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GABARITO 

RESPOSTAS ESPERADAS 

 

II Responda às perguntas a seguir: 
 

1) Como a pesquisadora Katrin Tiidenburg define o fenômeno da cultura da selfie? (2,0) 
 
Segundo a pesquisadora, este fenômeno faz parte de uma tradição antiga de comunicação 
visual. Ela denomina a cultura da selfie como sendo uma forma de “representação visual de si 
mesmo” e aponta que o ser humano faz representações de si há milênios e menciona, como 
exemplo, pinturas de mãos em cavernas da Indonésia que datam de 39.000 anos atrás. Ela 
acrescenta que a fotografia, também, já tem uma história longa e tanto a fotografia quanto as 
pinturas rupestres são formas que o ser humano usa/usou para marcar visualmente a sua 
existência.  
 
2) O que a pesquisadora afirma em relação ao vínculo narcisismo e a selfie? (1,0) 
 
Para ela, narcisismo é um transtorno psicológico que tem parâmetros rigorosos. A maioria das 
pessoas que tira selfies não demonstra nenhuma patologia.  
 
3) De que maneira o fenômeno da cultura selfie pode ser elástico? (2,0) 
 
A selfie pode demonstrar significados bastante estereotipados e triviais, mas é possível 
encontrar pessoas que tiraram selfies de maneiras significativas. Nesses casos, a selfie pode 
ser o primeiro passo em auto aceitação e a primeira demonstração de amor ao próprio corpo. A 
selfie pode ser uma forma de lidar com uma doença ou com o envelhecimento. A selfie pode 
ter um impacto muito grande em como as pessoas sentem sobre si mesmas e em como são 
julgadas pelos outros.  
 
 III Traduza o parágrafo a seguir: (5,0)  
 
According to Katrin we have now reached “peak selfie”, as we've normalised the notion of self-
photography as a form of expression. She added: “It's becoming less of an exciting new trend. 
Now it's one of the main things that people can do to express themselves or represent 
themselves." And critics be warned, as she reckons it’s not going away any time soon, saying: 
"I think it's going to become less attention worthy and just one more way of leaving a mark and 
saying 'I exist'". 

De acordo com Katrin, nós já chegamos “ao auge da selfie”, visto que normalizamos o conceito 
da fotografia de si mesmo como uma forma de expressão. Ela acrescentou, “Está deixando de 
ser uma tendência nova e emocionante. Agora é uma das principais coisas que as pessoas 
podem fazer para se expressar ou se representar”. E os críticos estejam avisados, pois ela 
considera que não desaparecerá no futuro próximo e diz: “Eu acho que se tornará menos 
merecedora de atenção e somente mais uma maneira de deixar um marco e dizer ‘Eu existo’”.  
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