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RESUMO 
 
Este artigo discute a intensa imbricação entre mídia, cultura e imagem, tomando essa articulação 

como um aspecto central no contexto contemporâneo. O objetivo deste artigo não é falar sobre 

tecnologias, máquinas ou aplicativos, mas sim sobre as relações e consequências entre seres humanos 

conectados por mídias digitais, abordando questões como mídias digitais, cibercultura e ciberespaço. 

Será analisado o papel da imagem como principal produto da cultura midiática, sendo a 

espetacularização e a estetização do cotidiano entendidos como eixos organizadores dos padrões 

econômicos e socioculturais do mundo atual. Sendo assim, proponho entender os processos visuais 

ancorados nas produções midiáticas como estruturadores das subjetividades e dos discursos pós-

modernos. 

. 

 

Palavra Chave: : Cultura da mídia. Mídia digital. Imagem 
 

ABSTRACT 
 
This article discusses the intense imbrication between media, culture and image, taking this 

articulation as a central aspect in the contemporary context. The purpose of this article is not 

discussing technologies, machines or applications. Rather it discusses the relationships and 

consequences between humans connected by digital media, including concepts such as digital media, 

cyberculture and cyberspace. The role of the image as the main product of the media culture will be 

analyzed, being the spectacularization and aesthetization of everyday life understood as the organizing 

axis of the economic and socio-cultural patterns of the world today. Thus, I propose to understand the 

visual processes anchored in the media productions as the structuring of postmodern subjectivities and 

discourses. 
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1. Introdução 

 
“Onde estou se estou em toda parte?” 

Paul Virilio 

 

Com essa pergunta, quero começar o presente artigo. A percepção do mundo e a 
percepção de si mesmo se transformaram radicalmente. No momento presente, a imagem 
toma parte da ilusão de uma nova naturalidade. 

Este não é um artigo sobre tecnologias ou aplicativos. É sobre as relações de seres 
humanos com as mídias digitais e suas consequências. As mídias digitais e o ambiente criado 
a partir de suas conexões estão ligados com a vida humana – no que ela tem de mais precioso. 

A partir de 1995, as mídias digitais e a internet passaram a fazer parte do dia a dia 
das pessoas, não apenas no uso de computadores, mas também em celulares e outros 
equipamentos. As pessoas não vivem apenas na internet. Elas têm compromissos, trabalham, 
saem com a família. Portanto, munidas de smartphones, tablets e laptops, estão inteiramente 
conectadas enquanto fazem todas essas atividades. A própria forma de ser e viver é hoje em 
grande parte condicionada pelos padrões e modelos fornecidos pela cultura da mídia, 
levando-nos a considerá-la como hegemônica na atualidade. 

O entretenimento é o principal produto oferecido pela cultura da mídia, que 
espetaculariza o cotidiano de modo a seduzir suas audiências e levá-las a identificar-se com 
as representações sociais e ideológicas nela presentes. 

Na obra A Sociedade do Espetáculo, o escritor francês Guy Debord (2017) 
estabelece um dos paradigmas que marcam essa representação construída coletivamente: “o 
que aparece é bom, o que é bom aparece”. 

E isso ganhou proporções enormes com a revolução dos meios de comunicação. 
Quaisquer atividades, mesmo as que deveriam ficar restritas ao ambiente doméstico, ganham 
ares de “espetáculo”, e muitos sentem a necessidade de compartilhar nas redes sociais 
qualquer coisa que possa projetar sua imagem. 

Eis a questão: se eu me transformo ou sou transformado em imagem e, cada vez 
mais, essas imagens escapam do domínio privado, como poderei construir minha própria 
imagem? Se minha imagem está em toda parte, onde mesmo estaria este “eu”? 
 

2. Objetivo Geral 

 

Analisar o papel da imagem como principal produto na cultura das mídias. 

 

3. Metodologia 

 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de acessar os principais 
trabalhos científicos já realizados sobre o tema “cultura da mídia e imagem”. 
 

4. Resultados 

 

Mídias digitais e Internet 

 

Como nos diz Luís Mauro Martino, antes da escrita o conhecimento era oral, 
transmitido de geração a geração. A escrita permitiu aos seres humanos armazenarem 
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informações em outros lugares além de seu cérebro – era uma espécie de HD externo escrito. 
A invenção da prensa mecânica por Gutenberg aumentou progressivamente a quantidade de 
informações em circulação dos séculos XV ao XX, e as mídias digitais, no século XXI, 
tornaram esse crescimento exponencial. 

