escrito). Desta forma, optámos por uma abordagem multi-metodológica (mixed 

methods) baseada em instrumentos quantitativos e qualitativos suportados por computador, 

compostos por análises de estatística descritiva, análises de hashtags, de redes e de imagens. 
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Considerando a variedade de ferramentas disponíveis, os objetivos de pesquisa orientaram a escolha 

dos recursos utilizados para a realização dos processos necessários. 

As redes sociais são um ambiente dinâmico e em constante mudança, não tanto por parte 

da ação dos utilizadores, mas mais pela ação dos criadores e gestores dessas ferramentas, que 

atualizam e alteram os algoritmos, transformando a experiência dos utilizadores e, 

consequentemente, a sua relação com as redes sociais e as possibilidades de caminhos a percorrer 

nas pesquisas que estudam essas plataformas.  

Vimos na prática a confirmação à colocação de Zeller (2017: 401), que afirma que os 

instrumentos utilizados precisam ser adaptados e readaptados de forma constante, levando em 

consideração a mudança rápida das aplicações e plataformas de redes sociais. No decorrer da 

pesquisa, diversos foram os constrangimentos e adaptações necessárias devido a alterações na 

plataforma do Instagram, como por exemplo a atualização da API feita em 2016. A plataforma faz 

grandes atualizações a cada dois anos, altura em que as aplicações e códigos que captam 

informações via API, quando não ficam inutilizados, necessitam ser adaptados às mudanças. Mas 

mesmo com atualizações programadas, quem utiliza informações das plataformas de redes sociais 

não está imune a mudanças repentinas. Foi o que aconteceu a 4 de abril de 2018, quando a API 

do Instagram passou por alterações que limitaram a forma como a plataforma disponibiliza os dados 

a terceiros41.  

 

6.4.1 A análise do imaginário no discurso corrente 

Na análise dos inquéritos acerca das cidades estudadas, buscámos ir além dos aspetos 

quantitativos ao abordar, em especial, questões relacionads à subjetividade para perceber como as 

cidades são percebidas pelos respondentes, fossem eles moradores ou turistas. A possibilidade de 

investigar também o discurso acerca das cidades no ambiente online a partir dos termos associados 

                                                

41 A atualização de abril de 2018 foi uma resposta ao escândalo de repercussão mundial em em que o Facebook admitiu que até 87 

milhões de utilizadores tiveram seus dados indevidamente obtidos pela Cambridge Analytica, o que resultou numa crise de privacidade de 

dados nas plataformas da empresa.  
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às fotografias coletadas permitiu explorar possíveis diferenças ou similaridades no discurso da 

cidade nas esferas ‘virtual’ e ‘real’. 

No âmbito do discurso “falado”, foi aplicado um inquérito, enquanto em relação ao discurso 

online foram selecionadas as hashtags associadas de forma espontânea pelos utilizadores nas 

legendas das fotografias coletadas, sem qualquer intervenção de perguntas ou solicitações por parte 

da pesquisa. No contexto do Instagram, foi o conjunto de informações geradas pelos utilizadores 

que forneceu insumos para identificar a relação entre termos e conceitos acerca das cidades 

estudadas.  

Após uma aproximação ao imaginário cultural e literário das cidades que são objetos deste 

estudo, a pesquisa focou na busca de dados primários a partir de inquéritos e do trabalho de 

observação direta com distintos reconhecimentos (visuais, auditivos, olfativos, ect.). A metodologia 

proposta é, ao mesmo tempo, comparativa e específica: nas perguntas mesclam-se questões 

genéricas, comuns a ambas as cidades retratadas pelo estudo, com adaptações concebidas 

especificamente para cada localidade. Desta forma, os formulários proporcionam informações 

concretas sobre questões particulares de cada cidade, mas ao serem processados enquanto registos 

numéricos numa base de dados, também permitem conduzir estudos comparativos entre as 

distintas culturas. 

Considerando que a intenção com o questionário foi identificar as emoções das pessoas 

quando vivem a cidade, o mesmo foi formulado com perguntas de natureza subjetiva, de acordo 

com a metodologia proposta por A. Silva (2004) no estudo transnacional Imaginários Urbanos da 

América Latina. A partir das informações coletadas com este questionário, foram desenvolvidas as 

matrizes gerais que permitiram recolher da mesma maneira particularidades de cada cidade 

envolvida no estudo, para alcançar a construção do que Silva chamará “croquis de temas citadinos”, 

ou seja: conjuntos de conceitos que ilustram questões como a cor da cidade, os locais mais 

joviais/perigosos, o medo e a natureza. 

Como adaptação da metodologia para o presente estudo, recorremos aos seguintes ajustes: 

a) a adaptação de questões para incluir especificidades das cidades estudadas, a partir de um 

levantamento prévio acerca do imaginário de cada cidade na literatura e nos media; 

b) a aplicação dos questionários de forma não-presencial, por meio da ferramenta de aplicação 

e coleta de respostas de formulários online Typeform; 
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c) a coleta de respostas de pessoas que não sejam naturais ou moradoras da cidade, para 

buscar identificar também o imaginário da alteridade. 

Uma vez coletados todos os dados primários dos inquéritos, foi criada uma lógica à 

organização do material coletado, seguindo o modelo de construção de categorias de perceção 

cidadã proposto por A. Silva. Os dados coletados foram distribuídos em três grandes categorias: a 

cidade, os cidadãos e os outros. Em relação à cidade, foi possível distinguir, a partir do discurso dos 

entrevistados, suas qualificações, as características e os seus cenários urbanos reconhecidos. 

Quanto aos cidadãos, buscámos identificados os seus modos de construir as realidades urbanas. 

No âmbito da relação com as outras cidades, tencionou-se perceber como a cidade é imaginada 

dentro de um contexto geográfico e cultural e como os cidadãos imaginam a outra cidade que integra 

o estudo. Desta forma, abre-se também a possibilidade de estudar como a cidade é “vista de fora”, 

sob a ótica do outro. 

Os inquéritos tiveram um total de 197 respostas, sendo 102 referentes à cidade de Lisboa 

e 95 referentes à cidade do Rio de Janeiro. A partir da avaliação dos questionários foram feitas 

projeções comparadas que conduziram a alguns pontos de incidência comum entre as cidades, 

levantando padrões sociais e emblemas42. 

 

6.4.2 Coleta e tratamento da amostra 

Para a porção da pesquisa que envolve as publicações do Instagram, apoiámo-nos sobre 

uma gama de recursos teóricos e metodológicos, numa abordagem de pesquisa que envolveu, de 

forma resumida, três etapas fundamentais: processos de extração, de visualização e de análise dos 

dados, tarefas para as quais foi necessário recorrer a tecnologias de alto desempenho e a softwares 

especificamente desenvolvidos para trabalhar com um volume de imagens na ordem das centenas 

de milhares. 

                                                

42 Segundo a metodologia sugeria por Silva (2004), um fenómeno que se repita estatisticamente acima dos 10% é uma conduta social que 

chama a atenção para um comportamento das pessoas e, por consequência, é considerada significativa para o estudo. Quando um fator 

supera os 50%, é considerado um emblema, um fator dominante expressivo e que merece atenção. 
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A amostra é formada inicialmente por fotografias partilhadas em perfis públicos no 

Instagram às quais tenha sido atribuída uma das hashtags de interesse (#lisboa ou #riodejaneiro)43. 

Por meio da plataforma Netlytic, foram coletadas todas as publicações que cumpriam os requisitos 

citados, no período de abril de 2017 a março de 2018, totalizando 1,54 milhão de posts (sendo 

721.527 com #lisboa e 815.330 com #riodejaneiro). Considerando a importância do contexto para 

a análise de imagens, foram coletadas também, quando disponíveis, informações como data e local 

da publicação, filtro utilizado e textos associados (legendas e hashtags)44. 

Acerca do tamanho das amostras, Manovich (2017) afirma que sem uma amostra 

suficientemente grande, somente padrões e tendências gerais podem ser identificados: 

“Dependendo da área geográfica e do período de tempo estudado, os tipos de imagens mais 

publicados podem mudar. Em outras palavras, enquanto uma amostra pequena permite identificar o ‘típico’ 

ou ‘mais popular’, ela não revela o que eu chamo ‘ilhas de conteúdo’ – tipos de conteúdos coerentes com 

características semânticas e/ou estéticas particulares compartilhadas em números moderados” (Manovich, 

2017: 59-60). 

Dado que o objetivo da pesquisa é identificar que tipos de imagens os utilizadores do 

Instagram identificam com as cidades estudadas, optámos por utilizar hashtags como parâmetro de 

coleta, uma vez que não é a máquina que o faz automaticamente (como pode acontecer com as 

coordenadas de geolocalização, que podem ser partilhadas de forma automática caso a referida 

opção esteja ativada na aplicação). Insere-se já na coleta, portanto, um parâmetro que irá refinar a 

amostra, pois considera a intenção dos utilizadores em vincular aquela fotografia compartilhada com 

a cidade.  

As primeiras buscas exploratórias consideraram questões identitárias, utilizando expressões 

como ‘carioca’ e ‘lisboeta’, para além dos fatores linguísticos, uma vez que Lisboa, por exemplo, 

tem seu nome ‘traduzido’ para outras línguas (‘lisbon’, lisbonne’, ‘lisabone’, etc.). Contudo, como 

será possível confirmar mais adiante no capítulo referente à análise dos dados coletados, reparámos 

que quase a totalidade das fotografias compartilhadas com as hashtags estrangeiras continham 

                                                

43 Ironicamente, na rede social em que impera a imagem, ainda dependemos do texto para produzir conhecimento. No Instagram, o 

monitoramento e a coleta de imagens ainda dependem maioritariamente de buscas por termos que constem nas legendas e hashtags, ou 

da geolocalização. 

44 Por defeito, a ferramenta coleta o nome de utilizador e o enlace da publicação, informações que foram descartadas do banco de dados 

antes de ter início os processos de limpeza, tratamento e análise das imagens. 
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também a tag #lisboa, e por este motivo decidimos restringir-nos ao nome das cidades. Optámos, 

ao final desta fase, por um recorte considerando a representatividade numérica, em que foram 

selecionadas as hashtags com maior número de fotografias associadas: #lisboa e #riodejaneiro. 

Deste modo, coletámos publicações em tempo real no período entre 01 abril de 2017 e 31 

de março de 2018, totalizando um recorte de um ano (12 meses) para a recolha de dados. Essas 

publicações foram coletadas de forma automatizada, com imersões periódicas ao campo para 

confirmar o correto funcionamento da ferramenta. Foram selecionadas as publicações que atediam 

aos seguintes critérios de coleta: a) a utilização das hashtags #lisboa ou #riodejaneiro e b) tratar-se 

de um perfil público45. 

Considerando os algoritmos de distribuição do Instagram (que personificam as publicações 

exibidas de acordo com o perfil de atividades de cada utilizador) e dado que só é possível aceder à 

API da plataforma com um perfil ativo, foi criada uma conta de utilizador para o processo de coleta 

e análise das informações, a qual permaneceu sem atividade durante todo o período e foi 

posteriormente excluída. 

Após a realização da coleta na totalidade do período, foi feita uma seleção randômica 

estratificada das imagens, separadas em subamostras por meses (num total de 12 subamostras 

para cada cidade). Temos consciência que os resultados da pesquisa não representam a totalidade 

do imaginário das cidades, uma vez que as redes sociais são muito mais populares entre uma 

parcela específica da população, com acesso a smartphones, serviços de internet e com 

representações etárias que são diferentes da população na sua totalidade. Mas ainda assim, 

acreditamos que apesar das suas limitações, representam uma cultura visual e de construção do 

imaginário representativa da atualidade. 

 

                                                

45 Indicadores de carácter pessoal, como nome de utilizador, idade, sexo, nacionalidade ou número de seguidores não foram considerados 

como critério excludentes no momento de coleta ou análise da amostra.  
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6.4.3 Ferramentas e sistematização da abordagem multi-metodológica à amostra 

Considerando a variedade de abordagens possíveis à amostra, selecionámos as ferramentas 

que avaliámos serem as mais adequadas aos objetivos da pesquisa. 

Para investigar as e hashtags que acompanham as imagens partilhadas, fizemos uma 

análise da correlação entre as tags utilizadas, o que possibilitou a análise de clusters das hashtags 

mais relacionadas nas publicações (figura 1).  

 

Figura  1 - Grafo de rede das hashtags atribuídas pelos utilizadores às fotografias, criado na aplicação Coretext (período: julho 

a setembro de 2017, subamostra: #lisboa). 

Para a geração das nuvens de palavras, foram coletadas todas as hashtags associadas a 

cada imagem integrante da amostra (anexos 1 e 2). Foram então retiradas as palavras referentes 

às expressões de busca (#riodejaneiro, #lisboa). Somente então foi feito o levantamento de 

frequência e por fim, foram criadas as nuvens de palavras que deram origem à análise final. 



Percurso metodológico  

 74 

Para a utilização da plataforma CV, foram feitas configurações no script de acordo com as 

informações que desejávamos obter a partir da análise automatizada, como o número de etiquetas 

atribuídas (num máximo de 20), grau de certeza das etiquetas (o código foi configurado para 

considerar somente as etiquetas que o sistema de machine learning identificou com um grau de 

certeza acima dos 90%). Nesta altura também teve lugar um momento de refinamento da amostra, 

uma vez que as publicações tornadas privadas ou excluídas pelo utilizador foram descartadas e não 

passaram pelo processo de análise automatizada. 

Com as informações resultantes teve início o desenho dos grafos e interpretação das redes. 

De acordo com Venturini et al. (2017), para além da análise matemática das redes propostas pela 

graph theory, é necessário abordar os grafos a partir de uma leitura das suas propriedades visuais 

– tais como: topologia, densidade das conexões, ausência de conexões, tamanho do grafo, posição 

e cor dos nós – quando o que se busca é descrever os fenómenos relacionais: 

“Não importa quantas métricas eles computam, a análise de redes sempre terá que prover alguma 

descrição dos seus objetos. E isso é ainda mais verdade para as humanidades e ciências sociais, para quem 

a narração textual ainda segue como principal ferramenta argumentativa” (Venturini et al., 2017: 167-168). 

A partir dos outputs do CV, foram gerados grafos para a análise da relação entre as imagens 

no software Gephi. Para visualizar e refinar as redes obtidas, realizámos uma série de operações, 

as quais serão detalhadas na sequência. É importante destacar que as redes aqui apresentadas 

foram elaboradas considerando uma base de dados referente a um período de um ano divido em 

doze meses e em cada cidade, a partir das imagens capturadas contando, ao final, com um 

montante de 145 108 imagens após o descarte de fotografias excluídas e de as amostras passarem 

pelos filtros necessários com o objetivo de capturar as ligações mais relevantes (sendo 77 617 

imagens referentes à cidade de Lisboa e 67 491 imagens referentes à cidade do Rio de Janeiro). 

A primeira modalidade de rede foi utilizada para analisar a relação entre as imagens 

coletadas e as etiquetas atribuídas pelo CV (figura 2). Em relação à forma da rede, consideramos 

importante destacar a espacialização por força de vetores (force-vector spacialization): para definir 

a disposição dos pontos no espaço, utilizámos um algoritmo (Force Atlas2) que simula um sistema 

de forças físicas, em que os nós (nodes) se repelem, enquanto as ligações (edges) agem como 

molas, atraindo os nós por elas conectados. Uma vez que o algoritmo é aplicado, ele muda a 

distribuição dos nós até atingir um balanço de forças. Este tipo de distribuição minimiza o 
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cruzamento das ligações e, mais importante, confere significado à distribuição dos nós no espaço 

do grafo. Em equilíbrio, a distância geométrica entre os nós torna-se numa representação de sua 

similaridade estrutural, dois nós estando mais próximos quanto mais diretamente ou indiretamente 

eles estão conectados.  

 

 

Figura  2 - Grafo das relações entre etiquetas e imagens criado na aplicação Gephi (período: abril de 2017, subamostra: #lisboa). 

Uma vez que a rede estava distribuída, os nós foram redimensionados proporcionalmente 

de acordo com o grau (o número de ligações de cada nó) correspondente. Os nós também foram 
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coloridos de acordo com a sua natureza, de forma a diferenciá-los entre si: verde para as etiquetas 

atribuídas pela ferramenta CV e rosa para as fotografias que integram a amostra. 

Nesta modalidade de rede, há duas categorias de atores ou vértices da rede: (a) as etiquetas 

atribuídas pelo script utilizado para análise das imagens (pontos de cor verde) e (b) as próprias 

imagens (pontos de cor rosa). As conexões entre os vértices de tipo (a) e (b) ocorrem de acordo com 

as etiquetas atribuídas a cada imagem nos outputs do script de análise.  

Nesta fase de análise das redes, considerámos importante identificar a relevância e possível 

relação entre as etiquetas, portanto os nós de interesse serão os de cor verde. No grafo infra (figura 

3), é possível perceber que os mesmos apresentam diferentes tamanhos, uma vez que foram 

escalonados de acordo com a sua incidência dentro da amostra. Sendo assim, as etiquetas mais 

recorrentes são as que têm mais arestas e, consequentemente, são representadas em nós de maior 

tamanho. Desta forma, a partir da análise automatizada do script, conclui-se que as etiquetas mais 

relevantes nesta rede representam os temas mais retratados nas fotografias, podendo ser 

consideradas pontos ou conceitos de maior interesse de quem fotografa a cidade. 

