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RESUMO

O ato de fazer autorretratos, editá-los e colocar nas redes sociais se tornou um hábito para muitas pessoas. Ficou tão popular que ganhou um 
nome específico – selfie – e esse termo ficou tão popular que foi incluído no dicionário de Oxford (2014), sendo escolhida a palavra do ano em 
2013. A partir desse cenário, o presente projeto teve o objetivo de analisar se uso da selfie está relacionada com a percepção e comunicação da 
autoestima. Para tanto, realizou-se uma pesquisa quanti-qualitativa, com uma amostra de 30 voluntários, com o intuito de descobrir o que 
pensam sobre o comportamento de fazer selfies e seus níveis de autoestima. Para construir a análise correlacional foi solicitada a atribuição de 
uma nota para uma selfie publicada no perfil do Facebook e escolhida pelo participante e o preenchimento de um instrumento composto pela 
Escala de Autoestima de Rosenberg, um questionário sobre uso e a importância do selfie e dados demográficos. Com as análises quantitativas foi 
possível constatar uma correlação positiva entre a autoestima e as notas atribuídas as selfies. Os sujeitos afirmaram ainda tirar em médias sete 
fotos antes da escolha para postagem, mais de setenta por cento usaram filtros de luminosidade, alteração de cores e redimensionamento, e as 
redes sociais prediletas para postagens são o Instagram, Facebook e o Whatsapp. Para a parte textual dos questionários foi realizada uma Análise 
de Conteúdo em que se identificou as categorias de palavras que explicaram o uso da selfie, sendo elas: técnicas e efeitos fotográficos, exposição 
de aspectos físicos, expressão de sentimentos e comportamentos, conexão social, qualidade da selfie e frequência dos autorretratos. Adotando 
uma abordagem mais qualitativa, por meio de análises semióticas, foram identificadas as estratégias fotográficas que atribuem significado as 
selfies, como: as imagens com a máquina acima do rosto, com cabelo na face, apresentando momentos de descontração, fotos oblíquas, de 
perfil, frontal e montagens. Com os resultados foi possível verificar que a selfie é uma representação do real que sofre manipulações direcionadas 
e que pode ser considerada como uma estratégia de comunicação pessoal que está ligada autoestima ou a sua exibição.
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