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Resumo 
 

A proposta deste trabalho centra-se nos processos de percepção e construção de 

sentido nas imagens fotográficas, mais objetivamente ligados ao fato concreto do 

olhar (ou não) para a câmera no momento de contato simbólico visual. Pretende-

se refletir sobre sentidos e percepções a partir, prioritariamente, da construção e 

entendimento da espacialidade e pertencimento dos sujeitos espectadores nas 

interfaces digitais. A partir deste propósito, parece-nos crucial analisar como os 

perfis fotográficos dos sujeitos postos nas redes, inicialmente em relação aos 

seus olhares, complexifica a participação, envolvimento e identificação destes 

atores com suas realidades sociais, bem como os envolve espacialmente através 

de novas estratégias cognitivas inauguradas pela relação ampliada destes 

sujeitos com a sociedade, através das telas com as quais convivem. Frente a este 

contexto, este artigo pretende apresentar tal interesse de estudo como proposição 

de reflexão e análise colaborativa para um virtuoso desenvolvimento do trabalho.  

 

                                                            
1 Proposta de pesquisa em curso no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRGS, 
com início em março de 2013. 
2 Doutorando em Comunicação Social da UFRGS. Professor titular do Departamento de 
Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul – RS – Brasil.   



 

As táticas de atração/convencimento dos espectadores/consumidores há muito 

estão em voga nas discussões de estudiosos e seus interesses científicos. Soma-

se a isto a complexidade do entendimento destes novos espaços enquanto 

espaço físico e virtual. Neste sentido, a linguagem não-verbal, mais amplamente, 

e as imagens fotográfica (plano-visuais), mais especificamente, são 

provavelmente fatores muito valiosos neste intuito, principalmente por se tratar de 

um produto de primário contato e forte atratividade visual no consumo dos 

produtos midiáticos. Contudo, desde já, cabe salientar que o interesse aqui 

apresentado ultrapassa em muito os pressupostos de atratividade ou não da 

imagem, superando a simples preocupação com a pretensa 'efetividade' 

comunicacional. Aqui, pesam os valores da compreensão, interpretação, cognição, 

ou seja: a produção de sentido. Entender estas lógicas envolveria toda a riqueza 

fomentada pelo entendimento – em todos os níveis - dos processos de 

comunicação na construção, transformação e entendimento da cultura. 

 

Frente a tais objetivos, está se desenvolvendo um estudo que prioriza a análise 

dos sentidos produzidos pelas imagens em suportes digitais que utilizam modelos-

atores que olhem – ou não – diretamente para a câmera. Entende-se que deste 

ato – aqui abordado objetivamente – emergem significados bem interessantes e 

que, simbolicamente, parecem inaugurar outro modo de tridimensionalidade. Algo 

como uma tridimensionalidade subjetiva ou psicológica. Ou seja: no simples fato 

de olhar ou não para a câmera, os sentidos seriam significativamente modificados, 

justamente pela alteração do sentido de envolvimento – psicológico e “físico” - 

daquele que visualiza o produto midiático. 

 

Como interesse inicial – cronologicamente - deste estudo pode-se apresentar a 

curiosidade acerca dos olhares dos modelos. Ou seja, em relação às imagens, 

sejam elas publicitárias ou não, muitas se utilizam de pessoas como protagonistas 

e, frente a este quadro, as pessoas que aparecem nas imagens terão, 



 

invariavelmente, dois comportamentos: olhar ou não em direção à 

câmera/fotógrafo. Em um segundo momento pensou-se na possibilidade de 

utilização de uma campanha específica (Crack nem Pensar) como exemplificativo 

desta relação, uma vez que algumas imagens da campanha usavam modelos 

olhando para a câmera e outras, ao não usar, pareciam – intuitivamente – produzir 

sentidos diferentes. 

 

  

 
 

 

Contudo, parece que o problema em questão pode – e deve – ser trabalhado com 

maior força, e não apenas como um episódio isolado, incorrendo no risco de tratar 

tal artifício fotográfico apenas um estudo de caso. A ampliação dos enfoques de 

estudo para mais imagens fotográficas trabalhadas na internet centra-se na 

necessidade de reforçar a pluralidade de usos deste recurso, também no meio 

digital. 