 

Figura  3 - Detalhe de grafo criado na aplicação Gephi (período: abril de 2017, subamostra: #lisboa). 
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A disposição dos pontos de tipo (b), as fotografias, é definida a partir das etiquetas atribuídas 

e a partir do grau de certeza que o CV tem de que aquele elemento está de facto na imagem, é esse 

número que atribui a força da ligação entre as fotografias e suas respetivas etiquetas. Conforme 

referido anteriormente, para esta pesquisa, a ferramenta de análise de imagens foi configurada para 

retornar somente etiquetas com índice de certeza acima dos 90%.  

Acerca desses valores, é importante referir que os scores fornecidos pela API são 

relacionados com o nível de certeza que a ferramenta tem de que determinado elemento ou conceito 

está presente na imagem analisada, mas não têm qualquer relação com a relevância do mesmo na 

composição da fotografia. Por isso, a leitura que se fez dos grafos, e que julgamos ser a mais 

acertada considerando as limitações da ferramenta acima referidas, foi relacionada com a 

frequência das temáticas e sujeitos retratados nas fotografias de cada cidade.  

Numa análise mais aprofundada das etiquetas, optámos por uma abordagem que 

considerasse a totalidade de etiquetas, na tentativa de visualizar e identificar padrões de relação 

entre as mesmas. A listagem das principais etiquetas (anexos 3 a 6) e a representação gráfica da 

relação entre as imagens e as respetivas etiquetas de classificação permitem identificar alguns 

agrupamentos (clusters) de conceitos comuns. Em ambas as cidades, este padrão se repete com 

pequenas variações ao longo do ano, o que é possível confirmar visualmente nos grafos mês a mês 

que integram os anexos 10, 11, 17 e 18 deste trabalho. No processo de clusterização, um algoritmo 

do Gephi foi utilizado para agrupar as etiquetas mais afins, e em seguida os grafos foram coloridos 

de acordo com a divisão de clusters. Nesta divisão, padrões de agrupamento se revelaram, como 

por exemplo as fotografias de comida, que estão agrupadas na periferia do grafo, unindo-se à massa 

central pelas etiquetas relacionadas à bebida e à presença de pessoas nas fotografias.  

Segundo a documentação disponibilizada no portal do CV, a plataforma considera um ponto 

de referência (landmark) as “estruturas populares, naturais e artificiais, dentro de uma imagem”. 

Por isso, a ferramenta atribui a etiqueta ‘landmark’ para as imagens em que reconhece 

marcos/marcas da cidade. Ao analisar a totalidade de imagens que tiveram esta etiqueta atribuída, 

percebemos que a classificação está intimamente ligada a marcas físicas em sua maioria 

arquitetónicas, como prédios, monumentos e estátuas. Estes são os tipos de coisas que são mais 

reconhecidos como pontos de referência de uma cidade. Decidimos observar mais atentamente o 

conjunto de imagens que receberam esta etiqueta, com o objetivo de identificar quais são os pontos 
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apontados pela ferramenta como referências que são marcas das cidades. Em Lisboa, 10% das 

fotografias foram classificadas com a referida etiqueta, enquanto nas fotografias do Rio de Janeiro, 

apenas 2% foram classificadas como ‘landmark’. 

Esta coleção preliminar de redes permite realizar uma análise a partir das leituras da 

máquina, mas não das imagens em si. Por este motivo, um passo importante da presente pesquisa 

constituiu em trabalhar com as imagens propriamente ditas. Primeiramente, porque ao ter a 

fotografia como objeto de estudo, é essencial que se olhe atentamente para as imagens que 

integram a amostra, sem tratá-las como conjunto de zeros-e-uns passíveis de análise exclusiva por 

máquinas, quando são, na verdade, veículos repletos de subjetividade. É também uma forma de 

certificar que a análise realizada pela máquina de facto faz sentido. Um segundo motivo para a 

análise das imagens propriamente ditas é o facto de poder abordar o carácter de visualidade da 

amostra, o que permite inferir novos aspetos a partir de cada imagem e da coletividade delas.  

Assim sendo, os grafos foram processados novamente, desta vez por um script que permite 

plotar numa nova rede as próprias fotografias, posicionando-as num mapa conceptual de acordo 

com as conexões imagens-etiquetas, permitindo assim que seja contemplado um novo patamar: o 

da relação imagem-imagem. Dado que a proposta de análise é do imaginário como construção 

coletiva, considerámos essencial analisar as fotografias no seu coletivo (figuras 4 e 5). 
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Figura  4 - Grafo dos clusters fotográficos criado na aplicação Inkscape (período: outubro de 2017, subamostra: #lisboa). 
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Figura  5 - Detalhe do grafo de clusters fotográficos criado na aplicação Inkscape (período: outubro de 2017, subamostra: 

#lisboa). 

Ao olharmos para o grafo com as imagens propriamente ditas no lugar dos nós, revela-se 

uma cartografia do repertório visual da cidade. As imagens, agrupadas com as suas semelhantes, 

criam zonas que oferecem pistas acerca das temáticas e cores que representam a cidade. De forma 

geral, a partir da análise dos grafos gerados mês a mês, foi possível reparar que as temáticas e tipos 

de fotografias que são publicadas seguem um padrão muito semelhante ao logo do tempo, com 

alguma mudança sazonal na quantidade de fotografias de cada temática de acordo com as estações 

do ano.  

Já na aplicação das técnicas de media visualization dos Cultural Analytics às coleções de 

fotografias, o processamento digital das imagens (Manovich, 2013) foi utilizado para calcular 

estatísticas acerca de propriedades visuais das imagens, tais como: média de tonalidade, brilho e 

saturação. Nessa abordagem exploratória, foram utilizadas diferentes combinações dos dados para 

buscar identificar padrões que tivessem algo a revelar acerca das dinâmicas de publicação e das 

características das representações imagéticas de Lisboa e Rio de Janeiro no Instagram.  

Para visualizar as imagens de forma que tanto padrões maiores como detalhes de imagens 

individuais possam ser analisados, as fotografias foram plotadas num espaço bidimensional de 

acordo com suas características visuais com o uso do script ImagePlot. Para tornar as visualizações 

comparáveis, fizemos uma série de testes com as imagens de cada cidade considerando os 
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parâmetros possíveis de análise nos eixos x e y. Nas visualizações geradas, as imagens são 

automaticamente posicionadas verticalmente e horizontalmente de acordo com os valores dos 

parâmetros selecionados. Dentre as combinações que podem ser utilizadas, escolhemos duas 

combinações que, no nosso entendimento, distribuem as imagens de uma forma que é fácil de 

perceber, e ainda assim permitem perceber/identificar uma variedade de padrões relacionados com 

cor e estilo (figura 6).  

 

Figura  6 - Exemplos de visualização dos atributos das imagens que foram selecionados para a análise final dos padrões visuais, 

criados na aplicação ImageJ (período: 12 meses, subamostra: #lisboa). 

A ferramenta ImageSorter também foi utilizada como alternativa para a exploração dos 

padrões de cor das fotografias de cada cidade, por meio da criação de mapas de cores de 

subamostras de Lisboa e Rio de Janeiro. 

Para além da ‘assinatura’ de preferências visuais de cada cidade, utilizámos também o 

recurso Montage do ImageJ, para capturar particularidades no ‘ritmo visual’ das cidades, a partir 

da ordenação das fotografias de acordo com o horário e dia em que foram compartilhadas na rede 

social. 

Em resumo, foram adotadas as seguintes ferramentas utilizadas para a análise dos dados 

coletados:  

 (1) Cortext foi utilizado para a análise textual, permitindo visualizar os clusters temáticos 

das hashtags utilizadas nas legendas anexadas às fotografias; 

(2) Memespector-python / Google Cloud Vision API – Usamos uma versão adaptada do script 

‘memespector’, de Bernhard Rieder, em linguagem Python, para análise automática de lote do 

conteúdo visual contido no conjunto de dados dentro de um quadro de interesse específico. O 

módulo de deteção de etiquetas (labels) da API do CV foi usado para atribuir de forma automatizada 

às imagens descrições acerca do seu conteúdo; 
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(3) Gephi – foi usado para criar e analisar as conexões entre as imagens e suas etiquetas 

atribuídas automaticamente pelo CV; 

(4) Imagenet-plotter-python – script para plotagem de imagens em arquivos de ilustração, 

tendo como ponto de partida a rede gerada via Gephi. 

(5) Inskscape – foi aplicado para visualizar e manipular o arquivo editado da rede, 

substituindo os nós gráficos (pontos) pelas próprias fotografias; 

(6) O ImageSorter – foi usado para a análise cromática das fotografias em grupo, para gerar 

uma paleta de cada cidade a partir da distribuição e agrupamento das mesmas de acordo com as 

cores dominantes; 

(7) ImageJ – foi usado para identificar padrões de acordo com as propriedades visuais 

(matiz, saturação e brilho) e as questões temporais. 
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7. Análises e resultados 

 

Num primeiro momento, antes de avançar para a porção prática da pesquisa, realizámos 

uma incursão na literatura acerca das duas cidades. Lisboa e Rio de Janeiro assumiram a condição 

de verdadeiros símbolos estreitamente vinculados à produção artística de autores emblemáticos, 

como Fernando Pessoa e Machado de Assis, respetivamente. Por este motivo, foi realizado, como 

abordagem inicial, um breve mapeamento do imaginário lisboeta-português e carioca-brasileiro na 

literatura. A Lisboa da literatura foi delimitada a partir de Roani (2006), que propõe uma arqueologia 

da cidade em palavras, enquanto para o retrato literário do Rio de Janeiro recorreu-se à obra de 

Jaguaribe (2002). Segundo a autora, a relação com o passado histórico e a forma como a cidade é 

retratada nos media são essenciais para a construção deste imaginário. Jaguaribe vai além e 

estende a análise ao imaginário turístico e ao contexto da atualidade: para a pesquisadora, o boom 

atual da memória registrado pela proliferação de biografias, relatos de testemunho e culto nostálgico 

de souvenirs também se espelha na ânsia de armazenamento de informações, imagens e narrativas. 

Também recorremos a Henriques (1996) – que propõe uma cartografia de Lisboa a partir do olhar 

daqueles que a visitam –, Cunha (2009) – que examina o modo como as narrativas instituem 

identidades, ruturas e interações entre nações, mais precisamente Brasil e Portugal – e D. M. L. 

Silva (2014) – que analisa a reciprocidade entre as descrições literárias arquitetónicas e o espaço 

construído.  

A etapa de análise e interpretação da amostra foi estruturada da seguinte forma: 

1) Análise prévia dos inquéritos para identificar pistas do imaginário no discurso cidadão; 

2) Análise exploratória e estatística das fotografias (média de imagens dia/semana, filtros mais 

utilizados, hashtags mais utilizadas); 

3) Análise das hashtags a partir das redes de correlação de termos; 

4) Análise das informações resultantes do processo automatizado pelo CV e das redes criadas 

a partir dele, relacionando as etiquetas entre si, cartografia dos grafos; 

5) Narrativa dos grafos com as fotografias, identificando padrões visuais da cidade e relações 

entre eles; 
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6) Busca por relações entre a cartografia visual e real da cidade: os pontos de referência da 

cidade; 

7) Análise das características cromática das cidades por diferentes abordagens. 

 

7.1 Lisboa imaginada 

7.1.1 Imaginário no discurso 

Na análise das respostas ao inquérito, surge uma lisboa “segura”, “alegre”, “agitada” e 

“romântica”. Marcada pela luz, segundo os entrevistados, é uma cidade vespertina e de clima 

ameno, que tem como cores características o “azul do céu” e tons quentes como o “amarelo do 

sol” e “vermelho dos telhados”. Na porção do inquérito referente às rotinas dos entrevistados na 

cidade, a maioria expressiva referiu-se a atividades que são realizadas ao ar livre, como “ir ao 

parque” e “caminhar”, e as esplanadas, praças e jardins foram apontados como o melhor lugar 

para encontrar pessoas (amigos(as), namorado(a), familiares, etc.). Sobre os lisboetas, a opinião é 

ambígua: os cidadãos são apontados como educados e simpáticos, mas ao mesmo tempo 

melancólicos e tristes. 

Sobre a imagem que representa a cidade, a maior incidência de referências foi relacionada 

a pontos turísticos (Alfama, o Arco da Rua Augusta, Ponte 25 de Abril, Padrão dos Descobrimentos). 

A referência ao horizonte e às vistas que se tem pela/da cidade também apareceram (“o horizonte”, 

“os telhadinhos da Mouraria visto de algum miradouro”, “a vista do miradouro de São Pedro de 

Alcântara para o Castelo”, “a vista do pôr do sol a partir de uma rua qualquer”). As referências ao 

Rio Tejo foram surpreendentemente poucas, estando na sua maioria restringidas às menções aos 

pontos turísticos junto do rio supracitados (não houve um entrevistado que tenha indicado o Tejo 

diretamente).  

Uma ausência a se destacar é a pouca incidência de respostas que envolvam a arte e a 

cultura de Lisboa. A única menção (ainda que indireta) ao fado nessa análise do discurso, por 

exemplo, foi feita na questão acerca da palavra que melhor representa a cidade, em que um dos 

participantes respondeu “moça”, o que nos remete à música “Lisboa menina e moça”. 

 



Análises e resultados 

 85 

Quando questionados acerca dos lugares que consideram mais representativos de Lisboa, 

os participantes citaram Alfama de forma expressiva (70%), seguido por Belém e pelo Rio Tejo. Nota-

se aqui que as imagens retratadas nos postais se infiltram também no discurso das pessoas quando 

pensam a cidade.  

A partir dos inquéritos (anexo7), destacam-se os seguintes lugares da cidade: 

Questão Respostas 

Lugares mais representativos da arquitetura da cidade 1 – Mosteiro dos Jerónimos 

2 – Parque das Nações 

3 – Arco da Augusta 

Região mais bonita  Chiado e Baixa 

Região mais perigosa Chelas 

Região mais colorida Alfama e Graça 

Região com mais movimento Bairro Alto, Baixa e Chiado 

Região mais triste Penha de França 

Região mais alegre Alfama e Belém 

Região mais turística Chiado e Baixa 

Região mais frequentada por jovens Bairro Alto 

Região mais frequentada por idosos Alfama e bairros históricos 

Tabela 3 - Lugares de referência no imaginário de Lisboa. 

A menção aos telhados tanto nas imagens que melhor representam Lisboa, quanto nos 

lugares que são mais significativos para os entrevistados na cidade, serve aqui como um reforço 

das marcas do urbano neste imaginário. Quando questionados sobre o aspeto que menos gostam, 

os respondentes destacaram questões da rotina da urbe, como os transportes públicos e o trânsito 

caótico. Já a resposta sobre o que mais gostam na cidade não foi vinculada à estrutura ou visual, 

mas sim às pessoas, com ênfase na “convivência em harmonia entre todos os estratos e estilos de 

pessoas”. 

Aproveitámos também para questionar como as pessoas imaginam a cidade noutras esferas 

temporais, perguntando sobre factos marcantes do passado e sobre como imaginam que será a 

cidade nos próximos 20 anos. No passado mais recente, o evento de tecnologia WebSummit foi o 

facto mais marcante do último ano na cidade. De acordo com as respostas a inquérito, o terramoto 

de 1755 foi o facto mais relevante toda a história de Lisboa, sendo mencionado em 90% das 

respostas. Já a preocupação em relação aos efeitos da atividade turística cada vez mais intensa na 
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cidade é refletida no que se imagina da cidade nos próximos 20 anos, sendo a principal menção 

neste quesito. 

Em relação ao turismo, na avaliação entre o que que os lisboetas pensam sobre a cidade e 

o que imaginam os estrangeiros, vê-se uma diferença. Acerca do que pensam que é o imaginário 

lisboeta, os entrevistados fizeram mais referência a questões como a “invasão de turistas” e tópicos 

relacionados à estrutura e o dia a dia da cidade, como o trânsito e o barulho. Mas, ao falar sobre 

como acreditam que as pessoas do restante do mundo veem Lisboa, as referências se restringiram 

a questões que estão intimamente ligadas ao imaginário turístico, como a beleza e os monumentos.  

Acerca de cidades que têm afinidade com Lisboa, as três mais citadas foram Rio de Janeiro, 

Madrid e Barcelona, respetivamente. Também uma cidade brasileira figura como a que menos tem 

afinidade com Lisboa: São Paulo, seguida por Nova Iorque e Londres. Sobre o Rio de Janeiro, as 

respostas mais frequentes são um misto de referências a questões visuais (Pão de Açúcar), à 

violência e à cultura local, com o samba (“Calor, sol, alegria e violência”).  

 

7.1.2 Fluxos e sazonalidade: as marcas do tempo 

No caso da cidade de Lisboa, a marca mais expressiva de sazonalidade identificada foi a 

redução drástica de imagens publicadas durante o mês de março, o que coincide com o período de 

chuvas intensas e pouco comuns para aquela época do ano na cidade, com um inverno prolongado.  