Pensar as mídias exige um trabalho constante de autoanálise para evitar a 
tentação do “ano zero”, no sentido de pensar que tudo mudou, assim como a perspectiva de 
que tudo continua igual, apenas em outro ambiente. Seres humanos continuam sendo seres 
humanos em toda sua paradoxal complexidade, mas conectados de uma maneira diferente a 
partir das mídias digitais. Até onde se pode ir, elas não são melhores ou piores do que os 
indivíduos, comunidades e sociedades que as criaram e as usam. (MARTINO, 2015). 

Mas, o que realmente a palavra mídia significa? Segundo Lucia Santaella (2003), 
a palavra mídia tem sido utilizada à saciedade, sem a preocupação com a demarcação mais 
precisa do seu sentido, como se essa palavra fosse um dado transparente, despido de 
ambiguidades. Ao contrário, está longe de existir um consenso em relação aos sentidos, 
muitas vezes bastante confusos, com que essa palavra vem sendo empregada. 

No sentido mais estrito, afirma Santaella (2003), mídia se refere especificamente 
aos meios de transmissão de notícias e informação, tais como jornal, rádio, revista e televisão. 
Seu sentido pode se ampliar ao se referir a qualquer meio de comunicação de massas, não 
apenas aos que transmitem notícias. Podemos chamar de mídias todos os meios que a 
publicidade utiliza, desde outdoors até mensagens publicitárias veiculadas por jornal, rádio e 
TV. 

Portanto, o surgimento da comunicação teleinformática trouxe consigo a 
ampliação do poder de referência do termo “mídias”, que passou a se referir a quaisquer tipos 
de meios de comunicação, incluindo aparelhos, dispositivos ou mesmo programas auxiliares 
de comunicação. 

Para marcar a passagem dos meios de massa aos meios digitais e as diferenças 
que essa passagem implica, Poster (apud MARTINO, 2015) chama a era informacional ou 
digital de “segunda idade das mídias”. Entretanto, muito mais comum tem sido o emprego 
(também utilizado por Poster) da expressão new media em oposição a mass media. 

Segundo Luís Mauro, essas expressões procuram estabelecer uma diferença entre 
os meios eletrônicos e os chamados “meios de comunicação de massa” ou “mídias 
analógicas”, como a televisão, o cinema, o rádio, jornais e revistas impressos. 

Já nas mídias digitais, esse suporte físico praticamente desaparece, e os dados são 
convertidos em sequências numéricas ou de dígitos – de onde digital – interpretados por um 
processador capaz de realizar cálculos de extrema complexidade em frações de segundo, o 
computador. Assim, em uma mídia digital, todos os dados, sejam eles sons, imagens, letras 
ou qualquer outro elemento são, na verdade, sequências de números. Essa característica 
permite o compartilhamento, armazenamento e conversão de dados. 

Esta sequência de mudanças da comunicação e cultura no século XX funciona 
como um indicador das impressionantes transformações pelas quais os fenômenos culturais 
vêm passando, transformações essas primeiramente devidas à explosão dos meios de 
comunicação de massa que prevaleceu até os anos 80, e atualmente devidas à onipresença da 
realidade midiática. 

Porém, sem as poderosas tecnologias comunicacionais atuais, a globalização não 
teria ocorrido. Como diz Santaella (2003), estamos sem dúvida numa revolução da 
informação e da comunicação sem precedentes que vem sendo chamada de revolução digital. 
O aspecto mais espetacular da era digital está no poder dos dígitos para tratar toda 
informação, som, imagem, vídeo, texto, programas informáticos, com a mesma linguagem 
universal, uma espécie de esperanto das máquinas. 

O mais impressionante é que esses dados estão aliados à telecomunicação e a 
informática permite que eles cruzem oceanos e continentes, conectando qualquer ser humano 
no globo numa rede gigantesca de transmissão e acesso que vem sendo chamada de 
ciberespaço. 
 
Ciberespaço 



39  

Segundo Martino (2015), a palavra “ciberespaço” foi usada pela primeira vez no 
livro Neuromancer, de William Gibson, publicado em 1984. O ciberespaço ali designava o 
universo das redes digitais como lugar de encontros e de aventuras, terreno de conflitos 
mundiais, nova fronteira econômica e cultural. 