 

Sobre este despertar do interesse e da delimitação do foco – inicial - apenas sobre 

o olhar dos modelos, este poderia estar fundado na potencialidade e no 

ineditismo. Os estudos acerca dos sentidos produzidos por esta atitude, 



 

promovida inclusive pelos “avatares” dos sujeitos postos nas auto-imagens de 

seus perfis nas redes sociais, parecem ser um rico solo de trabalho, uma vez que, 

ao que parece, poucos estudos tratam desta relação. Este ineditismo pode estar 

sustentado pela forma quase “automática” com que esta ação é executada e 

percebida, ou pelo simples fato de que, frente a inúmeras possibilidades de estudo 

sobre produção de sentido, ainda parecem poucos esforços de compreensão 

sobre este tema, sobretudo no campo da comunicação. 

 
Perfis de olhar para a câmera: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Perfis de NÃO olhar para a câmera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Em um segundo momento, considerou-se um deslocamento em direção às 

percepções mais amplas do processo de construção de sentido no universo 

digital, a partir desta dicotomia de ações dos modelos nas fotografias. Permeando 

a questão do olhar – que parece a questão mais valiosa - a análise da recepção 

das imagens digitais seria diminuída se houvesse uma concentração exclusiva 

sobre os sentidos produzidos pelo olhar postos nos perfis das redes sociais. Neste 

movimento, os objetos comunicacionais da internet foram então ampliados, 

podendo contemplar outras formas de comunicação visual – essencialmente 

fotográfica - na internet, como banners, por exemplo: 

 

 

 



 

 

Frente a este quadro, ao perceber-se o desafio que se desenha para uma análise 

deste tipo, têm sido considerados os processos da percepção destas imagens, 

salientando a importância dos fatores psíquicos e socioculturais nos complexos 

processos comunicacionais, além das referências aos entendimentos acerca do 

espaço na internet. 

 

A partir desta percepção, pode-se elencar como objetivos iniciais da proposta de 

estudo compreender os sentidos produzidos pelo uso do olhar nas imagens 

dispostas em suportes digitais – telas -  no processo de interação mediada por 

computador. Ou seja: como balizador deste estudo revela-se a importância dos 

sentidos promovidos pelo olhar dos personagens (em princípio outras pessoas e, 

mais avançadamente, nós mesmos). 

 

Pensa-se ainda em perceber como a decisão, aparentemente trivial, de olhar ou 

não para a câmera (e então para o seu interlocutor) pode modificar o sentido 

produzido nos sujeitos envolvidos, principalmente na recepção destas imagens. 

Mais aprofundadamente, pretende-se, com este estudo, analisar a existência – ou 

não -  de processos de identificação e pertencimento dos receptores de produtos 

visuais na web e como isto poderia constituir-se em uma tridimensionalidade 

subjetiva ao “envolver” os atores . 

 

Cabe desde já reforçar certo aspecto de ubiquidade desta escolha fotográfica nos 

mais diferentes produtos midiáticos. Ou seja: a escolha de olhar ou não para a 

câmera (que parece ser tomada muitas vezes empiricamente) permeia desde a 

fotografia mais “realista” (fotojornalismo, fotografia documental, retrato) até a 

pretensamente mais “construída” (fotografia publicitária). Esta escolha, ainda mais 

amplamente, estaria presente nas imagens em movimento com uma dinâmica 

ainda mais forte através do cinema e da televisão. Ao permear muitos produtos 



 

midiáticos, este estudo poderia contribuir para escolhas justificadas do olhar dos 

personagens a partir dos sentidos que estes podem produzir. Estes sentidos 

seriam abordados sobre dois aspectos: a espacialidade e o pertencimento. 

 

Especificamente em relação à espacialidade, a tela do computador possui bordos 

físicos limitadores - como a maioria dos suportes de imagens (quadros, telas), 

sejam elas fixas ou em movimento - que, essencialmente restritivos, impõem-se 

sobre sua utilização. Estudos anteriores3 analisaram a extrapolação dos limites 

destes bordos a partir dos aspectos de contiguidade física da sua 

bidimensionalidade (largura e altura). Também, na ocasião, abordaram-se os seus 

processos imaginativos (interpretativos) de entendimento dos receptores. O que 

se pretende refletir aqui trata da extrapolação da análise ao plano da tela, em um 

movimento de sentido perpendicular ao primeiro (essencialmente latitudinal) 

através essencialmente do olhar dos sujeitos postos nas fotografias na web. Em 

outras palavras: os estudos que se iniciaram concentrando-se nos limites e 

transposições deste nos lados das imagens e seus suportes, agora se centram na 

profundidade (real ou ilusória) proposta pelas fotografias nas telas e suas 

capacidades cognitivas para a criação de um novo tipo de espacialidade. 