 

7.1.3 Hashtags 

As hashtags mais utilizadas são referentes à cidade, como uma reafirmação da temática, 

são as chamadas hashtags relacionadas, como o nome do país (#portugal) e o nome da própria 

cidade em outras línguas (#lisbon, #lisbonne, #lisbona). A presença de tags referentes a viagens 
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(#trip, #instatravel, #traveling), seve como novo indicador da relevância da cidade como destino 

turístico no país (figuras 7 e 8)46.  

 

 

Figura  7 - Nuvem de palavras das 50 principais hashtags relacionadas às fotografias com #lisboa (a qual foi desconsiderada, 

uma vez que é a hashtag principal e está presente em 100% das publicações, uma vez que foi utilizada como critério de coleta). O arquivo 

digital pode ser acedido em http://bit.ly/BAPRdout . 

 

                                                

46 As redes de hashtags de Lisboa estão disponíveis também nos anexos 8 e 9.  



Análises e resultados 

 88 

 

 

Figura  8 - Redes de hashtags associadas às fotografias com #lisboa. Em ordem: primavera, verão, outono, inverno. Os arquivos 

digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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7.1.4 Etiquetas: cartografia visual 

Para a criação dos gráficos comparativos, foram destacadas as etiquetas com representatividade 

estatística muito próxima ou acima de 10%47. Assim sendo, no caso das fotografias da cidade de 

Lisboa, partimos para a análise da evolução ao longo do ano das etiquetas ‘building’, ‘city’, ‘facade’, 

‘landmark’, ‘sea’48, ‘sky’, ‘town’ e ‘tree’. A partir delas, identificámos três subgrupos, separados 

entre as marcas e atributos naturais (‘sea’, ‘sky’ e ‘tree’) e as marcas do homem (‘city’, ‘facade’, 

‘town’), além das marcas da cidade (‘landmark’). A tabela completa com a listagem das 50 etiquetas 

mais frequentes pode ser consultada no anexo 3. 

Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%) 

sky 24 157 31,12 

building 12 612 16,25 

city 11 345 14,62 

town 9 052 11,66 

tree 8 320 10,72 

sea 8 142 10,49 

facade 7 518 9,69 

landmark 7 476 9,63 

Tabela 4 - Etiquetas mais frequentes (>10%) nas fotografias com #lisboa. 

 

                                                

47 Segundo a metodologia sugeria por Silva (2006), um fenómeno que se repita estatisticamente acima dos 10% é uma conduta social que 

chama a atenção para um comportamento das pessoas e, por consequência, é considerada significativa para o estudo. Quando um factor 

supera os 50%, é considerado um ‘emblema’, um elemento dominante expressivo e que merece atenção. 

48 É importante destacar aqui que por defeito a etiqueta ‘sea’ foi atribuída não só às fotografias que contêm o mar entre as coisas retratadas, 

mas também àquelas que retratam o Rio Tejo, representando, portanto, a relação da cidade com o elemento água em grande volume, não 

somente com o mar, como poderia-se concluir se tomássemos como parâmetro exclusivamente literal a etiqueta ‘sea’. 
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Gráfico 1 - Distribuição das etiquetas durante o ano (abril de 2017 a março de 2018), mês a mês. 

A partir do gráfico de distribuição das etiquetas, podemos observar a relevância da etiqueta 

‘sky’ em relação às demais etiquetas mais frequentes. Este padrão repete-se ao longo do ano 

analisado, como é possível observar nos gráficos que seguem. 

 

 

Gráfico 2 - Evolução das labels nas estações do ano. 
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Gráfico 3 - Evolução das etiquetas nas estações do ano (radial). 

 

No total, foram computadas 4 909 etiquetas diferentes em 77 617 fotografias que integram 

a amostra inicial. As redes resultantes possuem, portanto, um total de 82 526 nós (sendo os pontos 

a rosa referentes às imagens coletadas e os pontos a verde às classificações atribuídas pelo CV). A 

análise da relação entre os nós que integram a rede foi feita de forma fragmentada pelos 12 meses 

de recorte temporal da coleta, com o objetivo de identificar padrões ou discrepâncias sazonais 

(figuras 9 e 10)49.  

 

                                                

49 Com o objetivo de facilitar a leitura dos grafos, somente os nós mais relevantes tiveram a legenda atribuída. As redes estão disponíveis 

também no anexo 10. 

0

5

10

15

20

25

30

35
building

city

facade

landmark

sea

sky

town

tree

Perfil das etiquetas - estações do ano (%)

outono inverno primavera verão



Análises e resultados 

 92 

 

Figura  9 - Redes de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa. Em ordem: abril/17, maio/17, junho/17, julho/17, 

Agosto/17 e setembro/17. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  10 - Redes de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa. Em ordem: outubro/17, novembro/17, dezembro/17, 

janeiro/18, fevereiro/18 e março/18. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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A partir da distribuição de pontos nos grafos, destacamos três forças: a cidade (com as 

marcas da arquitetura, da geografia e dos detalhes e cores), o horizonte (céu e rio ou mar), e os 

pontos turísticos (que se repetem em fotos muito semelhantes). Mas note que eles não são isolados, 

e não há aqui qualquer intenção de o fazer. Eles se relacionam entre si e com as demais etiquetas, 

e acabam atraindo parte relevante da amostra (mais de 60%). 

Após identificar os nós com as etiquetas mais relevantes, foi possível também distinguir uma 

maior densidade de vértices ligados às etiquetas que remetem a características da cidade e à 

atividade turística, a que chamaremos comunidades (clusters). Com a ajuda do algoritmo de 

identificação de comunidades da aplicação Gephi, foi possível delimitar os clusters de cada 

subamostra, com uma média geral de 14,67 clusters/amostra (figuras 11 e 12), dos quais 

destacamos quatro grupos mais relevantes que se repetem de forma consistente50. 

                                                

50 As redes estão disponíveis também no anexo 11. 
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Figura  11 - Redes de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa. Em ordem: abril/17, maio/17, junho/17, 

julho/17, Agosto/17 e setembro/17. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  12 - Redes de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa. Em ordem: outubro/17, novembro/17, 

dezembro/17, janeiro/18, fevereiro/18 e março/18. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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São eles: 

1) Liderado pela etiqueta “sky”, é a comunidade mais relevante (concentrando um mínimo 

de 20% das ligações em cada rede). Outras etiquetas relevantes neste grupo são: 

“tourism”, “sea”, “tree”, “fun”, “vacation”, “water” e “girl”. 

2) Em segundo lugar está a comunidade com as referências à cidade e sua estrutura, com 

os nós mais relevantes sendo “city” e “town”, e onde aparecem com força as etiquetas 

“street”, “urban area” e “vehicle”. 

3) A terceira comunidade mistura a visualidade urbana, onde mesclam-se referências à 

arquitetura (etiquetas “facade” e “window”, por exemplo), e a arte urbana (“art”, “street 

art”), onde temos a etiqueta “wall" como maior ligação entre as duas subcomunidades. 

4) A quarta comunidade mais relevante relaciona-se mais diretamente às marcas 

estruturais e pontos turísticos da cidade, com relevância destacada para as etiquetas 

“building”, “landmark” e “architecture”, seguidas de etiquetas que reforçam a vocação 

da cidade para o turismo, com “historic site” e “tourist attraction”. 

Há ainda outras comunidades que estão delimitadas de forma clara e consistente, mas 

aparecem com menos relevância numérica, como é o caso da comunidade liderada pela etiqueta 

“food”. Neste caso, a gastronomia não está próxima do centro gravitacional do grafo, mas sabemos 

que tem um papel relevante, uma vez que a mania de fotografar pratos de comida (a qual está 

vinculada à utilização da hashtag #foodporn) é uma das marcas da cultura visual do Instagram.  

A partir dessa abordagem inicial ao grafo, teve lugar a análise das fotografias propriamente 

ditas. Passamos, portanto, para o estudo das imagens no grande grupo, o que permitiu identificar 

tendências e particularidades sem desconsiderar a relação entre as mesmas e o seu respetivo 

contexto.  

 

7.1.5 Padrões visuais 

Ao imprimir a amostra completa de fotografias dispostas de acordo com a rede de conceitos, 

emergiram grupos de fotografias visualmente semelhantes, principalmente ligadas à atividade 
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turística e a marcas da cidade (figuras 13 a 16)51. O horizonte e o céu constituem a principal marca 

geográfica da cidade nas fotografias de Lisboa. Conhecida pelo céu azul e clima quase nunca 

chuvoso, a formação da cidade com as suas colinas permite admirar a cidade de diferentes ângulos, 

sem perder de vista o céu e, muitas vezes, a retratar o Rio Tejo em conjunto com o horizonte. O 

facto de a cidade ter o seu centro histórico e turístico “abraçado” pelo rio serve como intensificador 

desta presença do horizonte nos retratos da cidade.  

Também nas fotografias que retratam as marcas do homem na cidade, com referência à 

arquitetura e monumentos históricos, é para cima que se olha, e uma mancha de céu segue 

presente nos retratos. Nesse contexto as cores se revelam e ganham relevância, com os retratos 

dos elétricos amarelos, dos graffitis e de painéis de azulejos, por exemplo.  

É também aqui que se consegue ter uma noção mais acertada da proporção de fotografias 

que ilustram os azulejos e a calçada portuguesa. O que era uma ausência sonante no momento da 

análise de hashtags e das etiquetas atribuídas por machine learning (o reconhecimento automático 

não foi capaz de identificar os azulejos, ficaram na grande maioria agrupados com etiquetas como 

‘textile’, ‘pattern’ e ‘lines’), aqui ganha voz com as fotografias de padrões diferenciados.  

As fotografias que retratam pratos de comida, por exemplo, estão separadas num núcleo 

afastado do centro gravitacional do grafo, ao qual se une pela ponte do cluster de fotografias de 

bebidas, as quais estão ligadas às imagens com pessoas e estas, ligam-se ao centro da rede. A 

consistência do cluster relacionado à comida ao longo do ano, bem como a presença maciça de 

fotografias de pratos tradicionais da culinária portuguesa e lisboeta indicam também a relevância 

da gastronomia na experiência de visitar ou viver em Lisboa.   

Já a presença de fotografias de praia numa coleta de imagens que foram categorizadas 

como termo de busca ‘#lisboa’ demonstram que percorrer as praias de localidades próximas 

também faz parte da experiência de visita à cidade, fator que claramente aparece de forma mais 

expressiva nas análises referentes aos meses de verão no hemisfério norte (julho a setembro).   

 

                                                

51 As redes estão disponíveis também nos anexos 12 e 13. 



Análises e resultados 

 99 

 

Figura  13 - Redes de fotografias com #lisboa. Em ordem: abril/17, maio/17, junho/17, julho/17, Agosto/17 e setembro/17. 

Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  14 - Redes de fotografias com #lisboa. Em ordem: outubro/17, novembro/17, dezembro/17, janeiro/18, fevereiro/18 

e março/18. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 



Análises e resultados 

 101 

 

Figura  15 - Redes de clusters das fotografias com #lisboa. Em ordem: abril/17, maio/17, junho/17, julho/17, Agosto/17 e 

setembro/17. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  16 - Redes de clusters das fotografias com #lisboa. Em ordem: outubro/17, novembro/17, dezembro/17, janeiro/18, 

fevereiro/18 e março/18. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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7.1.6 Os pontos de referência  

Embora as fotografias que retratam os prédios históricos e a arquitetura característica de 

Lisboa tenham presença maciça na amostra, somente uma parcela recebeu ‘landmark’ como 

etiqueta. São locais como a Praça do Comércio, a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, por 

exemplo, ruas como a Rua da Conceição, cujo traçado é facilmente identificável, e vistas como a do 

miradouro das Portas do Sol, com o Tejo ao fundo e a igreja a se destacar entre os telhados. Não 

deixa de ser uma característica interessante de se reparar que sejam estas as imagens que a 

máquina reconhece como pontos de referência da cidade, pois reproduzem enquadramentos muito 

comuns de serem encontrados nos tradicionais cartões-postais de papel.  

 

7.1.7 As cores da cidade 

As características cromáticas da cidade se revelaram um pouco por cada etapa de análise 

das imagens anteriormente referidas. A partir da análise dos mapas visuais, emergiu um padrão 

cromático, com a cor azul a aparecer de forma mais significativa nos aglomerados de fotografias do 

horizonte, do céu e do rio ou mar. No outro extremo dos grafos, onde estão as publicações 

relacionadas à gastronomia, a cor de maior expressão é o amarelo, em seus variados tons. A meio 

do caminho, alguns aglomerados de verde nas fotografias que representam os parques, uma mistura 

intensa de cores nas representações do urbano, com a arquitetura, a street art e os azulejos, e um 

núcleo a preto e branco a meio do grafo. 

Utilizámos a aplicação ImageSorter como uma forma de confirmar as indicações obtidas 

nos grafos de fotografias: uma subamostra aleatória foi selecionada, e em seguida as imagens foram 

redistribuídas de acordo com a coloração52. Conforme é possível identificar na distribuição cromática 

gerada pelo programa (figura 17), os tons de azul têm protagonismo na assinatura visual lisboeta. 

                                                

52 Por defeito, a ferramenta permite o processamento de amostras até 999 imagens, pelo que para a análise via ImageSorter foi feita uma 

nova seleção randômica entre as imagens que integram a amostra final. 
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Figura  17 - Distribuição cromática das fotografias com #lisboa. O arquivo digital pode ser acedido em http://bit.ly/BAPRdout . 

Já a partir da utilização do ImageJ, as imagens foram ordenadas de acordo com os seus 

atributos visuais, mais particularmente matiz, saturação e brilho, revelando uma “assinatura” de 

preferências visuais dominantes que, acreditamos, pode indicar uma experiência partilhada pelos 

múltiplos utilizadores.   

Ao configurar os parâmetros de exibição para matiz e saturação, as imagens foram 

organizadas de acordo com suas faixas de cores. Assim, conseguimos encontrar grupos de imagens 

semelhantes e perceber a frequência de certos tipos de imagens em toda a coleção. As faixas que 

se destacam são os tons de azul e as cores quentes (amarelo e laranja). As temáticas predominantes 

que aparecem no primeiro grupo são a água e o céu. Já os tons quentes estão fortemente 
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relacionados com o pôr do sol, os elétricos e a arquitetura da cidade. Também é possível perceber 

que a maior concentração de imagens está deslocada à esquerda (figura 18) e ao centro (figura 19), 

com imagens em que predomina o branco ou matizes com pouca saturação. 

 

Figura  18 - Plotagem das fotografias de #lisboa em plano cartesiano, de acordo com a distribuição dos atributos saturação 

(eixo X) e matiz (eixo Y). O arquivo digital pode ser acedido em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  19 - Plotagem das fotografias de #lisboa em plano polar, de acordo com a distribuição dos atributos saturação (raio) e 

matiz (perímetro). O arquivo digital pode ser acedido em http://bit.ly/BAPRdout . 

Já ao relacionar os atributos de brilho e matiz, podemos ver que a massa de imagens de 

#lisboa está localizada mais ao centro-direita (figura 20) e à periferia (figura 21), confirmando as 

imagens com mais brilho como uma das marcas visuais da cidade. A pouca quantidade de imagens 

com pouco ou baixíssimo brilho reforçam a ideia de uma cidade iluminada. Quanto à distribuição 

de matiz, vê-se novamente o acúmulo de fotografias mais expressivo nas áreas dos grafos referentes 

às cores azul, amarelo e laranja.  
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Figura  20 - Plotagem das fotografias de #lisboa em plano cartesiano, de acordo com a distribuição dos atributos brilho (eixo X) 

e matiz (eixo Y). O arquivo digital pode ser acedido em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  21 - Plotagem das fotografias de #lisboa em plano polar, de acordo com a distribuição dos atributos brilho (raio) e matiz 

(perímetro). O arquivo digital pode ser acedido em http://bit.ly/BAPRdout . 

Assim, e a partir da análise das imagens distribuídas de acordo com as características 

cromáticas, temos uma predominância do azul entre as fotografias que retratam Lisboa. O amarelo, 

que vai do pôr do sol aos elétricos e às fachadas, aparece como segunda cor mais presente e a 

proporção de imagens a preto e branco da cidade é pouco expressiva.  
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7.2 Rio de Janeiro imaginado 

7.2.1 Imaginário no discurso 

De acordo com as respostas aos questionários, o Rio de Janeiro é uma cidade diversa: 

“caótica”, “descontraída” e “perturbadora”, matutina e marcada pelo calor, que tem nos tons de 

azul (em referências ao mar) e amarelo (sol) as suas cores mais marcantes.  Sobre os cariocas: são 

caracterizados como “alegres”, “simpáticos” e “carismáticos”, mas também como “agressivos”. 

Acerca da imagem que representa a cidade, a maior incidência de referências foi relacionada 

a pontos turísticos (o Cristo Redentor, as praias e o Pão de Açúcar). Quando questionados acerca 

dos lugares que consideram mais representativos do Rio de Janeiro, os mesmos três pontos se 

destacaram: o Cristo Redentor foi o ponto mais citado, seguido das praias da Zona Sul e do Pão de 

Açúcar.  