Lévy (2010) diz sobre o ciberespaço: “Eu defino o ciberespaço como o espaço de 
comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 
computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí 
incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que 
transmitem informações provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização. Insisto 
na codificação digital, pois ela condiciona o caráter plástico, fluido, calculável com precisão e 
tratável em tempo real, hipertextual, interativo e, resumindo, virtual da informação que é, 
parece-me, a marca distintiva do ciberespaço. Esse novo meio tem a vocação de colocar em 
sinergia e interfacear todos os dispositivos de criação de informação, de gravação, de 
comunicação e de simulação. A perspectiva da digitalização geral das informações 
provavelmente tornará o ciberespaço o principal canal de comunicação e suporte de memória 
da humanidade a partir do início do próximo século.” 

Santaella (2003) diz que o ciberespaço sedimentou-se como um nome genérico 
para se referir a um conjunto de tecnologias diferentes, algumas familiares, outras só 
recentemente disponíveis, algumas sendo desenvolvidas e outras ficcionais. Todas têm em 
comum a habilidade para simular ambientes dentro dos quais os humanos podem interagir. 

Para Martino (2015), o ciberespaço é o espaço de interação criado no fluxo de 
dados digitais em redes de computadores; virtual por não ser localizável no espaço, mas real 
em suas ações e efeitos. Ainda acrescenta que, toda pessoa com acesso à internet faz parte do 
ciberespaço quando troca informações, compartilha dados, publica alguma informação, 
enfim, usa essa infraestrutura técnica. Embora seja possível estabelecer algumas distinções 
mais sutis, pode-se dizer que, ao se conectar à internet, o indivíduo está presente no 
ciberespaço. 

É muito interessante quando Santaella (2003) diz que não se pode negar que, 
como intelectuais e educadores, temos diante de nós um espaço a ser ocupado. De nada 
adianta o conforto da crítica meramente discursiva. Se a ocupação do espaço era impossível 
nos meios de massa, o ciberespaço, diferentemente, está prenhe de vãos, brechas para a 
comunicação, informação, conhecimento, educação e para a formação de comunidades 
virtuais estratégicas que devem urgentemente ser explorados com um faro que seja político e 
culturalmente criativo, antes que o capital termine por realizar a proeza de colonizar o 
infinito. 

Mudanças profundas foram provocadas pela era digital. Hoje cada um pode se 
tornar um produtor, criador, compositor, montador, difusor de seus próprios produtos. E 
para Santaella (2003), estamos entrando numa terceira era midiática, a cibercultura. 

 

Cibercultura 

Estamos vivenciando o despontar de novas formações socioculturais que vêm 
recebendo tanto o nome de cultura digital quanto de cibercultura. 

Lucia Santaella (2003) menciona que existem seis eras culturais: oral,  escrita, 
impressa, de massas, das mídias e digital. Ela acrescenta que até agora, nenhuma era cultural 
desapareceu com o surgimento de outra. Ela sofre reajustamentos no papel social que 
desempenha, mas continua presente. 

Nos anos 80, surgiram os microcomputadores pessoais e portáteis penetrando 
assim o mercado doméstico. Os espectadores começaram a se transformar também em 
usuários. Começou então a mudar a relação receptiva de sentido único com o televisor para o 
modo interativo bidirecional, que é exigido pelos computadores. 

Segundo Martino (2015), ciberculturas são uma “formação ligada e enquadrada 
em contextos e condições materiais”. Essas condições “geram, informam e mesmo governam 
a natureza no ciberespaço, sua produção, expansão e ampliação”. Em termos mais técnicos, o 
ciberespaço é produzido na interação entre as pessoas a partir da mediação de tecnologias 
multimídia, como celulares, computadores e outros dispositivos. A cibercultura é um 
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“ambiente eletrônico” para o qual convergem as diversas mídias e os elementos produzidos 
por elas e através delas. 

A cibercultura decisivamente encontra sua face no computador, nas suas 
requisições e possibilidades. Comparado com outras inovações técnicas, o computador é uma 
máquina com produtos inteligentes. Ele está focado na informação, no conhecimento. 
Conforme Santaella (2003), a natureza dessa cultura é essencialmente heterogênea. Usuários 
acessam o sistema de todas as partes do mundo e, dentro dos limites da compatibilidade 
linguística, interagem com pessoas de culturas sobre as quais, para muitos, não haverá 
provavelmente outro meio direto de conhecimento. Por isso mesmo, é também uma cultura 
descentralizada, reticulada, baseada em módulos autônomos. Materializa-se em estruturas de 
informação que veiculam signos imateriais, quer dizer, feitos de luzes e bytes, signos 
evanescentes, voláteis, mas recuperáveis a qualquer instante. 