 

As imagens, enquanto espaço pictórico - normalmente plano - tem tecnicamente 

buscado superar tal imposição de uso, seja nas telas de pintura como nas telas 

digitais, através de estratégias de busca de profundidade (foco, luz, escala). Esta 

tentativa culmina (ao menos atualmente) com as imagens em 3D, tecnicamente 

obtidas com o uso de camadas visuais de desfoque e descentralização dos canais 

de cor emitidos pelo suporte. Mas o que parece, aqui, é tratar-se de outro “nível” 

de tridimensionalidade. Ao invés de ser para dentro, a tridimensionalidade se daria 

                                                            
3 Desenvolvidos como dissertação de Mestrado em Comunicação Social na UNISINOS – Linha de 
pesquisa de Mídias e Processos Socioculturais – entre os anos de 2003 e 2004, intitulado “O fora 
do campo e o fora do quadro como recursos de construção da espacialidade em outdoors”.  



 

para fora. Ao invés de ser apenas técnico e biológico, seria psicológico. Ao invés 

de ilusão ótica, seria de subjetividade integradora. O processo de percepção seria 

mais sensitivo, uma vez que permeia o sentido - presumido e operado – da 

mediação por computadores. 

 

Um dos sentidos presentes no interesse deste estudo centra-se na questão da 

construção de integração entre os “lugares” dos atores da mediação, a qual 

parece demandar e convocar a questão do pertencimento. Envolvendo a 

subjetividade desta construção, trata-se de entender como a sensação de 

pertencimento - individual (psico) e social – atua na construção de sentido (seja 

ele de convencimento, informativo ou simplesmente casual). Envolvendo a 

construção de sentido psicossocial com a espacialidade pretende-se entender, em 

tal proposição, a constituição simbólica desta “outra” terceira dimensão. Esta 

tridimensionalidade que salta da tela e nos convoca a participar, em diferentes 

níveis, daquilo que estamos vendo. 

 

Considerando as reflexões que conduziram o desenvolvimento do interesse de 

pesquisa, partiremos das teorias que representam a questão da imagem, 

passaremos pelas questões psicológicas envolvidas em tais processos e 

findaremos com a configuração de tais processos frente às particularidades da 

internet. 

 

Cronologicamente, os elementos fundantes teóricos propostos neste estudo 

partiram do interesse continuado do pesquisador, em sequência aos estudos 

realizados no nível de mestrado. Neste estudo, a preocupação centrava-se na 

questão do quadro fotográfico e suas transposições/transgressões físicas aos 

limites laterais da imagem (o fora-do-campo e o fora do quadro).  

 



 

O fora-do-campo, fator preponderante naquele estudo, configura-se como uma 

característica inerente a toda imagem fotográfica. Para toda a obtenção haveria 

uma seleção, um recorte espacial que, ao mesmo tempo que inclui elementos 

compositivos que foram escolhidos, retira da imagem outros elementos que 

existem no espaço físico natural - contínuo - que passam a não ser visualizados, o 

que não representa dizer que não possuem relação com a comunicação da 

imagem fotográfica ou ainda da comunicação. Nas palavras de Philippe Dubois, 

em O Ato fotográfico:  

Como corte, extração, seleção, desprendimento, 

levantamento, isolamento, enclausuramento, ou seja, como 

espaço sempre necessariamente parcial (com relação ao 

infinito espaço referencial), o espaço fotográfico implica, 

portanto, constitutivamente um resto, um resíduo, um outro: o  

fora-do-campo. (DUBOIS, 1994, p.179)  

  

É justamente a partir deste ponto que se passou a um interesse mais imaterial, 

apresentada com outra “direção” da transgressão do quadro fotográfico, ainda 

mais sutil e subjetivo: a transgressão do quadro pelo olhar dos atores em cena. 