No imaginário carioca, a cidade que se revela está deslocada a sul, com as referências 

quase que exclusivas a lugares às regiões centro e sul da cidade. As respostas acerca do Rio de 

Janeiro apresentam oposições e unanimidades interessantes: acerca das regiões mais 

movimentadas, o Centro da cidade e as praias são apontados como mais movimentados, mas 

representam valores opostos. Enquanto o primeiro está ligado ao centro económico e à confusão de 

pessoas nas ruas a caminho do trabalho, o segundo relaciona-se com os momentos de prazer e 

descanso junto ao mar. Algumas unanimidades que são interessantes de destacar são a indicação 

de Copacabana como o lugar da cidade mais frequentado por idosos, e a indicação das praias como 

região mais alegre da cidade. Em relação ao tempo livre, mesmo sendo uma cidade de natureza e 

praias inúmeras, mesclam-se a menção a atividades em casa ou lugares fechados (cinema, ficar 

em casa, assistir a séries). 

Quando questionados sobre as coisas que mais gostam na cidade, os respondentes citaram 

a praia, a natureza e a descontração como diferenciais do Rio de Janeiro.  Sendo o lugar de eleição 

dos inquiridos, natural que as areias cariocas também tenham sido indicadas como o melhor lugar 

para descontrair encontrar pessoas (amigos(as), namorado(a), familiares, etc.).  Já quando 

perguntados sobre os aspetos que menos gostam na cidade, a menção à violência, que é uma 

característica marcante da cidade e se intensificou no ano de 2017, é unanimidade expressiva nas 

respostas ao inquérito (anexo14).  
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Questão Respostas 

Lugares mais representativos da arquitetura da cidade 1 – Calçadão de Copacabana 

2 – Theatro Municipal 

3 – Lapa 

Região mais bonita  Urca e Lagoa Rodrigo de Freitas 

Região mais perigosa Zona Norte 

Região mais colorida Escadaria Selarón e bairro de Santa Teresa 

Região com mais movimento Centro e praias  

Região mais triste Centro e Porto 

Região mais alegre Praias (Zona Sul) 

Região mais turística Estátua do Cristo Redentor e bairro de 

Copacabana 

Região mais frequentada por jovens Barra da Tijuca e Lapa 

Região mais frequentada por idosos Copacabana  

Tabela 5 - Lugares de referência no imaginário do Rio de Janeiro. 

Aproveitámos também para questionar como os entrevistados imaginam a cidade noutras 

esferas temporais, perguntando sobre factos marcantes do passado e sobre como imaginam que 

será a cidade nos próximos 20 anos. Assim como em Lisboa, os factos marcantes do passado 

recente remetem a megaeventos que impactaram a rotina da cidade: a realização dos Jogos 

Olímpicos de 2016 e do festival Rock in Rio. Quando questionados acerca da história da cidade, os 

factos apontados como mais marcantes estão fortemente ligados a Portugal, com o maior número 

de menções apontando a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro (1808) e o período 

em que a cidade foi capital da república brasileira (1763 a 1960). As menções à violência se repetem 

no imaginário projetado para os próximos 20 anos, mas com uma clara divisão de perspetiva entre 

os otimistas (que imaginam uma cidade “menos violenta”, “se recuperando”) e os pessimistas (que 

apontam para um Rio de Janeiro “mais violento” ou “pobre, com muitos problemas financeiros para 

resolver”). 

As questões relacionadas à beleza e à violência aparecem novamente quando os 

entrevistados falam sobre o que acham que os turistas brasileiros e de outros países pensam sobre 

a cidade, repetem-se as questões relacionadas à beleza e a violência. Já sobre o imaginário dos 

próprios cariocas, a principal referência é à violência, seguida da alegria das pessoas e ao custo de 

vida alto. 
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Acerca de cidades que têm afinidade com o Rio de Janeiro, as três mais citadas foram 

Lisboa, Nova Iorque e Salvador, respetivamente. Entre as cidades que têm menos afinidade com o 

Rio de Janeiro, surgem Londres, Paris e Porto Alegre. Sobre Lisboa, as respostas mais frequentes 

não fazem referência a questões visuais, mas sim sociais (a segurança e a formalidade) e à cultura 

(o fado e os azulejos) (“Rio de janeiro, sem praias, e com pessoas mais formais e segura”).  

 

7.2.2 Fluxos e sazonalidade: as marcas do tempo 

Os grandes eventos como Rock in Rio e Carnaval aparecem nas amostras dos respetivos 

meses de forma clara. A questão da violência é pouco presente, mas permanente, e aparece 

repetidamente representada por imagens de armas e militares. 

 

7.2.3 Hashtags 

As hashtags mais utilizadas são também referentes à cidade, como uma reafirmação da 

temática, são as chamadas hashtags relacionadas, como o nome do país (#brasil/#brazil), ou então 

com expressões que são características ou muito identificadas com a cidade, no caso do Rio de 

Janeiro (#errejota, #carioca, #rio, #cidademaravilhosa, etc.). É clara a presença de tags referentes 

a viagens (#trip, #instatravel, #traveling), o que ratifica a importância da cidade como destino 

turístico de relevância no país53.  

                                                

53 As redes de hashtags do Rio de Janeiro estão disponíveis também nos anexos 15 e 16. 
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Figura  22 - Nuvem de palavras das 50 principais hashtags relacionadas às fotografias com #riodejaneiro (a qual foi 

desconsiderada, uma vez que é a hashtag principal e está presente em 100% das publicações, uma vez que foi utilizada como critério de 

coleta). O arquivo digital pode ser acedido em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  23 - Redes de hashtags associadas às fotografias com #riodejaneiro. Em ordem: outono, inverno, primavera, verão. Os 

arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 

 

7.2.4 Etiquetas  

Considerando as etiquetas das fotografias da cidade do Rio de Janeiro, foram selecionadas para 

análise (representatividade estatística muito próxima ou acima dos 10%) as etiquetas ‘font’, ‘fun’, 

‘girl’, ‘product’, ‘sea’, ‘sky’, ‘vacation’ e ‘water’. A partir delas, identificámos três grupos, reunidos 

pelas marcas naturais (sea, sky e water), marcas da presença humana (‘font’, ‘girl’ e ‘product’) e 

conceitos menos objetivos (‘fun’ e ‘vacation’).  
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Atribuímos a existência e expressão do segundo grupo à presença relevante de publicações de 

memes e imagens com textos escritos para a divulgação de mensagens e/ou produtos e promoções 

comerciais. Também é de se destacar a relevância da presença feminina nas fotografias (etiqueta 

‘girl’). A tabela completa com a listagem das 50 etiquetas mais frequentes pode ser consultada no 

anexo 5. 

Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%) 

sky 14 294 21,18 

product 11 855 17,57 

fun 10 844 16,07 

girl 9 564 14,17 

font 8 527 12,63 

vacation 8 217 12,17 

sea 7 982 11,83 

water 7 231 10,71 

Tabela 6 - Etiquetas mais frequentes (>10%). 

Semelhantemente a Lisboa, a partir do gráfico de distribuição das etiquetas, observa-se a 

relevância da etiqueta ‘sky’ em relação às demais etiquetas mais frequentes, mas o padrão 

comporta-se se forma menos estável durante o período de análise, como é possível observar nos 

gráficos infra.  

 

Gráfico 4 - Evolução das etiquetas durante o ano (abril de 2017 a março de 2018), mês a mês. 
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Gráfico 5 - Evolução das labels nas estações do ano. 

 

 

Gráfico 6 - Principais etiquetas por estação do ano (radial). 
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As representações gráficas revelam que a relevância do rótulo ‘sky’ frente às demais 

etiquetas não é tão expressiva como acontece no caso da cidade de Lisboa. Aqui, o protagonismo 

está menos concentrado, e é dividido com as etiquetas ‘product’, ‘fun’ e ‘girl’. 

No total, foram computadas 29 160 etiquetas diferentes em 67 491 fotografias que integram 

a amostra inicial. As redes resultantes possuem, portanto, um total de 96 651 nós (sendo os pontos 

a rosa referentes às imagens coletadas e os pontos a verde às classificações atribuídas pelo CV). A 

análise da relação entre os nós que integram a rede foi feita de forma fragmentada pelos 12 meses 

de recorte temporal da coleta, com o objetivo de identificar padrões ou discrepâncias sazonais 

(figuras 24 e 25)54.  

Também nos grafos da cidade do Rio de Janeiro foi possível identificar forças que atuam de 

forma mais relevante na rede: a cidade (com as marcas da arquitetura, da geografia e dos detalhes 

e cores), o horizonte (céu e rio ou mar), e os pontos turísticos (que se repetem em fotos muito 

semelhantes). Mais uma vez, não aparecem isolados, mas interagem com as demais etiquetas, 

reafirmando a sua força no aglomerado de pontos que se concentram à sua volta, totalizando mais 

da metade das ligações.  

Utilizámos o algoritmo de identificação de comunidades da aplicação Gephi para delimitar 

os clusters de cada subamostra, obtendo uma média geral de 15,67 clusters/amostra (figuras 26 

e 27). Destes, três são os principais grupos constantes ao longo do tempo. 

 

                                                

54 Com o objetivo de facilitar a leitura dos grafos, somente os nós mais relevantes tiveram a legenda atribuída. As redes estão disponíveis 

também nos anexos 17 e 18. 
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Figura  24 - Redes de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro. Em ordem: abril/17, maio/17, junho/17, julho/17, 

Agosto/17 e setembro/17. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  25 - Redes de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro. Em ordem: outubro/17, novembro/17, 

dezembro/17, janeiro/18, fevereiro/18 e março/18. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  26 - Redes de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro. Em ordem: abril/17, maio/17, 

junho/17, julho/17, Agosto/17 e setembro/17. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  27 - Redes de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro. Em ordem: outubro/17, novembro/17, 

dezembro/17, janeiro/18, fevereiro/18 e março/18. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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São eles: 

1) Liderado pela etiqueta “sky”, é a comunidade mais relevante (concentrando um mínimo 

de 20% das ligações em cada rede). Outras etiquetas relevantes neste grupo são: 

“water”, “sea”, “beach”, “cloud”, “horizon”, “mountain”, “sunset”. 

2) Em segundo lugar está a comunidade integrada pelas publicações que envolvem a 

utilização do Instagram para anunciar produtos e serviços, juntamente com as 

montagens com imagens e textos, que abrange memes e frases/pensamentos. Os nós 

mais relevantes são “product” e “font”, etiquetas como “text", “brand”, “product 

design”, e “advertising” também aparecem de forma relevante. 

3) A terceira comunidade refere-se ao elemento humano nas fotografias, com a etiqueta 

“fun" como mais relevante, acompanhada por “girl”, “smile”, “beauty” e “muscle”. 

Entre as comunidades que estão delimitadas de forma clara e consistente, mas que 

aparecem com menos relevância numérica, destacam-se também: (1) o cluster “food”, que aqui 

funciona de maneira semelhante ao cluster correspondente em Lisboa: não está próximo do centro 

gravitacional do grafo, mas confirma a sua relevância na consistência do fluxo de fotografias; (2) o 

cluster “snout”, onde concentram-se animais de estimação como cães e gatos. Passamos, na 

sequência, à busca por tendências e particularidades das fotografias no contexto do grande grupo.  

 

7.2.5 Padrões visuais 

Ao imprimir a amostra completa de fotografias dispostas de acordo com a rede de conceitos, 

emergem grupos de fotografias visualmente semelhantes, que retratam principalmente pontos 

turísticos e praias da cidade. Assim como em Lisboa, o horizonte e o céu estão muito presentes, 

mas aqui o horizonte e o céu dividem o protagonismo com as formações geológicas (Pão de Açúcar, 

Corcovado, Morro Dois Irmãos, etc.) e com o mar, sendo que as características climáticas da cidade 

favorecem a presença em grande número das imagens de praia ao longo de todo o ano. O verde e 

a natureza aparecem mesclados com as marcas urbanas, um retrato fiel da cidade como é na vida 

real, em que comunidades inteiras foram erguidas nos morros. A calçada portuguesa, herança 

portuguesa, é também marcante nas fotografias nas praias de Ipanema e Copacabana, por exemplo, 

numa combinação e ondas do mar e do padrão do calçamento (figuras 28 e 29). 
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Figura  28 - Redes de fotografias com #riodejaneiro. Em ordem: abril/17, maio/17, junho/17, julho/17, Agosto/17 e 

setembro/17. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  29 - Redes de fotografias com #riodejaneiro. Em ordem: outubro/17, novembro/17, dezembro/17, janeiro/18, 

fevereiro/18 e março/18. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Assim como Lisboa, também nas redes do Rio de Janeiro os clusters das bebidas e da 

presença humana fazem a ligação entre as fotografias que retratam a culinária ao centro 

gravitacional do grafo. Mas, ao contrário da capital portuguesa, aqui os tipos de comida retratados 

e cores das imagens apresentam uma variedade maior.  

A expressividade da presença de imagens que contém texto aplicado sobre uma fotografia 

ou ilustração (memes ou anúncios publicitários) revela um padrão da cultura local de uso do 

Instagram (figuras 30 e 31)55. 

                                                

55 As redes de fotografias e de clusters fotográficos estão disponíveis também nos anexos 19 e 20. 
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Figura  30 - Redes de clusters das fotografias com #riodejaneiro. Em ordem: abril/17, maio/17, junho/17, julho/17, Agosto/17 

e setembro/17. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  31 - Redes de clusters das fotografias com #riodejaneiro. Em ordem: outubro/17, novembro/17, dezembro/17, 

janeiro/18, fevereiro/18 e março/18. Os arquivos digitais podem ser acedidos em http://bit.ly/BAPRdout . 



Análises e resultados 

 127 

7.2.6 Os pontos de referência  

Também no Rio de Janeiro a ferramenta de reconhecimento automatizado identifica como 

pontos de referência locais e enquadramentos que reproduzem os dos cartões-postais tradicionais. 

As fotografias que retratam o Cristo Redentor, seguido do Pão de Açúcar representam o grupo mais 

relevante, mas conta com a presença de fotografias que retratam pontos turísticos recentes, como 

o Museu do Amanhã, que foi inaugurado em 2015. 

 

7.2.7 As cores da cidade 

Conforme é possível identificar na distribuição cromática gerada pelo programa ImageSorter 

(figura 32), os tons de azul têm protagonismo na assinatura visual carioca. 
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Figura  32 - Distribuição cromática das fotografias com #riodejaneiro. O arquivo digital pode ser acedido em 

http://bit.ly/BAPRdout . 

Já a partir da utilização do ImageJ, as imagens foram ordenadas de acordo com os seus 

atributos visuais, mais particularmente matiz, brilho e saturação, revelando uma “assinatura” de 

preferências visuais dominantes que, acreditamos, pode indicar uma experiência partilhada pelos 

múltiplos utilizadores.  

Primeiramente, foram plotadas as fotografias relacionando matiz e saturação. A 

concentração maior de fotografias à esquerda da figura 33 mostra a predominância de imagens 

com saturação baixa. Os tons de azul e as cores quentes como laranja e amarelo são, novamente, 



Análises e resultados 

 129 

as faixas que se destacam, sendo que os tons de verde e roxo aqui têm alguma expressividade. 

Como resultado, o grafo em plano polar (figura 34) apresenta as margens mais preenchidas.  

 

Figura  33 - Plotagem das fotografias de #riodejaneiro em plano cartesiano, de acordo com a distribuição dos atributos saturação 

(eixo X) e matiz (eixo Y). O arquivo digital pode ser acedido em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  34 - Plotagem das fotografias de #riodejaneiro em plano polar, de acordo com a distribuição dos atributos saturação 

(raio) e matiz (perímetro). O arquivo digital pode ser acedido em http://bit.ly/BAPRdout . 

Já ao configurar a ferramenta para analisar os atributos de brilho e matiz, confirma-se a 

predominância de imagens com valores correspondente a amarelo, azul e laranja. Além disso, 

repete-se o padrão de distribuição ao centro e à direita (figura 36) e à periferia (figura 35), 

confirmando as imagens com mais luz como uma das marcas visuais da cidade.  
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Figura  35 - Plotagem das fotografias de #lisboa em plano polar, de acordo com a distribuição dos atributos brilho (raio) e matiz 

(perímetro). O arquivo digital pode ser acedido em http://bit.ly/BAPRdout . 
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Figura  36 - Plotagem das fotografias de #lisboa em plano cartesiano, de acordo com a distribuição dos atributos brilho (eixo X) 

e matiz (eixo Y). O arquivo digital pode ser acedido em http://bit.ly/BAPRdout . 

Assim, temos novamente o azul e o amarelo como cores predominantes (principalmente 

pela presença do céu e do mar, da praia e do sol) nas fotografias do Rio de Janeiro. A presença do 

sol expressa-se na quantidade relevante de imagens que são tiradas em contraluz, com silhuetas 

(de monumentos, pessoas ou prédios) como sujeito fotográfico. 

