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Este resumo pretende apresentar a perspectiva da etnografia virtual como 

método de investigação sobre os usos do aplicativo Instagram relacionados 

aos processos de construção de narrativas de identidades pessoais. A partir de 

conceitos sobre redes sociais online, aspectos identitários relacionados ao 

contexto contemporâneo e as narrativas identitárias é escolhida a técnica de 

observação online somado a entrevistas com usuários do Instagram para que 

se constituísse a análise dos dados coletados.  

O método utilizado permite com que compreendamos um ambiente – no 

caso, o virtual - por meio da inserção por determinado tempo no espaço que 

deseja estudar, e, a partir dessa entrada, percebamos os processos sociais 

que os sujeitos pesquisados estão inseridos. Para a antropóloga Travancas, a 

etnografia, além descrever as significações nas comunidades e nos seres 

humanos, “é entendida como um método de pesquisa qualitativa e empírica 

que apresenta características específicas. Ela exige um "mergulho" do 

pesquisador, ou seja, não é um tipo de pesquisa que pode ser realizada em um 

período muito curto e sem preparo” (TRAVANCAS, 2006 p. 4). 
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A etnografia virtual é utilizada, neste estudo, de maneira silenciosa 

(lurking) e sem participação ativa com os usuários do aplicativo Instagram. 

Foram observados oito perfis de usuários do Instagram e utilizadas como 

parâmetro as fotografias postadas no mês de agosto de 2013 dos mesmos, 

sendo quatro homens e quatro mulheres. O critério para a seleção dos perfis foi 

de usuários entre 18 a 30 anos, brasileiros, que possuíssem atividade 

frequente no aplicativo. Para a avaliação dessas fotografias, foi construído um 

instrumento de coleta que contemplou desde o nome de usuário até o tipo de 

conteúdo postado, temáticas que a fotografia abordou e comentários recebidos, 

dentre outros aspectos. 

Este artigo é proveniente de trabalho de conclusão de curso com o 

mesmo nome, que teve como problema de pesquisa a intenção de entender 

como fragmentos do dia-a-dia dispostos de forma imagética na rede podem 

contribuir para a construção identitária dos usuários do aplicativo Instagram. 

Como resultado, são apresentados diferentes usos do Instagram, como o 

reordenamento do tempo no aplicativo, o compartilhamento da experiência, as 

expectativas sobre o olhar do outro, o cotidiano pautado pelo Instagram, o 

significado das fotografias selfie e a importância dos filtros na construção das 

narrativas de identidade através da rede social online.  
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