Este elemento é apontado em suas características inicialmente por Philippe 

Dubois, quando o considera como um elemento do fora-do-campo fotográfico, 

nomeadamente 'fora-do-campo por jogos de olhar dos personagens': 

 

Pelos jogos de olhar dos personagens entende-se a 

notabilidade de haver alguém a olhar a imagem (na 

produção, o fotógrafo, e, na recepção, o consumidor) de 

forma que este olhar instaura um retorno de presença física 

(quase uma cumplicidade) no instante da transmissão 

comunicacional. Em outras palavras, no momento em que o 

consumidor olha o anúncio ele nota um apelo como se 



 

aquele modelo o estivesse verdadeira e fisicamente olhando. 

(DUBOIS, 1994, p.183)  

 

Tal tática de olhar também é presente em produtos audiovisuais, principalmente no 

cinema, quando determinadas narrativas chamam o espectador a 'participar' no 

momento em que o ator da cena passa a olhar (e muitas vezes falar) com seu 

interlocutor. A esta tática, produzida e utilizada por meios audiovisuais (Televisão e 

cinema), dá-se o nome de 'câmera subjetiva', na qual a câmera representa, 

simbólica e narrativamente, o olhar do personagem.  

 

Esta escolha, principalmente nas narrativas cinematográficas, parece 

redimensionar a narrativa e alterar significativamente os sentidos produzidos, 

parecendo produzir, a um primeiro olhar, certa sensação de pertencimento a 

narrativa e consequente estranhamento nos espectadores (acostumados, como 

espectadores, a não participar das narrativas). Estas parecem ser sensações 

importantes no processo cognitivo: entender até que ponto olhar para a câmera 

faz com que os receptores sintam-se pertencentes no processo de mediação 

digital. Que sentidos seriam propostos e entendidos frente a utilização destes dois 

“tipos” de olhar dos sujeitos postos nas imagens? O não-olhar para a câmera pode 

promover certo sentimento voyeur no receptor? Que tipos de consequências 

podem ser percebidas frente aos dois tipos de uso? E, de maneira mais 

abrangente – e mais pertinente neste processo de ampliação dos interesses sobre 

o objeto de pesquisa -, como os processos comunicacionais são percebidos nas 

mediações por computador?  

 

Passa-se, neste estágio, a interesses sobre os elementos que compõem a 

imagem, visando uma abordagem mais subjetiva sobre as suas percepções. 

Inicialmente pensado a partir da psicanálise, ela 

 



 

oferece, talvez bastante a força, uma maneira de abordar o 

perturbador e o não-racional. Ela nos força a encarar a 

fantasia, o misterioso, o desejo, a perversão, a obsessão: os 

chamados problemas do cotidiano, que tanto são 

representados como reprimidos em textos midiáticos de um 

tipo ou de outro e esgarçam o delicado tecido do que 

normalmente se considera racional e normal na sociedade 

moderna. (SILVERSTONE, p. 29) 

 

É justamente no ponto que tange o “delicado tecido” que parecem-nos haver 

questões simbólicas interessantes. E estas questões são justamente promovidas 

pelos indivíduos que compõem o tecido. Então, a psicanálise, envolvida nos 

processos de comunicação, especificamente no que tange compreensão do ato da 

visão, propõe cruzamentos que valorizam a importância deste ato: 

 

O estudo da fenomenologia de Husserl e sobretudo Merleau-

Ponty à luz da contribuição Lacaniana sobre a constituição 

do sujeito da percepção visual permite-nos atribuir a esta um 

status que não se reduz à função do órgão do sentido da 

visão. A percepção visual inclui o gozo, apesar de velado, 

que se manifesta na afetação do sujeito mais do que como 

um ser que vê como um ser visto.O binômio visível e invisível 

de Merleau-Ponty se desdobra para a psicanálise em visão e 

olhar, imaginário e real pulsional sustentados em sua 

antinomia pelo simbólico da linguagem. (QUINET, 2002, 

p.33-34) 

 

A partir de tais reflexões, parece interessante cruzar novamente as teorias acerca 

da imagem a partir da utilização dos conceitos de conotação e denotação, 



 

desenvolvidos por Roland Barthes. Neste sentido, pretende-se realizar 

cruzamentos com os processos cognitivos para analisar tais imagens fotográficas: 

 