 



Análises e resultados 

 133 

7.3 O imaginário em fluxo no Instagram: uma ponte Rio de Janeiro – Lisboa  

Acreditamos que o facto de ter surgido desde os inquéritos uma afinidade entre as cidades 

de Lisboa e Rio de Janeiro é prova de que ambas partilham mais do que a língua oficial. As duas 

cidades têm uma história partilhada, o Rio de Janeiro chegou a ser moradia da família real 

portuguesa. A geografia também tem semelhanças: são cidades com topografia acidentada, 

bastante incidência solar e proximidade com a água (o mar no Rio de Janeiro e o Rio Tejo em 

Lisboa), características que se refletem na presença expressiva das cores azul e amarelo em ambos 

imaginários. 

No par amarelo-azul, o amarelo, enquanto cor masculina, de cor e de vida, tem uma tal 

tendência para o claro, que fica evidente a presença da luz e do brilho. Kandinsky (1954) ratifica 

essa colocação, ao afirmar existe uma afinidade profunda entre o amarelo e o branco. Ao longo da 

história, o amarelo está intimamente ligado ao celeste, como cor de eleição para representar os 

deuses e a nobreza (com o dourado, que une cor e luz) nas mais variadas culturas: o amarelo é a 

cor da eternidade, do mesmo modo que o ouro é o metal da eternidade. Nas câmaras funerárias 

egípcias, por exemplo, a cor amarela é a mais frequentemente associada ao azul, para garantir a 

sobrevivência da alma, dado que representa a carne do Sol e dos deuses (Chevalier & Gheerbrant, 

2010: 58). Já o azul é a mais profunda e imaterial das cores, estando na natureza muito ligado à 

transparência e ao vazio e ao infinito, como no ar (céu) e na água (mar, rio). É daí que derivam as 

suas utilizações simbólicas: imaterial, é apontado por Chevalier & Gheerbrant (2010: 105) como “o 

caminho do infinito, onde o real se transforma em imaginário”. Na relação com o amarelo, o azul 

representa o feminino, o profundo, o infinito e celestial. 

Ainda que não tenhamos feito distinção entre as fotografias de turistas e moradores das 

cidades, a presença massiva dos pontos turísticos nas amostras coletadas reforçam a importância 

do turismo e da fotografia de viagem para cristalizar em fotos o imaginário de uma cidade. O turismo 

em Portugal tem quebrado recordes: em 2017, o país recebeu 20,6 milhões de visitantes, um 

crescimento de 8,9% sobre o ano anterior. O país ocupa um lugar consolidado entre os melhores 

destinos turísticos do mundo, ao ganhar por dois anos consecutivos (2017 e 2018) o World Travel 

Awards. A capital Lisboa está mais na moda, cosmopolita e vibrante que nunca, e recebeu mais de 

6 milhões de turistas em 2017, segundo números divulgados em dezembro daquele ano pelo 

Instituto Nacional de Estatística. No Word Travel Awards 2018, Lisboa foi galardoada com o prémio 
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de ‘Melhor cidade destino da Europa’. No âmbito dos media sociais, acreditamos que no caso da 

cidade de Lisboa é possível observar um fenómeno do tipo ‘bola de neve’, onde para além da 

popularidade da cidade entre os media que abordam a temática do turismo, o crescimento do 

turismo na cidade resultou num crescimento do fluxo de imagens e consequentemente na relevância 

da cidade, o que resulta num maior interesse dos turistas. Neste contexto, o volume de fotografias 

publicadas é, ao mesmo tempo, causa e efeito de uma vaga de turismo influenciado pelos media 

sociais.  

Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a cidade do Rio de Janeiro enfrenta uma crise na 

segurança e na economia. Principal cartão-postal do país para o turismo, a capital carioca foi o 

principal destino dos turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2017, segundo o Ministério do 

Turismo. Mundialmente conhecida pelo Carnaval, em fevereiro de 2018 a cidade recebeu 

aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, um crescimento de 400 mil pessoas em relação ao ano 

anterior.  

Tanto no imaginário de Lisboa quanto do Rio de Janeiro, as imagens que mais se repetem 

são aquelas que retratam os monumentos e lugares que são considerados cartões-postais das 

cidades, o que reafirma o carácter de um repertório visual padrão, que é dominante, que se propaga 

e se retroalimenta. Das dez hashtags mais publicadas no Instagram em 2017, três aparecem entre 

as dez mais frequentes em cada uma das cidades analisadas. São elas: “love”, “instagood” e 

“travel”. 

Colocação Instagram #lisboa #riodejaneiro 

1 #love #portugal #brasil 

2 #instagood #lisbon #rj 

3 #fashion #travel #errejota 

4 #photooftheday #photography #brazil 

5 #beautiful #instagood #rio 

6 #picoftheday #lisbonne #instagood 

7 #fitness #photooftheday #love 

8 #style #love #saopaulo 

9 #travel #igersportugal #photography 

10 #happy #picoftheday #travel 

Tabela 7 - Quadro comparativo entre o ranking das 10 hashtags mais utilizadas no Instagram em 2017 e as tags mais utilizadas 

nas fotografias que integram a amostra (#lisboa e #riodejaneiro foram desconsideradas). 
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Figura  37 - Comparativo entre as redes de hashtags de #lisboa (à esquerda) e #riodejaneiro (à direita). O arquivo digital pode 

ser acedido em http://bit.ly/BAPRdout . 

As hashtags extraídas das legendas das fotografias e sua organização em clusters mostram 

que há muito em comum no discurso acerca das duas cidades, como as referências a tags 

redundantes, com o nome da cidade e do país em outras línguas (#rio, #rj, #brazil, #lisbon, 

#lisbonne, #portugal, etc.) ou as tags referentes à atividade turística (#trip, #travel, #instatravel), o 

que consideramos um indicativo de um padrão transnacional de utilização da ferramenta e de 

categorias gerais de imagens. Mas olhando adiante, é possível identificar termos/tags específicas 

de cada cidade, alguns casos numa época específica do ano, o que reforça o carácter da ferramenta 

de documentação da sazonalidade e do tempo na narrativa imaginal da cidade. 

Num comparativo entre as duas cidades, nota-se que as temáticas são mais dispersas na 

cidade do Rio de Janeiro, enquanto as hashtags relacionadas às fotografias de Lisboa são mais 

concentradas, ou seja: os clusters estão mais relacionados. Também é interessante destacar o 

cluster relacionado à comida, que aparece com relevância na rede lisboeta, sem grande expressão 

na rede carioca. 

A quantidade expressiva de imagens “repetidas” é um aspeto que definitivamente deve ser 

abordado pela sua relevância. Seja pela cristalização do imaginário, seja pela intenção de reproduzir 

uma fotografia “digna de cartão-postal”, ou seja mesmo pelas marcas da estética própria do 
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Instagram, vemos aqui uma série de repetições que, como caleidoscópios, mostram versões 

levemente diferentes (na maioria das vezes muito mais graças aos filtros e jogos de luz/cor do que 

por alguma mudança no enquadramento ou no tema retratado), mas ao mesmo tempo muito 

semelhantes do mesmo enquadramento, do mesmo lugar, o que nos remete às afirmações de 

Flusser acerca da fotografia do “homem comum”, que constitui a memória de um aparelho, não de 

uma pessoa. Desta forma, ainda hoje, a documentação fotográfica de uma viagem não regista as 

vivências e os conhecimentos e valores do viajante, mas sim cristaliza os lugares onde o aparelho o 

seduziu para apertar o gatilho. 

Chegamos à construção do imaginário coletivo que J. M. Silva (2003) define como uma 

"estrutura de contágio", na qual ocorre a aceitação do modelo outro, seja por conveniência, seja por 

imposição. São imagens que, sob a ótica dos imaginários urbanos de A. Silva, representam 

emblemas da cidade e, segundo Flusser, podem ser chamadas reprodutivas redundantes. Essa 

característica se intensifica no caso das fotografias digitais tiradas com câmaras de telemóveis, em 

que não é possível configurar obturador, diafragma e etc.: não é necessário pensar, a máquina por 

si só ajusta para a fotometria mais favorável. Não é necessário refletir56, nem conceber um conceito, 

é o “point&shoot” ao extremo, pois não há sequer o limite de poses do filme analógico, como 

costumava haver quando surgiu a fotografia instantânea.  

O estereótipo é, por esta razão, imagem estéril. A forte coerção técnica que a fotografia 

impõe a seus realizadores, segundo Barros (2009: 190), é, sem dúvida, responsável pela 

proliferação de estereótipos nas imagens resultantes, uma vez que a técnica sempre supõe a 

repetição. As fotografias estão ancoradas a um mesmo lugar (ou lugares), mas não a um mesmo 

momento do tempo e se repetem independentemente das condições climáticas, hora do dia, estação 

do ano.  

 

                                                

56 Fotografia sem pensamento, sem reflexão, enquanto fotografia experimental, pode ser uma proposta artística, mas é atualmente um 

modus-operandi.  
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7.3.1 Tensões entre o imaginário no discurso e no Instagram 

Dentre as diferenças entre o imaginário extraído dos inquéritos e do mosaico de fotografias 

de Lisboa e Rio de Janeiro, destacamos duas que consideramos muito relevantes. A primeira, em 

Lisboa, diz respeito às praias, que sequer são mencionadas nas respostas aos inquéritos, mas 

aparecem de forma expressiva quando a cidade é retratada fotograficamente. Acreditamos que seja 

uma prova de que o imaginário do Instagram, por ser baseado em imagens, é mais amplo, e está 

ligado a toda a experiência de viver/visitar a cidade. No caso dos turistas, tanto o ato de saborear 

um pastel de nata quanto o de visitar as praias próximas a Lisboa integram essa experiência, então 

faz-lhes sentido que as fotografias destes momentos estejam vinculadas à cidade com a hashtag 

#lisboa. 

A segunda diferença expressiva é em relação à violência na cidade do Rio de Janeiro, que 

apareceu como emblema principal nas respostas ao inquérito, mas não se revelou de forma 

expressiva nem na análise de hashtags, nem no mapeamento de fotografias com #riodejaneiro. 

Neste caso, consideramos um reflexo da estética do próprio Instagram, que é vernacularmente 

utilizada como plataforma para exaltar momentos e imagens de bem-estar e esteticamente 

aprazíveis, sendo pouco utilizado como ferramenta de crítica ou mobilização social quando as 

fotografias retratam a cidade e o turismo.  



Considerações finais 

 138 

8. Considerações finais 

Numa era em que não faz mais sentido distinguir o real do virtual e em que o objetivo 

essencial do ato de fotografar é o compartilhamento, as redes sociais digitais constituem-se numa 

ferramenta decisiva na formação do imaginário da contemporaneidade. Neste estudo, abordámos 

as timelines do Instagram como repositórios úteis de informação para a investigação tanto das 

atividades diárias dos utilizadores, quanto para perceber a sua visão de mundo. Ampliar o escopo 

da pesquisa, incluindo nas análises as hashtags e os inquéritos online, foi essencial para que nos 

resultados constassem não somente os padrões identificados, mas a sua interpretação e 

contextualização. 

As fotografias, regra geral, são sobre o “agora”, o que significa que os dados digitais gerados 

pelas tecnologias online e dispositivos integram um fluxo ininterrupto de informação, sempre a 

atualizar e em constante transformação. O mesmo que acontece com o imaginário, que definimos 

no primeiro capítulo como um fluxo constante e “mutante”. Não consideramos que seja uma mera 

coincidência que tanto um quanto o outro sejam assim: o Instagram e as fotografias produzidas 

pelos seus utilizadores são prova e construção incessante deste “imaginário vivo” a que Maffesoli, 

A. Silva e J. M. Silva se referiam. No caso das fotografias que retratam Lisboa e Rio de Janeiro no 

Instagram, as imagens passam a exercer um papel que vai além da estética, atuando como bases 

da formação de um imaginário das cidades retratadas. 

O desenvolvimento de práticas fotográficas ubíquas resultou numa nova relação com a 

fotografia e em novas práticas de consumo. Neste contexto, as câmaras de smartphones e 

aplicações como o Instagram tornam mais fácil, numa sociedade em rede, produzir, editar, 

classificar e compartilhar imagens num fluxo cíclico. A presença dos smartphones resulta em 

presença integral nos media sociais, uma vez que os utilizadores estão online quase a tempo inteiro, 

e a velocidade com que as fotografias podem ser compartilhadas é acelerada.  

O Instagram revela-se como um fluxo em tempo real, que respira, representa e ressignifica 

o imaginário da cidade num ritmo constante, ao cristalizá-lo, concretizando em imagens o que as 

pessoas pensam e veem da cidade, e têm vontade de representar. Mas sempre, é claro, de acordo 

com o que é a vocação da aplicação/plataforma, que passa pela a exaltação do belo (com uma 

estética que lhe é característica) e pelo foco no visual (raramente lidando com conceitos mais 
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conceptuais e subjetivos, uma vez que se ocupa do que é facilmente representável e visível, 

‘instagramável’). 

Ao mesmo tempo, o feed em atualização contínua e ininterrupta acaba por servir como um 

grande banco de dados das imagens e olhares dos utilizadores, com atributos muito semelhantes 

aos bancos de dados “tradicionais”, como tags de classificação (hashtags), demarcadores de tempo 

e hora, metadados de localização. Neste contexto, o “agora” é na verdade apenas um aspeto 

temporal de muitos, facilitado pelo fluxo, o qual promove a consciência de outros tempos de forma 

simultaneamente circular e linear, sendo a circularidade presente nos movimentos que se repetem 

indefinidamente (fotografar, editar, publicar, atualizar o feed para ver novas imagens), enquanto a 

linearidade está presente principalmente no formato, de uma linha do tempo de fim teoricamente 

infinito, cuja temporalidade se vai atualizando a cada “refresh” feito pelo utilizador. 

Os questionamentos éticos permearam a realização da pesquisa do início ao fim, 

principalmente ao considerarmos a fonte principal de análise, as fotografias, onde a identificação de 

uma pessoa é incontestável. Por isso, para além de não aceder às informações pessoais dos 

utilizadores, reduzindo assim o risco de identificar pelo nome de utilizador ou pelo texto intgral da 

legenda, também optámos por escolher de forma criteriosa as imagens que foram associadas à 

apresentação final da pesquisa, com o objetivo de não identificar nem prejudicar nenhum utilizador. 

Tentámos garantir que nenhum utilizador seja identificado nem tenha a sua integridade posta em 

risco com a divulgação dos dados analisados no presente trabalho. Ao contrário de outras redes 

sociais (como o Facebook, por exemplo), no Instagram não há diferentes níveis de privacidade para 

a informações e publicações de um perfil, o que teoricamente torna menos complexa a questão do 

acesso e disponibilidade da informação. O conteúdo pode ser público ou privado (disponível somente 

para os amigos ou seguidores do perfil que o compartilha na rede social). Outra diferenciação 

importante é que a determinação entre “público” e “privado” vale para todo o conteúdo publicado 

num perfil (coisa que não acontece no Facebook, onde é possível publicar conteúdos com até cinco 

níveis diferentes de configurações de privacidade).  Contudo, ao problematizarmos o conceito de 

“privado” no Instagram, concluímos que há, na verdade, utilizadores públicos e semi-públicos, uma 

vez que mesmo nos perfis “privados” há uma audiência para além do próprio utilizador, ainda que 

reduzida e selecionada. 
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As informações e imagens foram coletadas diretamente de perfis públicos no Instagram e o 

banco de dados não possui informações demográficas, relacionais ou culturais sobre os perfis onde 

as fotografias foram publicadas57. Também não foram coletadas quaisquer informações que não 

estejam já disponíveis online de forma pública. Perfis privados foram automaticamente 

desconsiderados pela ferramenta de coleta. O mesmo aconteceu com as fotografias excluídas pelos 

utilizadores: segundo as informações e termos de uso do Instagram, automaticamente a imagem é 

excluída dos servidores, motivo pelo qual foram também automaticamente excluídas da amostra.  

Destacamos a versatilidade da abordagem metodológica à amostra, que permitiu identificar 

na análise das fotografias os traços não só dos imaginários, mas também de uma cultura local da 

utilização da ferramenta, o que pode ser ratificado pelas diferenças nos tipos de imagens que são 

partilhadas e nas diferentes hashtags utilizadas para classificar as fotografias. Também foi possível 

distinguir as marcas físicas de Lisboa e Rio de Janeiro, e abrir aqui um marco inicial para, 

futuramente, possibilitar avaliações comparativas com outras cidades ou com elas próprias (em 

outros recortes temporais), para perceber como evolui a representação das mesmas na fotografia 

compartilhada via Instagram. 

A quantidade relevante de fotografias que retratam pessoas, ou têm o elemento humano 

como foco (para além das selfies, contabilizando também fotografias de grupos e de detalhes das 

pessoas), reafirma o papel de construção de uma narrativa pessoal da ferramenta, que é utilizado 

como plataforma para conceber/expressar não só o ponto de vista do utilizador sobre o mundo e 

sobre as coisas que ele vivencia, mas também para registar estratégias específicas de auto-

apresentação (a forma como vê a si mesmo, a forma como gostava de ser visto e/ou deseja que os 

outros acreditem que se vê). Este processo de capturar, editar e compartilhar a própria narrativa e 

interagir com a narrativa dos outros utilizadores gera, consequentemente, imaginários culturais 

partilhados. 