Na realidade, o estudo das culturas parte da premissa de que as práticas 
cotidianas fazem parte da cultura dos indivíduos, dos grupos e das classes sociais, e são 
elementos fundamentais para constituir a identidade das pessoas e das comunidades, a 
maneira como se cria uma imagem para si mesmos e para os outros. Entretanto, há um ponto 
comum com várias ciberculturas: são culturas de consumo. Fazer parte da cibercultura é 
participar, com mais ou menos força, do consumo. 

Há demandas econômicas, tecnológicas e sociais para fazer parte do ciberespaço, 
atrelando-o igualmente às condições materiais necessárias para tanto. Em sua concepção 
mais simples, estar no ciberespaço e contribuir com sua formação exige pelo menos o acesso 
a algum tipo de dispositivo de conexão, como um computador, um celular ou um tablet. 

Segundo Martino (2015), quem faz e coloca uma foto ou vídeo em um blog ou 
rede social espera ser visto. Mais ainda, espera ser apreciado, divulgado, bem-visto. De 
alguma maneira, espera ser “consumido” de acordo com uma lógica de produção que 
mobiliza milhões de pessoas ao mesmo tempo no planeta inteiro. Por conta disso, são 
pensados em termos estratégicos – que tipo de post atrai mais comentários positivos, que 
tipo de foto da família provoca mais reações, e assim por diante, em um sistema no qual a 
vida em si é uma mercadoria vistosa e rentável. 

 

Triunfo da Imagem 

 

É por essa razão que a imagem pode-se tornar, então, 

uma fulgurância numa noite profunda, um clarão, a 

aparição de uma espécie fantasmal esquecida, mas que, 

de repente, se desvela por um curto instante, se revela, 

nos lembra o tempo das existências humanas e de suas 

memórias, o tempo das sociedades e de suas culturas. O 

tempo das imagens é um pouco como o tempo dos rios 

e das nuvens: rola, corre, murmura, quando não se cala. 

O que faríamos sem as imagens? 

(SAMAIN apud SOARES, 2016, p. 34) 

 

Em artigo publicado na década de 1990, o psicanalista Contardo Calligaris 
afirmou ser o cinema um “catálogo da imaginação ocidental”, uma espécie de “repertório das 
tendências e dos modos da imaginação contemporânea” ou, ainda, “uma antologia breve e 
enérgica das histórias graças às quais viver se torna possível (ou deliciosamente impossível, 
que é a mesma coisa)”. (CALLIGARIS apud SOARES, 2016). 

Ao materializar em formas narrativas as maneiras pelas quais gostamos de nos 
imaginar, o cinema nos torna personagens de uma obra de ficção – nossas próprias 
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narrativas – imaginadas a partir da literatura, do cinema, da televisão e, mais recentemente, 
da internet. Viver seria, assim, “inventar” um personagem possível para si mesmo, imaginar 
narrativas de si que, longe de serem falsas ou mentirosas, constituem nosso modo de ser, 
estar e agir no mundo, articulando imaginários. Por meio dessas ficções, construímos nossas 
realidades, tornando-nos personagens de histórias que inventamos para dotar a vida 
cotidiana de sentido, não de modo deliberado, mas por meio de pequenas escolhas 
imaginárias. (SOARES, 2012). 

Dimas Künsch e Mateus Passos (2016) comentam que a menina dos olhos da 
sociedade e do mercado espetacular possui nome e endereço: imagem. Como afirma 
Marcondes Filho (apud KÜNSCH; PASSOS, 2016), de tanto ver já não se enxerga. O homem-
máquina é um omnívoro imagético, um devorador de imagem (BAITELLO JUNIOR, 2014). 
Ou, antes, é devorado por elas. De janelas que serviam para mostrar recortes do mundo, na 
sociedade espetacular, as imagens assumiram o viés de biombos. (SOARES, 2016). 

Um dos temas mais caros ao discurso pós-moderno é a frenética produção e 
consumo de imagens na contemporaneidade. A percepção do mundo e a percepção de si 
mesmo mudaram radicalmente. 