Por outro lado, essa mesma fotografia não é apenas 

percebida e recebida; é lida, vinculada, mais ou menos 

conscientemente, pelo público que a consome, a uma 

reserva tradicional de signos; ora, todo signo pressupõe um 

código, e é esse código (de conotação) que se deveria tentar 

estabelecer. (BARTHES, 1990, p.14) 

 

Instalado na gênese dos entendimentos sobre semiótica, Charles Peirce seria um 

norte fundamental para este cruzamento, principalmente partindo de sua 

proposição triádica, mas definitivamente ultrapassando a primária noção de signo-

objeto-interpretante, complexificando o processo ao nível da semiose (muito além 

do simples código, proposto por Barthes): 

 

ponto de partida necessário para introduzir as idéias de 

Pierce. Quando as fundações fenomenológicas e 

epistemológicas que dão suporte ao seu pensamento são 

ignoradas, corre-se o risco de se tomar a sua semiótica 

meramente como um complicado conjunto terminológico. 

(SANTAELLA, 2004, p. 154)  

 

O cruzamento do pensamento de Peirce com os processos de mediação 

tecnológica tornam-se ainda mais claros quando olhados a luz da busca pelo 

entendimento dos processos perceptivos e interpretativos – estes 

incondicionalmente relacionados, (re)formulados e articulados com a cultura: 

 



 

Tanto um, representação, como outro, mediação, são 

conceitos centrais na semiótica filosófica de C.S. Pierce. 

Além de centrais, são conceitos interrelacionados e 

indissolúveis que fazem parte integrante das noções de 

semiose. (...) engloba, em um todo coeso e logicamente 

articulado, não apenas os conceitos aparentados de 

mediação e representação, mas também os processos 

perceptivos e interpretativos. (SANTAELLA, 2004, p. 198) 

 

Outro cruzamento que pode revelar-se importante com as noções de produção de 

sentido reside nos fatores psico-sociais dos sujeitos. Tal abordagem busca 

fundamentação na psicologia social, partindo do entendimento de Lacan, 

apresentado por Fontanele:  

 

não é, portanto, sobre o sentido em si mesmo que a 

interpretação irá deter-se, mas no seu modo de produção. 

(...) Lacan situa, entre o significante e o significado, uma 

barra resistente à significação. Isso quer dizer que a relação 

entre eles não é unívoca; a barra determinará de que 

maneira se darão as suas intrincadas relações. 

(FONTANELE, 2002, p. 43) 

 

Como inicialmente demonstrado, os processos cognitivos estariam 

necessariamente relacionados aos entendimentos e procedimentos da psicologia 

social. Muniz Sodré se ocupa da questão do imaginário, relacionando-o com a 

simbolização e, mais especificamente, com o psiquismo: 

 

pode-se dizer que todo processo de simbolização desenrola-

se entre um limiar mínimo de abertura entre natureza e 



 

consciência (o imaginário) e um limiar amplo de realização, 

que é a relação social identificada com a linguagem e, 

portanto, já dentro da diferença essencial entre matéria e 

psiquismo. (SODRÉ, 2009, p. 24) 

 

Neste movimento, Sodré conduz a um entendimento ainda mais relacionado aos 

princípios peircianos, quando nos indica que devemos 

 

pensar hoje a imagem a partir de seu novo estatuto cognitivo, 

que advém de sua captura pela ordem do audiovisual no bios 

midiático, onde predominam os ícones e os índices, indutores 

de identificação e projeção, principais formas de participação 

imaginária do público (SODRÉ, 2009, p. 25) 

 

Sobre os enfoques de pesquisas interessadas nos processos cognitivos, justifica-

se trabalhar com as peculiaridades do entendimento destes receptores e do papel 

do inconsciente: 

 

Se formos estudar a mídia, teremos de encarar o papel do 

inconsciente na constituição, como também no 

questionamento, da experiência. Do mesmo modo, se formos 

responder à pergunta sobre por que estudar a mídia, parte de 

nossa resposta será porque o inconsciente oferece uma via, 

se não uma via privilegiada, para dentro dos territórios 

ocultos  da mente e do significado. (SILVERSTONE, 2002, p. 

30) 

 

Passamos pelos caminhos que demonstram a importância, a complexidade e o 

valor da percepção dos sentidos, envolvidos em contextos tecno-culturais, frente 



 

aos quais apresentou-se alguns conceitos que demonstram a riqueza 

interpretativa das imagens a partir enfoques semióticos e psicológicos. 