                                                

57 Ao ter que lidar com as questões de privacidade, chegamos a conclusões que não estavam previstas no plano inicial da pesquisa, e que 

mesmo sendo descentralizadas do objetivo principal, foram importantes discutir para a construção de um projeto consistente: verificámos 

que as políticas do Instagram se mostram vagas em diversos momentos no que diz respeito à coleta de dados a partir das imagens 

compartilhadas, sem especificar quais dados são coletados e listando itens apenas com carácter de exemplo. Essas conclusões ressaltam 

a necessidade de conscientização dos utilizadores da rede social acerca da sua privacidade no âmbito da coleta e partilha de dados por 

parte da plataforma. 
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Ao contrário do Facebook, onde o compartilhamento de imagens e publicações de outro 

perfil é facilitado, no Instagram não há um botão “re-share”. Assim, não foram registados tantos 

casos de uma mesma fotografia compartilhada milhares de vezes por perfis distintos58, mas ainda 

assim as imagens se agrupam em extratos definidos acerca do que retratam. Algumas imagens 

passaram a ocupar o imaginário local como emblemáticas, e são sistematicamente repetidas e 

reproduzidas em versões ‘atualizadas’ pelos utilizadores que querem registar a cidade, o que reforça 

a influência dos postais na cristalização de lugares e enquadramentos da cidade. 

No Instagram ficam evidenciados novos padrões fotográficos que são usados para a auto-

exibição pública do quotidiano (privado e da cidade), de maneiras que intensificam o senso de 

compartilhamento em tempo real. A utilização das hashtags colocam as fotografias entre a auto-

representação e o discurso público, uma vez que a utilização simboliza uma vontade do utilizador 

em que as referidas imagens sejam publicadas e categorizadas com a intenção de integrarem uma 

coleção de imagens em fluxo sobre o mesmo tema. Uma das características mais significantes da 

cidade do século XXI é o anonimato urbano. Agora, o que todos desejam é mostrar o seu olhar. Só 

que, na repetição sem fim dos mesmos enquadramentos e cores, o indivíduo acaba por desaparecer 

novamente, mas num dilúvio digital de imagens, em vez da multidão de pessoas a caminhar numa 

rua movimentada do centro da cidade.  

Na tensão entre exaustão e ausências, encontramos dois extremos que representam a 

economia e a estética visual do Instagram e que se alargam a tudo que é nele representado: de um 

lado, as subjetividades e conceitos mais abstratos, ou temas que são concretamente menos belos 

e justamente por isso não são retratados, que são deixados à margem, enquanto no extremo oposto 

temos a repetição incansável de enquadramentos, temáticas e lugares que são representativos do 

imaginário histórico das cidades (talvez por já serem emblemas, são de mais fácil identificação e 

consumo e justamente por isso são escolhidos como representação da cidade) e que são mais que 

cristalizados, são exauridos de representação por quem fotografa cidade, seja cidadão ou turista. 

Nesse contexto, é possível afirmar que o Instagram é uma aplicação representativa dessa 

contradição.  

                                                

58 As exceções são as publicações com memes, naturalmente virais, e os posts de publicidade, que são partilhados repedidamente por 

estratégia comercial.  
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Vale destacar que as características identificadas, bem como a interpretação extraída das 

fotografias e dos seus dados representam apontamentos, e não conclusões fechadas e estanques. 

Como maleável que é, o imaginário está em constante fluidez e transformação, pelo que acreditamos 

que almejar um retrato estanque, que seja permanente no tempo, é uma utopia.  

Ao pensarmos nas redes de fotografias criadas a partir dos processamentos automatizados, 

se retomarmos as reflexões de Flusser apresentadas anteriormente acerca da “zero-

dimensionalidade” das imagens digitais, temos uma “cartografia do nada”. Mesmo que “zero-

dimensionais”, estas redes propiciam diferentes dimensões de análise, conforme o “zoom” que se 

faz sobre as mesmas no momento de ler os grafos. Há os atributos da imagem sozinha, as suas 

características, cores, enquadramento e composição; há os clusters que se podem formar (por 

temáticas, quando se trata dos mapas de etiquetas, ou então por cores, quando falamos das 

análises geradas via ImagePlot), em que o interessante é reparar nos tipos de imagens que formam 

cada cluster; e há também a “visão do todo”, numa leitura de rede em que a totalidade é 

considerada e já não se consegue identificar os traços finos e únicos de cada fotografia. São, assim, 

múltiplas possibilidades de leitura e enfoques que permitem a interpretação desse imaginário.  

A utilização dos recursos automatizados foi essencial para tornar a execução deste projeto 

possível, principalmente para gerir amostras massivas, mas devem ser percebidos como 

ferramentas que apontam caminhos para uma investigação aprofundada. Acreditamos que o facto 

de termos optado por uma abordagem eclética deixou a análise mais completa, resultando em 

possibilidades e até conclusões que certamente só com a abordagem automatizada não seriam 

possíveis, o que nos permitiu, inclusivamente, identificar limitações desse tipo de ferramenta para 

os objetivos do estudo. 

 

8.1 Aprendizagens, limitações e desafios  

Cada escolha que é feita durante o desenvolvimento e realização da pesquisa, acarreta 

numa limitação subsequente. Por isso, destacamos aqui algumas das limitações que devem ser 

consideradas. Primeiramente, a opção por trabalhar com uma grande amostragem de fotografias e 

a análise do “todo” das imagens, o que permite uma visão mais generalizada (que consideramos 

mais compatível com a comparação ao imaginário de uma cidade), mas acaba por deixar de lado 
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análises individualizadas. A opção pela hashtag com o nome das cidades (#riodejaneiro e #lisboa) 

como parâmetro de filtragem deve-se ao fato de que é um recurso amplamente utilizado, 

normatizado nas redes sociais, e que o mesmo resulta da intenção do utilizador de que a imagem 

publicada seja associada ao termo utilizado na tag, neste caso, à cidade. Ainda durante um estudo 

preliminar, foi descartada a necessidade de utilização de tags auxiliares (#rj e #lisbon, por exemplo), 

uma vez que em 75% dos casos avaliados no estudo exploratório, essas tags foram utilizadas em 

conjunto com a tag do nome completo da cidade, na língua local.  

Durante o decorrer do estudo, as limitações tecnológicas, como a mudança da API do 

Instagram, representaram um desafio que exigiu adaptação. É importante referir que as ferramentas 

utilizadas para realizar a análise das imagens e respetivas hashtags associadas também têm as 

suas particularidades. Um exemplo relevante é a ferramenta do Google Cloud Vision API. Dentre as 

possibilidades de recursos disponíveis no momento de realização da pesquisa, as que estão aqui 

representadas foram escolhidas de acordo com constrangimentos de tempo, valores (considerando-

se que é uma ferramenta paga) e de desempenho da mesma. Chegámos a realizar testes 

exploratórios com as funções de reconhecimento facial (análise de sentimentos)59 e com a função 

de reconhecimento de pontos de referência (landmarks), mas o desempenho desses recursos não 

foi satisfatório, portanto, optámos por não os utilizar. Além disso, no caso do reconhecimento facial 

e análise de sentimentos, acreditámos que poderia fragilizar a estratégia de preservação de 

privacidade dos utilizadores cujas fotografias foram utilizadas no estudo. Descartamos, portanto, a 

possibilidade de utilizar o reconhecimento facial. Para a análise das marcas da cidade (landmarks), 

optámos pela leitura aproximada (close reading) das imagens que receberam a etiqueta ‘landmark’, 

para identificar os principais locais classificados como pontos de referência da cidade. Neste 

exercício, também buscámos identificar as ausências, os locais ou marcas que são relevantes para 

a cidade e que aparecem com relevância nas imagens da amostra geral, mas não foram 

identificados como tal pela ferramenta. 

Outra limitação é a precisão das etiquetas do CV, uma vez que foi possível identificar 

temáticas que a máquina não reconhece, como é o caso dos azulejos em Lisboa e da calçada 

                                                

59 Às faces que a ferramenta consegue reconhecer, são atribuídas de forma automatizada avaliações acerca de quatro sentimentos (alegria, 

raiva, tristeza e surpresa), de acordo com uma escala constituída por cinco categorias (muito improvável, improvável, possível, provável e 

muito provável), recurso que considerámos pouco assertivo ao avaliarmos os testes realizados. 
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portuguesa em ambas as cidades. Acerca nos níveis de assertividade de atribuição das etiquetas do 

CV, é importante referir que os valores fornecidos pela API são relacionados com o nível de certeza 

da ferramenta de que determinado elemento está presente na imagem analisada, mas não têm 

qualquer relação com a relevância do mesmo na composição da fotografia. Por isso, a leitura que 

se fez dos grafos, e que julgamos ser a mais acertada considerando as limitações da ferramenta 

acima referidas, foi relacionada com a frequência das temáticas retratadas nas fotografias. 

Para a análise cromática, a alternativa de se trabalhar com o recurso de machine learning 

foi descartada após os primeiros testes, por dois fatores: 1) consideramos importante olhar para as 

imagens em conjunto e não de forma isolada, e 2) acreditamos que não necessariamente a cor com 

maior contagem de pixels será a que terá mais relevância numa imagem como um todo. Por isso, 

optámos pela utilização de outras duas aplicações, ImageJ e ImageSorter, para estudar a temática 

da cor (sendo que este último tem uma limitação em relação ao número de imagens processadas, 

pelo que foi necessário reduzir as amostras a 999 imagens). 

Acreditamos que as redes sociais, o Instagram em especial, podem ser fonte de informação 

para pesquisas relevantes, mas é importante ter em mente que estes dados não são uma janela 

para a imaginação, intenções, opiniões e ideias dos utilizadores que as publicaram. Considerando 

a lógica de utilização do Instagram, é mais apropriado pensar nesses dados como interfaces que as 

pessoas apresentam ao mundo, uma visão particular que mostra somente alguns aspetos da sua 

vida e imaginação real, mas que também podem incluir outros dados ficcionais, ou representados, 

para projetar uma determinada imagem ou personalidade intencional. Também consideramos 

relevante destacar que estamos a analisar um fenómeno que tem limites socioeconómicos. A 

fotografia de Instagram está acessível somente para utilizadores que tenham smartphone, acesso à 

internet e sejam utilizadores ativos da aplicação. A esses constrangimentos somam-se limitações da 

plataforma em si, como a resolução das fotografias, o formato e metadados, fatores que acabam 

por condicionar as possibilidades de outputs de uma pesquisa. As conclusões que resultam do 

presente estudo não são necessariamente o ponto final da jornada de investigação. Fornecem, na 

verdade, a base para a formulação de novas questões, mas aprofundadas e/ou específicas, que 

derivam da investigação inicial, e que podem ser desenvolvidas em projetos futuros.  
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Anexos 

Anexo 1 – Listagem das hashtags mais atribuídas pelos utilizadores às 

fotografias que integram a amostra referente à cidade de Lisboa 

Hashtag Contagem Percentagem (%)  Hashtag Contagem Percentagem 

(%) 

#lisboa 77 617 100.00  #summer 2 802 3.61 

#portugal 43 252 55.72  #photo 2 727 3.51 

#lisbon 34 738 44.76  #beautiful 2 622 3.38 

#travel 13 294 17.13  #igers 2 617 3.37 

#photography 6 237 8.04  #instagram 2 553 3.29 

#instagood 6 130 7.90  #streetart 2 548 3.28 

#lisbonne 6 008 7.74  #igerslisboa 2 502 3.22 

#photooftheday 5 131 6.61  #lisbona 2 407 3.10 

#love 5 108 6.58  #sunset 2 401 3.09 

#igersportugal 4 921 6.34  #streetphotography 2 379 3.07 

#picoftheday 4 531 5.84  #vsco 2 353 3.03 

#architecture 4 506 5.81  #fashion 2 328 3.00 

#europe 4 432 5.71  #sun 2 317 2.99 

#travelgram 4 257 5.48  #vscocam 2 273 2.93 

#instatravel 4 024 5.18  #traveling 2 182 2.81 

#art 3 933 5.07  #street 2 113 2.72 

#travelphotography 3 644 4.69  #holiday 2 023 2.61 

#trip 3 608 4.65  #porto 2 022 2.61 

#lissabon 3 595 4.63  #nature 2 003 2.58 

#lisboalive 3 465 4.46  #vacation 1 994 2.57 

#wanderlust 3 388 4.37  #like4like 1 984 2.56 

#lisbonlovers 3 214 4.14  #portugaldenorteasul 1 957 2.52 

#city 3 174 4.09  #view 1 956 2.52 

#instadaily 2 965 3.82  #sky 1 933 2.49 

#visitportugal 2 931 3.78  #landscape 1 901 2.45 
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Anexo 2 – Listagem das hashtags mais atribuídas pelos utilizadores às 

fotografias que integram a amostra referente à cidade do Rio de Janeiro  

Hashtag Contagem Percentagem (%)  Hashtag Contagem Percentagem (%) 

#riodejaneiro 67 491 100.00  #fitness 2 616 3.88 

#brasil 15 985 23.68  #bomdia 2 566 3.80 

#rj 13 298 19.70  #like4like 2 504 3.71 

#errejota 11 855 17.57  #fotografia 2 489 3.69 

#brazil 8 859 13.13  #copacabana 2 481 3.68 

#rio 7 830 11.60  #picoftheday 2 433 3.60 

#instagood 5 996 8.88  #natureza 2 371 3.51 

#love 5 605 8.30  #niteroi 2 091 3.10 

#saopaulo 5 357 7.94  #sun 2 056 3.05 

#photography 4 440 6.58  #bahia 2 033 3.01 

#travel 4 273 6.33  #beautiful 2 024 3.00 

#beach 4 027 5.97  #art 1 954 2.90 

#photooftheday 3 867 5.73  #summer 1 916 2.84 

#carioca 3 780 5.60  #ipanema 1 894 2.81 

#praia 3 711 5.50  #viagem 1 888 2.80 

#moda 3 299 4.89  #boanoite 1 886 2.79 

#nature 3 222 4.77  #style 1 844 2.73 

#fashion 3 131 4.64  #cariocando 1 778 2.63 

#instagram 2 881 4.27  #tbt 1 760 2.61 

#photo 2 877 4.26  #instalike 1 757 2.60 

#021 2 824 4.18  #salvador 1 722 2.55 

#cidademaravilhosa 2 756 4.08  #trip 1 698 2.52 

#lifestyle 2 703 4.00  #sol 1 671 2.48 

#barradatijuca 2 678 3.97  #follow 1 668 2.47 

#amor 2 663 3.95  #happy 1 663 2.46 
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Anexo 3 – Listagem das 50 etiquetas mais frequentes atribuídas pelo Google 

Cloud Vision às imagens que integram a amostra referente à cidade de Lisboa 

Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%)  Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%) 

sky 24 157 31.12  horizon 4 356 5.61 

building 12 612 16.25  house 4 205 5.42 

city 11 345 14.62  photography 4 163 5.36 

town 9 052 11.66  road 4 149 5.35 

tree 8 320 10.72  cloud 4 094 5.27 

sea 8 142 10.49  plant 3 985 5.13 

facade 7 518 9.69  monochrome 

photography 

3 793 4.89 

landmark 7 476 9.63  tourist attraction 3 658 4.71 

street 7 235 9.32  residential area 3 648 4.70 

water 7 235 9.32  food 3 643 4.69 

girl 6 942 8.94  historic site 3 453 4.45 

fun 6 829 8.80  metropolis 3 322 4.28 

tourism 6 630 8.54  transport 3 244 4.18 

urban area 6 548 8.44  night 3 199 4.12 

neighbourhood 6 347 8.18  arch 3 149 4.06 

window 6 329 8.15  infrastructure 3 106 4.00 

product 6 038 7.78  structure 2 959 3.81 

font 5 793 7.46  text 2 733 3.52 

vacation 5 776 7.44  metropolitan 

area 

2 699 3.48 

architecture 5 581 7.19  daytime 2 675 3.45 

art 5 108 6.58  dish 2 652 3.42 

wall 4 961 6.39  ocean 2 628 3.39 

black and white 4 876 6.28  square 2 479 3.19 

vehicle 4 617 5.95  vision care 2 455 3.16 

recreation 4 382 5.65  evening  2 451 3.16 
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Anexo 4 – Listagem das 50 etiquetas mais frequentes atribuídas pelo Google 