A estetização do cotidiano e o imperativo são investigados em sua penetração no 
dia a dia, permitindo reflexões sobre a irremediável associação entre a cultura do espetáculo e 
a educação de nossos sentidos. As dinâmicas de visualização incessante configuram 
verdadeiras arenas de disputa pela conquista de atestados de existência midiáticos. Nessas 
arenas do visível, homens e mulheres buscam, a todo custo, manter-se em cena. (ROCHA; 
CASTRO, 2009). 

A denúncia que acompanha vários dos discursos sobre o pós-moderno, quando 
estes se referem às imagens, é contundente. Sociedades que atribuem às imagens o caráter de 
atestados de existência necessariamente convidam cada um de nós a nos transformar em 
imagens espetacularmente visíveis. Como oportunamente ressaltado pelo pesquisador 
brasileiro Norval Baitello Junior (2014), mais do que devoradores e colecionadores de 
imagens somos hoje por elas devorados, o grau máximo da iconofagia, tese estudada pelo 
autor. 

“Consumo, logo existo” parece ser a frase do momento. Ledo engano, diria 
Bauman, citado por Soares (2016). Na “sociedade dos consumidores”, o “consumo, logo 
existo” avançou para o “sou consumido, logo existo”. O espetáculo avançou da mídia e do 
mercado para o corpo. Todo mundo tendo que se produzir. Todo mundo tendo que virar 
imagem. “Perdemos o corpo”, aponta Dietmar Kamper  (apud KÜNSCH; PASSOS, 2016). O 
corpo, “mídia primária”, como o pensa Harry Pross  (apud KÜNSCH; PASSOS, 2016), está 
sendo engolido pela imagem do corpo. 

Segundo Dulcilia Schroeder Buitoni (2016), as imagens na mídia estão 
diretamente relacionadas com a construção das identidades dos sujeitos no cenário 
contemporâneo. Anteriormente, os indivíduos passavam por menos crises de identidade; a 
identidade era mais fixa e estável. Os papéis sociais não estavam sujeitos à reflexão ou 
discussão. Hoje a identidade tornou-se mais móvel, múltipla e sujeita a mudanças, inovações, 
recebendo influências das imagens em circulação nas mídias e nas redes sociais. 

A identidade é social e está relacionada com o outro, depende do reconhecimento 
dos outros. Anteriormente, as pessoas identificavam-se em função do coletivo; na 
modernidade, o fazem em função da individualidade. A identidade é uma construção a partir 
dos papéis e dos materiais sociais disponíveis. 

Por isso, na era do consumo, o sujeito tem sido cada vez mais vinculado à 
produção de uma imagem – a aparência vem ganhando mais e mais valorização. A mídia tem 
grande poder nos dias atuais, insinuando que quem quiser aparecer, transformar-se em novo, 
ter sucesso, deverá dar atenção à imagem, à aparência, à moda. O indivíduo recebe uma 
grande variedade de experiências mediadas em seu dia; filtra e seleciona o que lhe interessa. 
No entanto, o grande fluxo de informações pode confundir: autores apontam a fragmentação 
do sujeito nesta era de cultura da mídia. A dependência das imagens publicitárias pode 
provocar que o indivíduo construa narrativas de identidade que no fundo não são coerentes 
com o seu eu. 

Neste novo contexto, segundo Buitoni (2016), o aspecto corporal assume um 
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valor fundamental. Mais que um suporte para hospedar um tesouro interior que deveria ser 
auscultado por meio de complexas práticas introspectivas, o corpo se torna uma espécie de 
objeto de design. Há que exibir na pele a personalidade de cada um, e essa exposição deve 
respeitar certos requisitos. As telas – do computador, da televisão, do celular, da câmera 
fotográfica ou do que quer que seja – expandem o campo de visibilidade, esse espaço onde 
cada um pode se construir como uma subjetividade alterdirigida. A profusão de telas 
multiplica ao infinito as possibilidades de exibir-se ante os olhares alheios para, desse modo, 
tornar-se um EU visível. Nesta cultura das aparências, do espetáculo e da visibilidade, já não 
parece haver motivos para mergulhar em busca dos sentidos abismais perdidos dentro de si 
mesmo. Pelo contrário, tendências exibicionistas e performáticas alimentam a perseguição de 
um efeito: o reconhecimento dos olhos alheios e, sobretudo, o cobiçado troféu de ser visto. 
Cada vez mais, há que aparecer para ser. (SIBILIA apud BUITONI, 2016, p. 130 [grifo 
nosso]). 