 

No que tange as particularidades da internet, as relações por ela estabelecidas 

(entende-se também como ampliadas) têm se constituído como de fundamental 

importância para os processos comunicativos. Não só pela amplitude que atinge, 

mas principalmente pela constituição de novos meios de se relacionar, mesmo que 

estes não estejam totalmente desconectados do modo que se relacionavam, até 

algum tempo atrás, as pessoas. Pelo contrário. Os modos de ser, de apresentar-

se, de representar-se, de conviver, de dialogar nunca foram tão velozes e 

produtivos. Nunca os sentidos foram tão promulgados, justamente pela amplitude 

das constantes e representativas trocas simbólicas. A internet é, sim, um campo 

muito fértil para o entendimento dos sentidos comunicacionais em seu caráter 

mais fundante: o convívio social.  

 

Pela primeira vez temos uma infra-estrutura que nos permite 

saltar, com facilidade, por cima das categorizações 

estabelecidas, ou contorná-las. Podemos estabelecer 

conexões e relacionamentos a um ritmo jamais imaginado. 

Estamos fazendo isto juntos. Estamos fazendo isto em 

público. (…) cada conexão diz algo sobre as coisas 

conectadas, sobre a pessoa que fez a conexão, sobre a 

cultura dentro da qual o sujeito poderia fazer tal conexão, 

sobre os tipos de pessoa que descobrem esta conexão na 

qual vale a pena prestar atenção. É assim que o significado 

brota. (WEINBERGER, 2007, p.227) 

 

Conforme a configuração teórica até aqui exposta, o entendimento dos processos 

simbólicos produzidos pelos olhares nas imagens fotográficas tangencia, então: 



 

(1) a questão da espacialidade e de todas as suas nuances; (2) a significação da 

projeção – e inclusão- dos sujeitos que estão expostos a estas fotografias; e (3) às 

peculiaridades constituídas, e em constante maleabilidade, da mediação por 

computadores. 

 

 

Frente a este panorama, metodologicamente, a partir do que propõe Maria 

Immacolata Lopes, pretende-se apresentar aqui “as instâncias metodológicas: 

epistemológica, teórica, metódica e técnica” (LOPES, 2005, p.119), sendo que 

“cada instância interage em suas operações com as outras instâncias e está 

presente em cada fase da pesquisa” (idem). Contudo, a partir dos apontamentos 

teóricos anteriormente apresentados, passamos a relacionar aqui as instâncias 

epistemológica, metódica e técnica. Estas instâncias – articuladas com a teoria - 

contemplariam os passos a serem focados quando da construção dos percursos 

para entendimento do problema em questão. 

 

Neste sentido, partindo da instância epistemológica, contempla-se um 

entendimento deste pesquisador que aponta para a melhor compreensão dos 

processos comunicacionais a partir da análise da produção de sentidos, estas 

ocasionadas pelo encontro simbólico entre percepções dos consumidores e dos 

produtores (utilizando a internet como campo de interação social). Desta forma, o 

que se propõe para este estudo seria, a partir de uma ênfase em abordagem 

qualitativa, relacionada a certo foco etnográfico, uma pesquisa sobre a produção 

de sentidos construídos e percebidos pelos sujeitos que interagem pelo 

computador.  

 

Seria justamente no sentido da identificação, da representação, do sentido de 

pertencimento – essencialmente socioculturais - que metodologicamente a 

etnografia parece valiosa, uma vez que entenda-mo-a  



 

 

...como uma das metodologias apropriadas ao estudo 

empírico da internet. Partimos de um modelo comunicacional 

que leva em conta seu contexto e as culturas que nela se 

desenvolvem, no qual estão inscritas conversações, práticas 

e negociações simbólicas cuja observação sistemática e a 

investigação interpretativa nos ajudam a decompor e 

desvendar padrões de comportamento social e cultural. 

(FRAGOSO, 2012, p. 168) 

 

Importante salientar, neste sentido, que os procedimentos metodológicos são aqui 

considerados como caminhos para compreender o problema de pesquisa – 

sustentados em um processo de reflexividade - , não se configurando, em nenhum 

momento da investigação, como definitivos ou totalizantes. Contudo, parte-se da 

ideia de que a etnografia digital (ou netnografia) pode relacionar-se de maneira 

virtuosa com o problema de pesquisa, na medida em que relaciona o simbólico e o 

tecnológico. 