Cloud Vision às imagens que integram a amostra referente à cidade de 

Lisboa, distribuídas por estação do ano 

4.1 Lisboa - abril a junho de 2017 (primavera) 

Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%)  Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%) 

sky 5 921 31.42  black and white 1 169 6.20 

building 3 236 17.17  house 1 150 6.10 

city 3 026 16.06  road 1 088 5.77 

town 2 468 13.10  cloud 1 027 5.45 

tree 2 202 11.68  photography 1 019 5.41 

facade 1 980 10.51  residential area 992 5.26 

sea 1 953 10.36  horizon 952 5.05 

street 1 934 10.26  food 919 4.88 

landmark 1 806 9.58  monochrome 

photography 

913 4.84 

neighborhood 1 775 9.42  tourist attraction 878 4.66 

urban area 1 729 9.17  historic site 877 4.65 

water 1 700 9.02  transport 821 4.36 

tourism 1 686 8.95  infrastructure 795 4.22 

window 1 681 8.92  metropolis 770 4.09 

fun 1 640 8.70  structure 745 3.95 

girl 1 564 8.30  arch 743 3.94 

vacation 1 448 7.68  daytime 708 3.76 

architecture 1 391 7.38  metropolitan 

area 

665 3.53 

product 1 359 7.21  dish 659 3.50 

font 1 330 7.06  night 653 3.46 

wall 1 258 6.68  pattern 638 3.39 

art 1 252 6.64  vision care 628 3.33 

vehicle 1 201 6.37  ocean 626 3.32 

plant 1 199 6.36  square 624 3.31 

recreation 1 196 6.35  glasses 620 3.29 
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4.2 Lisboa - julho a setembro de 2017 (verão) 

Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%)  Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%) 

sky 6 332 33.63  horizon 1 053 5.59 

building 3 264 17.34  black and white 1 046 5.56 

city 2 952 15.68  road 1 022 5.43 

town 2 392 12.70  residential area 969 5.15 

sea 2 119 11.25  historic site 950 5.05 

landmark 2 002 10.63  plant 945 5.02 

tree 1 979 10.51  tourist attraction 938 4.98 

facade 1 945 10.33  photography 906 4.81 

tourism 1 874 9.95  cloud 870 4.62 

street 1 832 9.73  arch 864 4.59 

fun 1 821 9.67  food 859 4.56 

water 1 805 9.59  transport 855 4.54 

vacation 1 718 9.12  metropolis 815 4.33 

girl 1 705 9.06  monochrome 

photography 

805 4.28 

neighborhood 1 697 9.01  daytime 765 4.06 

urban area 1 683 8.94  infrastructure 737 3.91 

window 1 582 8.40  structure 725 3.85 

architecture 1 428 7.58  night 681 3.62 

art 1 368 7.27  metropolitan area 671 3.56 

wall 1 317 6.99  ocean 653 3.47 

font 1 314 6.98  square 633 3.36 

product 1 275 6.77  roof 623 3.31 

vehicle 1 259 6.69  dish 617 3.28 

recreation 1 145 6.08  coast 614 3.26 

house 1 075 5.71  street art 602 3.20 
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4.3 Lisboa - outubro a dezembro de 2017 (outono) 

Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%)  Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%) 

sky 5 848 29.40  recreation 1 099 5.52 

building 2 748 13.81  photography 1 077 5.41 

city 2 630 13.22  monochrome 

photography 

1 031 5.18 

tree 2 087 10.49  vehicle 1 011 5.08 

sea 2 056 10.33  cloud 941 4.73 

town 1 968 9.89  road 938 4.71 

water 1 944 9.77  plant 937 4.71 

fun 1 843 9.26  house 934 4.69 

girl 1 782 8.96  tourist attraction 899 4.52 

product 1 780 8.95  food 897 4.51 

landmark 1 722 8.66  metropolis 893 4.49 

facade 1 652 8.30  text 827 4.16 

street 1 626 8.17  residential area 790 3.97 

font 1 618 8.13  structure 772 3.88 

urban area 1 508 7.58  lighting 761 3.83 

tourism 1 449 7.28  light 760 3.82 

window 1 402 7.05  evening 751 3.78 

vacation 1 375 6.91  infrastructure 745 3.74 

architecture 1 369 6.88  transport 734 3.69 

neighborhood 1 328 6.68  metropolitan area 698 3.51 

black and white 1 315 6.61  historic site 677 3.40 

art 1 212 6.09  arch 675 3.39 

horizon 1 190 5.98  monochrome 663 3.33 

wall 1 165 5.86  dish 653 3.28 

night 1 106 5.56  ocean 652 3.28 
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4.4 Lisboa - janeiro a março de 2018 (inverno) 

Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%)  Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%) 

sky 6 056 30.21  horizon 1 161 5.79 

building 3 364 16.78  vehicle 1 146 5.72 

city 2 737 13.65  road 1 101 5.49 

town 2 224 11.09  house 1 046 5.22 

tree  2 052 10.23  monochrome 

photography 

1 044 5.21 

sea 2 014 10.05  food 968 4.83 

landmark 1 946 9.71  historic site 949 4.73 

facade 1 941 9.68  tourist attraction 943 4.70 

girl 1 891 9.43  recreation 942 4.70 

street 1 843 9.19  plant 904 4.51 

water 1 786 8.91  residential area 897 4.47 

window 1 664 8.30  arch 867 4.32 

urban area 1 628 8.12  metropolis 844 4.21 

product 1 624 8.10  transport 834 4.16 

tourism 1 621 8.09  infrastructure 829 4.13 

neighborhood 1 547 7.72  text 766 3.82 

font 1 531 7.64  night 759 3.79 

fun 1 525 7.61  dish 723 3.61 

architecture 1 393 6.95  structure 717 3.58 

black and white 1 346 6.71  ocean 697 3.48 

art 1 276 6.36  evening 683 3.41 

cloud 1 256 6.26  metropolitan area 665 3.32 

vacation 1 235 6.16  square 658 3.28 

wall 1 221 6.09  smile 648 3.23 

photography 1 161 5.79  photograph 634 3.16 
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Anexo 5 – Listagem das 50 etiquetas mais frequentes atribuídas pelo Google 

Cloud Vision às imagens que integram a amostra referente à cidade do Rio de 

Janeiro 

Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%)  Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%) 

sky 14 294 21.18  cloud 3 061 4.54 

product 11 855 17.57  facial hair 3 036 4.50 

fun 10 844 16.07  arm 2 998 4.44 

girl 9 564 14.17  black and white 2 992 4.43 

font 8 527 12.63  horizon 2 989 4.43 

vacation 8 217 12.17  coastal and 

oceanic landforms 

2 954 4.38 

sea 7 982 11.83  beauty 2 941 4.36 

water 7 231 10.71  body of water 2 841 4.21 

tree 6 203 9.19  ocean 2 839 4.21 

text 5 335 7.90  vision care 2 836 4.20 

shoulder 5 011 7.42  sunglasses 2 832 4.20 

recreation 4 696 6.96  shore 2 826 4.19 

tourism 4 622 6.85  black hair 2 819 4.18 

beach 4 123 6.11  summer 2 790 4.13 

smile 3 548 5.26  forehead 2 787 4.13 

brand 3 539 5.24  eyewear 2 763 4.09 

plant 3 358 4.98  glasses 2 724 4.04 

chin 3 345 4.96  neck 2 717 4.03 

advertising 3 288 4.87  food 2 525 3.74 

coast 3 228 4.78  event 2 472 3.66 

leisure 3 182 4.71  line 2 466 3.65 

muscle 3 138 4.65  long hair 2 434 3.61 

product  3 132 4.64  city 2 402 3.56 

photography 3 119 4.62  eyebrow 2 392 3.54 

joint 3 118 4.62  selfie 2 368 3.51 
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Anexo 6 – Listagem das 50 etiquetas mais frequentes atribuídas pelo Google 

Cloud Vision às imagens que integram a amostra referente à cidade do Rio de 

Janeiro, distribuídas por estação do ano  

6.1 Rio de Janeiro - abril a junho de 2017 (outono) 

Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%)  Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%) 

sky 3 260 22.40  ocean 669 4.60 

product 2 382 16.37  coastal and 

oceanic 

landforms 

656 4.51 

fun 2 129 14.63  food 641 4.40 

girl 1 821 12.51  joint 626 4.30 

font 1 758 12.08  ocean 624 4.29 

sea 1 697 11.66  arm 618 4.25 

water 1 548 10.64  shore 617 4.24 

vacation 1 516 10.42  leisure 607 4.17 

tree 1 342 9.22  muscle 601 4.13 

text 1 059 7.28  neck 601 4.13 

shoulder 1 014 6.97  forehead 581 3.99 

recreation 977 6.71  beauty 580 3.98 

tourism 930 6.39  vision care 577 3.96 

beach 775 5.32  city 568 3.90 

smile 765 5.26  selfie 562 3.86 

cloud 745 5.12  body of water 557 3.83 

photography 742 5.10  eyewear 552 3.79 

horizon 730 5.02  eyebrow 548 3.77 

chin 726 4.99  glasses 548 3.77 

coast 718 4.93  mountain 547 3.76 

brand 702 4.82  black hair 544 3.74 

advertising 698 4.80  sunglasses 543 3.73 

facial hair 689 4.73  art 516 3.55 

plant 686 4.71  event 509 3.50 

black and white 676 4.64  nose 497 3.41 
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6.2 Rio de Janeiro - julho a setembro de 2017 (inverno) 

Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%)  Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%) 

sky 3 413 22.46  facial hair 674 4.44 

product 2 721 17.91  black and white 667 4.39 

fun 2 454 16.15  muscle 655 4.31 

girl 2 056 13.53  vision care 654 4.30 

font 1 843 12.13  neck 642 4.23 

sea 1 819 11.97  leisure 638 4.20 

vacation 1 803 11.87  coastal and 

oceanic 

landforms 

631 4.15 

water 1 614 10.62  eyewear 628 4.13 

tree 1 401 9.22  sunglasses 625 4.11 

text 1 137 7.48  forehead 623 4.10 

shoulder 1 093 7.19  beauty 621 4.09 

recreation 1 093 7.19  cloud 620 4.08 

tourism 1 052 6.92  shore 613 4.03 

beach 870 5.73  body of water 611 4.02 

smile 793 5.22  city 610 4.01 

brand 784 5.16  glasses 605 3.98 

coast 755 4.97  ocean 597 3.93 

photography 753 4.96  food 588 3.87 

plant 746 4.91  black hair 587 3.86 

advertising 715 4.71  event 586 3.86 

chin 713 4.69  mountain 557 3.67 

joint 694 4.57  art 556 3.66 

product 691 4.55  summer 533 3.51 

arm 684 4.50  clothing 530 3.49 

horizon 681 4.48  selfie 527 3.47 
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6.3 Rio de Janeiro - outubro a dezembro de 2017 (primavera) 

Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%)  Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%) 

sky 3 460 20.33  arm 740 4.35 

product 3 028 17.79  black and white 736 4.32 

fun 2 751 16.16  vision care 721 4.24 

girl 2 459 14.45  sunglasses 718 4.22 

font 2 262 13.29  summer 716 4.21 

vacation 1 982 11.64  facial hair 713 4.19 

sea 1 882 11.06  glasses 713 4.19 

water 1 692 9.94  cloud 712 4.18 

tree 1 583 9.30  beauty 708 4.16 

text 1 359 7.98  horizon 700 4.11 

shoulder 1 282 7.53  black hair 695 4.08 

recreation 1 178 6.92  body of water 693 4.07 

tourism 1 086 6.38  eyewear 688 4.04 

beach 1 019 5.99  forehead 687 4.04 

brand 958 5.63  event 682 4.01 

smile 930 5.46  ocean 673 3.95 

plant 884 5.19  coastal and 

oceanic 

landforms 

669 3.93 

advertising 828 4.86  shore 669 3.93 

product 826 4.85  neck 663 3.89 

chin 801 4.71  line 659 3.87 

joint 798 4.69  long hair 608 3.57 

coast 778 4.57  food 602 3.54 

muscle 765 4.49  city 588 3.45 

leisure 760 4.46  leg 588 3.45 

photography 748 4.39  selfie 583 3.42 
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6.4 Rio de Janeiro - janeiro a março de 2018 (verão)  

Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%)  Etiqueta (label) Contagem Percentagem (%) 

sky 4 161 20.08  black hair 993 4.79 

product 3 724 17.97  cloud 984 4.75 

fun 3 510 16.94  body of water 980 4.73 

girl 3 228 15.58  coast 977 4.72 

vacation 2 916 14.07  facial hair 960 4.63 

font 2 664 12.86  arm 956 4.61 

sea 2 584 12.47  sunglasses 946 4.57 

water 2 377 11.47  product 946 4.57 

tree 1 877 9.06  ocean 945 4.56 

text 1 780 8.59  shore 927 4.47 

shoulder 1 622 7.83  black and white 913 4.41 

tourism 1 554 7.50  forehead 896 4.32 

beach 1 459 7.04  eyewear 895 4.32 

recreation 1 448 6.99  vision care 884 4.27 

leisure 1 177 5.68  horizon 878 4.24 

muscle 1 117 5.39  photography 876 4.23 

chin 1 105 5.33  swimwear 861 4.16 

summer 1 096 5.29  glasses 858 4.14 

brand 1 095 5.29  leg 840 4.05 

smile 1 060 5.12  long hair 837 4.04 

advertising 1 047 5.05  neck 811 3.91 

plant 1 042 5.03  line 802 3.87 

beauty 1 032 4.98  human hair color 779 3.76 

joint 1 000 4.83  eyebrow 772 3.73 

coastal and 

oceanic 

landforms 

998 4.82  abdomen 735 3.55 
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Anexo 7 – Guião para o inquérito acerca do imaginário da cidade de Lisboa 

1 – Origem 

a) Nascido(a) em Lisboa e está a viver em Lisboa 

b) Nascido (a) em Lisboa, mas não está a viver em Lisboa 

c) Não nasceu em Lisboa, mas está a viver em Lisboa 

d) Não nasceu em Lisboa nem está a viver em Lisboa 

2 – Em que região/freguesia de Lisboa você vive? 

3 – Atividade 

a) Empregado(a) 

b) Independente 

c) Desempregado(a) 

d) Estudante 

e) Reformado(a) 

f) Outro 

4 – A renda do seu agregado familiar se encaixa em qual dos seguintes intervalos? 

a) Até 1 000€ 

b) 1 000€ a 5 000€ 

c) 5 000€ a 10 000€ 

d) Mais de 10 000€ 

5 – Qual é o seu nível de escolaridade? 

a) Não frequentou o ensino formal 

b) Básico – 1º ciclo 

c) Básico – 2º ciclo 

d) Básico – 3º ciclo 

e) Secundário e pós-secundário 

f) Licenciatura 

g) Mestrado  

h) Doutoramento 

6 – Idade 

a) 13-24 anos 

b) 25-45 anos 

c) 41-65 anos 

d) Mais de 66 anos 

7 – Género 

a) Masculino 

b) Feminino 

c) Outro 

8 – Se tivesse que escolher uma imagem que melhor represente a cidade de Lisboa, qual imagem seria? 
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9 – Na sua opinião, que palavra melhor define a cidade de Lisboa? 

10 – Quando pensa na cidade de Lisboa, que cor escolheria para representá-la? 

11 – Cite três lugares que, na sua opinião, identificam a cidade de Lisboa. 

12 – Eleja três locais representativos da arquitetura de Lisboa. 

13 – Qual clima, na sua opinião, melhor representa a cidade? 

a) Frio 

b) Temperado 

c) Quente 

14 – Qual período do dia melhor representa Lisboa na sua opinião? 

a) Manhã 

b) Tarde 

c) Noite 

15 – Na sua opinião, qual foi o facto/acontecimento mais marcante de Lisboa nos últimos 12 meses? 

16 – ...E nos últimos 30 anos? 

17 – Qual é o acontecimento mais importante na história da cidade? 

18 – Como imagina o futuro da cidade nos próximos 20 anos? 

19 – Como percebe a cidade de Lisboa? (Selecione até três opções) 

a) Suja 

b) Tranquila 

c) Fria 

d) Segura 

e) Perigosa ou violenta 

f) Barata 

g) Cara 

h) Limpa 

i) Triste 

j) Agitada 

k) Moderna 

l) Quente 

m) Romântica 

n) Alegre 

o) Antiga 

p) Outro 

20 – Classifique os seguintes aspetos de Lisboa (Escala: 1= muito mau | 5 = muito bom) 

a) Qualidade de vida 

b) Trânsito 

c) Beleza 

d) Segurança 

e) Uso do espaço público 

f) Educação 
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g) Limpeza 

h) Lazer 

i) Transportes públicos 

j) Saúde 

k) Sustentabilidade 

21 – Qual é a coisa que mais gosta em Lisboa? 

22 – Qual é a coisa que menos gosta em Lisboa? 

23 – Quando marca um encontro com alguém (namorado(a), amigos(as), colegas, familiares, etc.), o faz 

preferencialmente em: 

a) Centro comercial 

b) Praia 

c) Em casa 

d) Restaurante 

e) Esplanada, praça ou jardim 

f) Cafetaria ou bar 

g) Rua ou esquina 

h) Outro 

24 – Mencione a região ou rua de Lisboa que considere: 

a) Mais bonita 

b) Mais perigosa 

c) Mais colorida 

d) Com mais movimento 

e) Com mais lugares para comer 

f) Mais triste 

g) Mais alegre 

h) Mais turística  

i) Mais frequentada por jovens 

j) Mais frequentada por idosos 

25 – De onde acredita que vêm os habitantes de Lisboa? 

a) Nascidos na cidade 

b) Nascidos noutras regiões do país 

c) Nascidos noutros países 

26 – Na sua opinião, que palavra define a juventude lisboeta? 

27 – Com que palavra identifica ou relaciona os idosos? 