A visibilidade é uma imposição da sociedade do espetáculo: se ninguém está 
vendo algo, provavelmente esse algo não existe. Pensamos que somos observadores e 
emissores de imagens. Pensamos que nunca tivemos tanta liberdade de produzir texto e 
imagem e que controlamos nossas comunicações. Todavia, somos observados e controlados o 
tempo todo. Nossas informações e nossas imagens são apropriadas e transformadas em valor 
para movimentar mais e mais as engrenagens do mercado. (BUITONI, 2016). 

A pesquisadora norte-americana Sherry Turkle, desde o final dos anos 1970, a 
partir de um longo trabalho de campo com mais de 15 anos de entrevistas e imersão em sites, 
comunidades e redes, diz em uma palestra do Ted: “Nos últimos 15 anos, fiz pesquisas sobre 
tecnologias da comunicação móvel e entrevistei centenas e centenas de pessoas, jovens e 
idosos, sobre suas vidas conectadas. E o que encontrei foi que nossos pequenos dispositivos, 
estes pequenos dispositivos nos nossos bolsos, são tão potentes psicologicamente que não 
apenas modificam o que fazemos, mas modificam quem somos. As pessoas gostariam de 
aprender a conversar! Quando pergunto às pessoas: „O que há de errado em uma conversa?‟,  
elas dizem: „Vou lhe dizer o que há de errado em uma conversa. Ela acontece em tempo real e 
você não pode controlar o que vai dizer.‟ Então, este é o ponto principal. SMS, e-mail, postar 
tudo isso nos permite apresentar o eu como queremos ser. Nós editamos, e isto significa que 
deletamos, o que significa que retocamos, o rosto, a voz, a carne, o corpo – não muito pouco, 
não em demasia, apenas o certo. Relações humanas são ricas, são confusas e são exigentes. E 
nós as limpamos com a tecnologia.” 

Finalizando com o pensamento de Mercedez Arriaga Flórez (apud BAITELLO 
JUNIOR, 2014), se os humanos são signos, como proclamou Pierce no início da semiótica, 
depois de várias décadas de sua absoluta supremacia e difusão através dos meios de 
comunicação, devemos nos opor à equação sendo reversível: nenhum signo nunca poderá 
substituir um ser humano sem reduzi-lo à inércia, à indiferença ou à morte. Não “somos” as 
marcas que vestimos ou comemos, não “somos” o ícone de uma raça, uma nação ou um sexo, 
porque “somos” sempre algo mais, algo que pode classificar-se, arquivar-se, algo mais do que 
vem sendo ditado pela unicidade no tempo e no mundo do nosso corpo (conjunto inseparável 
da carne e espírito, evidência e mistério). Os humanos, como sinaliza Benjamin (apud 
BAITELLO JUNIOR, 2014), são obras de arte não reprodutíveis. 

 

5. Conclusão 

 

O artigo avaliou a cultura das mídias digitais e suas consequências. A própria 
forma de ser e viver é hoje em grande parte condicionada pelos padrões e modelos fornecidos 
pela cultura da mídia. Mudanças profundas foram provocadas pela extensão e 
desenvolvimento das hiper-redes multimídia de comunicação interpessoal. 

Estamos vivenciando o despontar de novas formações socioculturais que vêm 
recebendo tanto o nome de cultura digital quanto de cibercultura. E nessa nova cultura 
destacamos a presença do ciberespaço, que é nada menos que o espaço de interação criado no 
fluxo de dados digitais em redes de computadores, virtual por não ser localizável no espaço, 
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mas real em suas ações e efeitos. 
Foi destacada a importância da imagem e como ela é utilizada pela sociedade para 

representar o real e que as imagens nas mídias estão diretamente relacionadas com a 
construção das identidades dos sujeitos no cenário contemporâneo. Discutiu-se também que 
a dependência das imagens publicitárias pode provocar que o indivíduo construa narrativas 
de identidade que no fundo não são coerentes com o seu eu. A utilização das mídias digitais 
nos permite apresentar o eu “imagem” como queremos ser. Nós editamos, deletamos,  
retocamos, o rosto, a voz, a carne, o corpo – não muito pouco, não em demasia, apenas o que 
acreditamos ser o certo. Mas, apesar de todas essas descobertas, somos seres humanos, 
especiais, obras de arte não reprodutíveis. 

É possível perceber, com esses poucos exemplos citados diante de inúmeras 
pesquisas e avanços científicos em andamento, que ainda existe a necessidade de estudos 
aprofundados sobre essa questão. 
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