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RESUMO

O foco desta pesquisa são as imagens técnicas, analógicas e digitais, geradas,
manipuladas e deslocadas por jovens inseridos no ambiente da Rede Mundial de
Computadores,

a

internet,

onde

estabelecem

novas

articulações

no

que

conhecemos como construções subjetivas, no contexto da cultura contemporânea.
As referências de socialização e formação de identidade que conhecemos ganham
mais um elemento, a saber, o ciberespaço, onde ações e posicionamentos são
apreendidos paulatinamente pelos interatores. A imersão em ambientes on-line e offline,

páginas

de

internet

organizadas

e

alimentadas

por

quatro

jovens,

colaboradores, sob uma perspectiva metodológica do estudo de caso, possibilitou
perceber quais imagens são articuladas e depositadas em álbuns eletrônicos de
sites de relacionamentos, mas especificamente o orkut, o que, porventura eles
pretendam dizer ou mostrar através delas, sob um olhar epistemológico da cultura
visual. Nesta pesquisa, os estudos da cultura visual forneceram as bases para busca
por perceber até que ponto efetivamente o jovem, no contexto da cibercultura
constituída a partir da Rede Mundial de Computadores, articulam suas visões de
mundo, subjetividades e idiossincrasias, ou apenas respondem a pressões do
mercado de consumo. Nesta perspectiva destaco que os interatores detêm
autonomia relativa em suas ações nesses ambientes, sendo formados, também, por
modelos pré-estabelecidos e sob um complexo regime de vigilância e controle ainda
que dialogando com as dinâmicas de entretenimento propostas pela Rede em que
se multiplicam os registros fotográficos e auto-retratos em consonância, nesta
abordagem, com a representação narcísica contemporânea.

Palavras-chave: Cultura visual; imagens digitais; cibercultura; identidades flutuantes.