28 – Acha que as notícias e publicações sobre Lisboa nas redes sociais representam fielmente a cidade? 

a) Sim  

b) Não 

29 – Por quê? 

30 – Acha que o lisboeta valoriza a sua cidade? 

a) Não  
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b) Sim 

31 – Na sua opinião, o Lisboeta é: (Selecione até três opções) 

a) Carismático 

b) Agitado 

c) Sereno 

d) Triste 

e) Alegre 

f) Simpático 

g) Antipático 

h) Pacífico 

i) Melancólico 

j) Agressivo 

k) Educado 

l) Outro 

32 – O que faz geralmente no seu tempo livre? 

33 – ...E o que gostava de fazer? 

34 – O que vem à cabeça quando pensa nas seguintes cidades? 

a) Porto 

b) Braga 

c) Rio de Janeiro 

d) São Paulo 

35 – Como acredita que Lisboa é vista pelos portugueses? 

36 -  Como acredita que Lisboa é vista pelos brasileiros? 

37 – Como acredita que Lisboa é vista pelos demais estrangeiros? 

38 – Enumere três cidades (de qualquer país no mundo) que considera que têm afinidade com Lisboa. 

39 – Enumere três cidades (de qualquer país no mundo) que considera que não têm afinidade com Lisboa. 
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Anexo 8 – Grafo de palavras (hashtags) atribuídas pelos utilizadores às 

fotografias que integram a amostra referente à cidade de Lisboa 

 

Rede de hashtags atribuídas às fotografias com #lisboa no período de abril de 2017 a março de 2018, agrupadas 

pelas tags principais. 
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Anexo 9 – Grafos das hashtags atribuídas pelos utilizadores às fotografias 

que integram a amostra referente à cidade de Lisboa, distribuídos por 

estação do ano 

 

Anexo 9.1 - Rede de hashtags atribuídas às fotografias com #lisboa no período de abril a junho de 2017 

(primavera), agrupadas pelas tags principais. 



Anexos 

 171 

 

 

Anexo 9.2 - Rede de hashtags atribuídas às fotografias com #lisboa no período de julho a setembro de 2017 

(verão), agrupadas pelas tags principais. 
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Anexo 9.3 - Rede de hashtags atribuídas às fotografias com #lisboa no período de outubro a dezembro de 2017 

(outono), agrupadas pelas tags principais. 

 



Anexos 

 173 

 

Anexo 9.4 - Rede de hashtags atribuídas às fotografias com #lisboa no período de janeiro a março de 2018 

(inverno), agrupadas pelas tags principais. 
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Anexo 10 – Redes de labels (Lisboa, abril 2017 a março 2018) 

 

Anexo 10.1 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em abril/17. 
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Anexo 10.2 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em maio/17. 
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Anexo 10.3 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em junho/17. 
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Anexo 10.4 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em julho/17. 
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Anexo 10.5 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em agosto/17. 
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Anexo 10.6 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em setembro/17. 
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Anexo 10.7 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em outubro/17. 
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Anexo 10.8 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em novembro/17. 
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Anexo 10.9 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em dezembro/17. 
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Anexo 10.10 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em janeiro/18. 
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Anexo 10.11 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em fevereiro/18. 
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Anexo 10.12 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em março/18. 
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Anexo 11 – Redes de clusters das labels (Lisboa, abril 2017 a março 2018) 

 

Anexo 11.1 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em abril/17. 
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Anexo 11.2 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em maio/17. 
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Anexo 11.3 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em junho/17. 
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Anexo 11.4 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em julho/17. 
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Anexo 11.5 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em agosto/17. 
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Anexo 11.6 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em setembro/17. 
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Anexo 11.7 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em outubro/17. 
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Anexo 11.8 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em novembro/17. 
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Anexo 11.9 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em dezembro/17. 
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Anexo 11.10 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em janeiro/18. 
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Anexo 11.11 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em fevereiro/18. 
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Anexo 11.12 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #lisboa em março/18. 
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Anexo 12 – Redes de fotografias (Lisboa, abril 2017 a março 2018) 

 

Anexo 12.1 - Rede de fotografias com #lisboa em abril/17. 
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Anexo 12.2 - Rede de fotografias com #lisboa em maio/17. 
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Anexo 12.3 - Rede de fotografias com #lisboa em junho/17. 
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Anexo 12.4 - Rede de fotografias com #lisboa em julho/17. 
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Anexo 12.5 - Rede de fotografias com #lisboa em agosto/17. 
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Anexo 12.6 - Rede de fotografias com #lisboa em setembro/17. 
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Anexo 12.7 - Rede de fotografias com #lisboa em outubro/17. 
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Anexo 12.8 - Rede de fotografias com #lisboa em novembro/17. 
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Anexo 12.9 - Rede de fotografias com #lisboa em dezembro/17. 
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Anexo 12.10 - Rede de fotografias com #lisboa em janeiro/18. 
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Anexo 12.11 - Rede de fotografias com #lisboa em fevereiro/18. 
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Anexo 12.12 - Rede de fotografias com #lisboa em março/18. 
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Anexo 13 – Rede de clusters das fotografias (Lisboa, abril 2017 a março 

2018) 

 

Anexo 13.1 - Rede de clusters das fotografias com #lisboa em abril/17. 
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Anexo 13.2 - Rede de clusters das fotografias com #lisboa em maio/17. 
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Anexo 13.3 - Rede de clusters das fotografias com #lisboa em junho/17. 

 



Anexos 

 213 

 

Anexo 13.4 - Rede de clusters das fotografias com #lisboa em julho/17. 
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Anexo 13.5 - Rede de clusters das fotografias com #lisboa em agosto/17. 
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Anexo 13.6 - Rede de clusters das fotografias com #lisboa em setembro/17. 

 



Anexos 

 216 

 

Anexo 13.7 - Rede de clusters das fotografias com #lisboa em outubro/17. 
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Anexo 13.8 - Rede de clusters das fotografias com #lisboa em novembro/17. 
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Anexo 13.9 - Rede de clusters das fotografias com #lisboa em dezembro/17. 

 



Anexos 

 219 

 

Anexo 13.10 - Rede de clusters das fotografias com #lisboa em janeiro/18. 
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Anexo 13.11 - Rede de clusters das fotografias com #lisboa em fevereiro/18. 
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Anexo 13.12 - Rede de clusters das fotografias com #lisboa em março/18. 
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Anexo 14 – Guião para o inquérito acerca do imaginário da cidade do Rio de 

Janeiro 

1 – Origem 

a) Nascido(a) no Rio de Janeiro e mora na cidade 

b) Nascido (a) no Rio de Janeiro, mas não está morando no Rio 

c) Não nasceu no Rio de Janeiro, mas mora na cidade 

d) Não nasceu no Rio de Janeiro nem mora no Rio de Janeiro 

2 – Em que região/bairro do Rio de Janeiro você mora? 

3 – Atividade 

a) Empregado(a) 

b) Independente 

c) Desempregado(a) 

d) Estudante 

e) Aposentado(a) 

f) Outro 

4 – A renda do seu agregado familiar se encaixa em qual dos seguintes intervalos? 

a) Até R$ 1.000 

b) R$ 1.000 a R$ 5.000 

c) R$ 5.000 a R$ 10.000 

d) Mais de R$ 10.000 

5 – Qual é o seu nível de escolaridade? 

a) Sem escolaridade 

b) Básico – Ensino Fundamental 

c) Básico – Ensino Médio 

d) Profissionalizante 

e) Graduação 

f) Mestrado  

g) Doutorado 

6 – Idade 

a) 13-24 anos 

b) 25-45 anos 

c) 41-65 anos 

d) Mais de 66 anos 

7 – Gênero 

a) Masculino 

b) Feminino 

c) Outro 

8 – Se tivesse que escolher uma imagem que melhor represente a cidade do Rio de Janeiro, qual imagem seria? 
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9 – Na sua opinião, que palavra melhor define a cidade do Rio de Janeiro? 

10 – Quando pensa na cidade do Rio de Janeiro, que cor escolheria para representá-lo? 

11 – Cite três lugares que, na sua opinião, identificam a cidade do Rio de Janeiro. 

12 – Eleja três locais representativos da arquitetura do Rio de Janeiro. 

13 – Qual clima, na sua opinião, melhor representa a cidade? 

a) Frio 

b) Temperado 

c) Quente 

14 – Qual período do dia melhor representa a cidade na sua opinião? 

a) Manhã 

b) Tarde 

c) Noite 

15 – Na sua opinião, qual foi o acontecimento mais marcante do Rio de Janeiro nos últimos 12 meses? 

16 – ...E nos últimos 30 anos? 

17 – Qual é o acontecimento mais importante na história da cidade? 

18 – Como imagina o futuro da cidade nos próximos 20 anos? 

19 – Como percebe a cidade do Rio de Janeiro? (Selecione até três opções) 

a) Suja 

b) Tranquila 

c) Fria 

d) Segura 

e) Perigosa ou violenta 

f) Barata 

g) Cara 

h) Limpa 

i) Triste 

j) Agitada 

k) Moderna 

l) Quente 

m) Romântica 

n) Alegre 

o) Antiga 

p) Outro 

20 – Classifique os seguintes aspectos do Rio de Janeiro (Escala: 1= muito mau | 5 = muito bom) 

a) Qualidade de vida 

b) Trânsito 

c) Beleza 

d) Segurança 

e) Uso do espaço público 

f) Educação 
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g) Limpeza 

h) Lazer 

i) Transportes públicos 

j) Saúde 

k) Sustentabilidade 

21 – Qual é a coisa que mais gosta no Rio de Janeiro? 

22 – Qual é a coisa que menos gosta no Rio de Janeiro? 

23 – Quando marca um encontro com alguém (namorado(a), amigos(as), colegas, familiares, etc.), o faz 

preferencialmente em: 

a) Shopping 

b) Praia 

c) Em casa 

d) Restaurante 

e) Praça ou parque 

f) Café ou bar 

g) Rua ou esquina 

h) Outro 

24 – Mencione a região ou rua do Rio de Janeiro que considere: 

a) Mais bonita 

b) Mais perigosa 

c) Mais colorida 

d) Com mais movimento 

e) Com mais lugares para comer 

f) Mais triste 

g) Mais alegre 

h) Mais turística  

i) Mais frequentada por jovens 

j) Mais frequentada por idosos 

25 – De onde acredita que vêm os habitantes do Rio de Janeiro? 

a) Nascidos na cidade 

b) Nascidos em outras regiões do país 

c) Nascidos em outros países 

26 – Na sua opinião, que palavra define a juventude carioca? 

27 – Com que palavra identifica ou relaciona as pessoas de terceira idade? 

28 – Acha que as notícias e publicações sobre o Rio de Janeiro nas redes sociais representam fielmente a cidade? 

a) Sim  

b) Não 

29 – Por quê? 

30 – Acha que o carioca valoriza a sua cidade? 

a) Não  
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b) Sim 

31 – Na sua opinião, o carioca é: (Selecione até três opções) 

a) Carismático 

b) Agitado 

c) Sereno 

d) Triste 

e) Alegre 

f) Simpático 

g) Antipático 

h) Pacífico 

i) Melancólico 

j) Agressivo 

k) Educado 

l) Outro 

32 – O que faz geralmente no seu tempo livre? 

33 – ...E o que gostaria de fazer? 

34 – O que vem à cabeça quando pensa nas seguintes cidades? 

a) Porto 

b) Lisboa 

c) Salvador 

d) São Paulo 

35 – Na sua opinião, como o Rio de Janeiro é visto pelos cariocas? 

36 – Na sua opinião, como o Rio de Janeiro é visto pelos brasileiros? 

37 – Na sua opinião, como o Rio de Janeiro é visto pelos demais estrangeiros? 

38 – Enumere três cidades (de qualquer país no mundo) que considera que têm afinidade com o Rio de Janeiro. 

39 – Enumere três cidades (de qualquer país no mundo) que considera que não têm afinidade com o Rio de 

Janeiro. 
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Anexo 15 – Grafo das hashtags atribuídas pelos utilizadores às fotografias 

que integram a amostra referente à cidade do Rio de Janeiro 

 

Rede de hashtags atribuídas às fotografias com #riodejaneiro no período de abril de 2017 a março de 2018, 

agrupadas pelas tags principais. 
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Anexo 16 – Grafos das hashtags atribuídas pelos utilizadores às fotografias 

que integram a amostra referente à cidade do Rio de Janeiro, distribuídos por 

estação do ano 

 

Anexo 16.1 - Rede de hashtags atribuídas às fotografias com #riodejaneiro no período de abril a junho de 2017 

(outono), agrupadas pelas tags principais. 
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Anexo 16.2 - Rede de hashtags atribuídas às fotografias com #riodejaneiro no período de julho a setembro de 

2017 (inverno), agrupadas pelas tags principais. 
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Anexo 16.3 - Rede de hashtags atribuídas às fotografias com #riodejaneiro no período de outubro a dezembro de 

2017 (primavera), agrupadas pelas tags principais. 
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Anexo 16.4 - Rede de hashtags atribuídas às fotografias com #riodejaneiro no período de janeiro a março de 2018 

(verão), agrupadas pelas tags principais. 
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Anexo 17 – Redes de labels (Rio de Janeiro, abril 2017 a março 2018) 

 

Anexo 17.1 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em abril/17. 
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Anexo 17.2 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em maio/17. 
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Anexo 17.3 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em junho/17. 
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Anexo 17.4 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em julho/17. 
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Anexo 17.5 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em agosto/17. 
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Anexo 17.6 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em setembro/17. 
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Anexo 17.7 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em outubro/17. 
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Anexo 17.8 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em novembro/17. 
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Anexo 17.9 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em dezembro/17. 
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Anexo 17.10 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em janeiro/18. 
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Anexo 17.11 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em fevereiro/18. 
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Anexo 17.12 - Rede de etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em março/18. 
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Anexo 18 – Redes de clusters das labels (Rio de Janeiro, abril 2017 a março 

2018) 

 

Anexo 18.1 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em abril/17. 
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Anexo 18.2 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em maio/17. 
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Anexo 18.3 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em junho/17. 
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Anexo 18.4 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em julho/17. 
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Anexo 18.5 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em agosto/17. 
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Anexo 18.6 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em setembro/17. 
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Anexo 18.7 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em outubro/17. 
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Anexo 18.8 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em novembro/17. 
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Anexo 18.9 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em dezembro/17. 

 



Anexos 

 252 

 

Anexo 18.10 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em janeiro/18. 
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Anexo 18.11 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em fevereiro/18. 
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Anexo 18.12 - Rede de clusters das etiquetas atribuídas às fotografias com #riodejaneiro em março/18. 
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Anexo 19 – Redes de fotografias (Rio de Janeiro, abril 2017 a março 2018) 

 

Anexo 19.1 - Rede de fotografias com #riodejaneiro em abril/17. 
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Anexo 19.2 - Rede de fotografias com #riodejaneiro em maio/17. 
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Anexo 19.3 - Rede de fotografias com #riodejaneiro em junho/17. 
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Anexo 19.4 - Rede de fotografias com #riodejaneiro em julho/17. 
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Anexo 19.5 - Rede de fotografias com #riodejaneiro em agosto/17. 
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Anexo 19.6 - Rede de fotografias com #riodejaneiro em setembro/17. 
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Anexo 19.7 - Rede de fotografias com #riodejaneiro em outubro/17. 
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Anexo 19.8 - Rede de fotografias com #riodejaneiro em novembro/17. 
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Anexo 19.9 - Rede de fotografias com #riodejaneiro em dezembro/17. 
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Anexo 19.10 - Rede de fotografias com #riodejaneiro em janeiro/18. 
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Anexo 19.11 - Rede de fotografias com #riodejaneiro em fevereiro/18. 
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Anexo 19.12 - Rede de fotografias com #riodejaneiro em março/18. 
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Anexo 20 – Rede de clusters das fotografias (Rio de Janeiro, abril 2017 a 

março 2018) 

 

 

Anexo 20.1 - Rede de clusters das fotografias com #riodejaneiro em abril/17. 
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Anexo 20.2 - Rede de clusters das fotografias com #riodejaneiro em maio/17. 
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Anexo 20.3 - Rede de clusters das fotografias com #riodejaneiro em junho/17. 
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Anexo 20.4 - Rede de clusters das fotografias com #riodejaneiro em julho/17. 
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Anexo 20.5 - Rede de clusters das fotografias com #riodejaneiro em agosto/17. 
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Anexo 20.6 - Rede de clusters das fotografias com #riodejaneiro em setembro/17. 
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Anexo 20.7 - Rede de clusters das fotografias com #riodejaneiro em outubro/17. 
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Anexo 20.8 - Rede de clusters das fotografias com #riodejaneiro em novembro/17. 
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Anexo 20.9 - Rede de clusters das fotografias com #riodejaneiro em dezembro/17. 
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Anexo 20.10 - Rede de clusters das fotografias com #riodejaneiro em janeiro/18. 
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Anexo 20.11 - Rede de clusters das fotografias com #riodejaneiro em fevereiro/18. 
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Anexo 20.12 - Rede de clusters das fotografias com #riodejaneiro em março/18. 
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