Nossa compreensão da apropriação das tecnologias – e que 

se torna essencial para a problematização dos usos da 

etnografia em relação a contextos como a internet – 

compreende tanto as dimensões históricas quanto técnicas e 

simbólicas que dizem respeito às materialidades e 

possibilidades de uso do objeto internet pelos internautas. 

(FRAGOSO, 2012, pag. 169) 

 

Importante enfatizar que a primazia na abordagem qualitativa não exclui 

determinados procedimentos metodológicos que considerem a coleta e a análise 

quantitativa. O que se pretende é trabalhar o conceito de triangulação, na medida 

em que as duas abordagens sejam combinadas (ao passo que se percebam tais 



 

necessidades) para resolver, de maneira mais profícua possível, o problema de 

pesquisa. 

 

A triangulação implica que os pesquisadores assumam 

diferentes perspectivas sobre uma questão em estudo ou, de 

forma mais geral, ao responder as perguntas de pesquisa. 

Essas perspectivas podem ser substanciadas pelo emprego 

de vários métodos e/ou em várias abordagens teóricas. 

Ambas estão e devem estar ligadas. (FLICK, 2009, p. 62) 

 

Com este intuito, relacionando a importância da netnografia como abordagem 

qualitativa, que pode auxiliar na investigação destes sentidos 

 

a etnografia virtual deve ser compreendida em seu caráter 

qualitativo, em que a análise da internet pode ser observada 

em seus efeitos sob duas óticas: como cultura e como 

artefato cultural. A construção do campo se dá a partir da 

reflexividade e da subjetividade em vez de serem 

constitutivos da realidade social (Hine, 2009). Assim, a 

etnografia contribui para a compreensão do papel e da 

complexidade da comunicação mediada por computador e 

das TICs. (FRAGOSO, 2012, p.173) 

 

Como apontado acima, alguns procedimentos técnicos podem ser destacados 

como de previsão de aplicabilidade inicial: etnografia (ou netnografia) e, em um 

segundo momento, a montagem de grupos focais. Estas abordagens tangenciam 

os procedimentos que configuram certo foco etnográfico aos procedimentos 

metodológicos. Assim, estão sustentadas na proposta de rota de ação a Priori, 

indicado por Cáceres (1998, pg. 356), na qual se propõe um itinerário para a 



 

investigação etnográfica que parte do explorar/observar (através de 

mapas/informações), combina-se com ações de registrar/descrever (através de 

tecnologias/diário), chegando ao nível do significar. Este encaminhamento, 

dialético, vai então construindo significações que, aos poucos, vão estabelecendo 

os sentidos percebidos e podem, através de um movimento reflexivo constante, 

suscitar eventuais reencaminhamentos destes procedimentos técnicos e, certas 

vezes, metódicos. 

 

 O problema de pesquisa poderia, então, a partir das incursões no campo,  

suscitar novos procedimentos técnicos e metódicos. Contudo, em princípio, estes 

procedimentos serão norteados pela primazia das coletas e análises qualitativas e 

pretende atender aos “critérios do tipo lógico e técnico de manejo, obtenção e 

registro de informação” (CÁCERES, 1998, pg. 353), mas relacionará 

constantemente com os critérios de nível administrativo, “que operam sobre a 

lógica da energia e recursos materiais necessários para operar no nível da 

informação” (Idem). 

 

Un buen programa supone una flexibilidad en lo concreto 

que permita actuar según las circunstâncias, sin peligro de la 

caída de la propuesta. El programa supone un estratega y 

uma ruta estratégica, los fines están claros, los medios se 

ajustan a las situaciones com critérios también claros y 

flexibles. La investigación es un proceso móvil no rígido. 

(CÁCERES, 1998, p. 353) 

 

As propostas e desafios metodológicos aqui apresentados reafirmam a 

preocupação de atingir a máxima qualidade das coletas, leituras, avaliações e 

apresentação de resultados, sabendo, contudo, que todo o esforço só obtém a 

verdadeira recompensa no efetivo ato de envolver-se, interessar-se, participar, 



 

discutir e analisar os processos e suas reflexões. Ou seja, centra-se no prazer e 

no esforço do desafiador, valoroso e recompensador ato de pesquisar. 
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