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Resumo
O rápido e contínuo avanço da Internet vem gerando um aumento na quantidade de informações 
e imagens compartilhadas e assimiladas todos os dias pela sociedade. Vivemos em constante 
interação entre o online e o off-line, sempre conectados de alguma forma.  Neste contexto, com 
o surgimento das redes sociais voltadas para o compartilhamento de imagens, a sociedade 
contemporânea, cada vez mais, alimenta e contribui para que essas imagens estejam, 
frequentemente, presentes no cotidiano das pessoas. O Pinterest aparece em 2012 no Brasil, com 
o objetivo de incentivar o compartilhamento e colecionamento de imagens e fotografias e com 
mais de 50 bilhões de imagens circulando, as fotografias de ambientes de morar são umas das 
mais procuradas pelos internautas. Considerando que toda imagem carrega consigo significados 
que transcendem a própria representação de um ambiente, a pesquisa se indaga se a postagem 
tão recorrente dos espaços de morar podem representar uma busca por metáforas da própria 
identidade do usuário. Dessa forma, nos questionamos se esta seleção de imagens feita no site 
indica uma busca por representações pessoais. Para compreender a relação que os usuários 
possuem com as imagens postadas, metodologicamente, o estudo utilizou conceitos e métodos 
da netnografia e da antropologia digital para elaborar e analisar questionários que foram aplicados 
em alguns usuários do Pinterest. O questionários desenvolvido, permitiu detectar metáforas que 
representam a busca individual por uma representação da própria identidade através das imagens 
compartilhadas no Pinterest. De modo conclusivo, este artigo apresenta alguns dos resultados 
obtidos na pesquisa, relacionando os significados e anseios dos internautas que se transformam 
em curadores das imagens de seus próprios espaços imaginados.
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Abstract
The rapid and continuous advance of the Internet has been increasing the amount of information and 
images shared and assimilated everyday by society. We live in constant interaction between the online and 
offline, always connected in some way. In this circumstance, with the emergence of social networks aimed 
at the world of image sharing, contemporary society increasingly feeds and contributes to the fact that these 
images are often present in people’s daily lives. Pinterest appears in 2012 in Brazil, in order to encourage 
the sharing and collection of pictures and photographs with more than 50 billion images circulating, 
photographs of interior living environments are ones of the most searched by Internet users. Considering 
that every image carries within meanings that transcend the very representation of an environment, the 
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research inquires if the so frequent posting of interior living spaces may represent a search for metaphors 
of the user’s own identity. In this way, we wonder if this selection of images made on the website indicates 
a search for personal representations. To understand the relationship that users have with the images 
posted, methodologically, the study used concepts and methods of netnography and digital anthropology 
to develop and analyze questionnaires that were applied in some users of Pinterest. The questionnaire 
created, allowed to detect metaphors that represent the individual search for a representation of the own 
identity through the images shared on Pinterest. In a conclusive way, this article presents some of the 
results obtained in the research, relating the meanings and desires of the internauts who become curators 
of the images of their own imagined spaces.

Keywords: image; Pinterest; Identity. 

Introdução

Nos dias de hoje, vivemos em uma constante interação entre o mundo online e o 
mundo offline, estamos sempre conectados de alguma forma, recebendo novas informações. 
A sociedade contemporânea que vivenciou a criação da internet vêm, também, cada vez mais, 
alimentando e contribuindo para a presença de imagens nas redes sociais. É neste contexto que 
se insere a rede social de imagens denominada Pinterest. Esta, surgiu em 2012 para os brasileiros 
como uma rede social que prometia uma experiência online muito agradável - um catálogo de 
imagens que incentiva os usuários a descobrirem e salvarem ideias – desde então a popularidade 
do site cresceu e hoje em dia são aproximadamente 19 milhões de usuários ativos por mês 
(Omnicore, 2018). 

Cada vez mais tem se tornado comum o convívio diário com imagens virtuais - os 
constantes compartilhamentos e postagens de imagens. Para aqueles que utilizam o Pinterest 
pode parecer irrelevante colecionar, literalmente, milhares de imagens, mas as imagens sempre 
fizeram parte de nossas vidas e através delas contamos histórias, sendo assim, sentir conexões 
com as imagens postadas no Pinterest pode não ser tão simples quanto compartilhá-las. 

No mundo atual, caracterizado pelo consumo em massa, globalização, economias 
mundiais e comunicação acelerada, somos bombardeados incessantemente por 
imagens visuais. Ítalo Calvino chama essa condição experimental de “chuva 
infinita de imagens”, enquanto Richard Kearney utiliza a noção de vicio de 
imagem. Para Roland Barthes, toda cultura de mídia de massas pós-industrial e 
pós-moderna é “a civilização da imagem” (PALLASMAA, 2017, p. 14).

O Pinterest chegou como uma novidade no meio das redes sociais, desviando do 
conceito comum de rede social – conjunto de relações entre pessoas para partilhar interesses 
na internet.  O site traz como objetivo o compartilhamento de imagens e fotografias e não 
necessariamente conectar os usuários em si. Com mais de 50 bilhões de imagens circulando e 
em constante acrescentamento podemos encontrar diversos temas postados: artesanato, arte, 
moda, decoração e arquitetura, receitas, tatuagens, viagens, entre outros. Essa diversidade de 
temas faz do Pinterest uma rede social que não conecta as pessoas de acordo com o círculo social 
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de conhecidos pré-existente e sim de acordo com a imagem referente aos interesses pessoais. 
Dentre os temas mais procurados no Pinterest as imagens relacionadas aos espaços de morar 
sempre estão presentes. Em 2015 o site (Pinterest, Newsroom) fez um estudo e identificou os dez 
temas mais procurados em seis países diferentes – Estados Unidos, Japão, França, Brasil, Reino 
Unido e Alemanha - desses seis, quatro tiveram uma ou mais buscas relacionadas a ambientes de 
morar no seu “top 10”. Considerando estas informações, delimitamos o objeto desta pesquisa: as 
imagens que representam ambientes de morar postadas no Pinterest.

Sun (2017) analisa em seu artigo “The Image Of Architecture” que, nos dias de hoje, 
o rápido consumo de imagens nas redes sociais vêm transformando a arquitetura em um produto 
consumido por muitos somente através das telas, onde a imagem é mais importante que a 
construção em si. Para Sun (2017), o consumo destas imagens online vêm mudando a maneira 
que consumimos, representamos e projetamos espaços de morar.

Questionamo-nos se a busca, quase incessante, pelo armazenamento de imagens 
relacionadas com ambientes de morar não estaria relacionada com algo além do consumo virtual 
da arquitetura. De fato, é importante lembrar que toda imagem carrega consigo algum significado 
e a postagem tão recorrente dos espaços de morar podem representar uma busca por metáforas 
da própria identidade do usuário. 

Pinterest

Enquanto em outras redes sociais como Facebook e Instagram os usuários têm como 
objetivo ter feedback – comentários e likes - de suas postagens, o Pinterest é uma atividade mais 
solitária, na qual o usuário não precisa interagir com a sua rede de seguidores, a interação se dá, 
à princípio, somente através do compartilhamento das imagens postadas. O Pinterest possui uma 
interface bastante intuitiva, o layout de interface escolhido foi o masonry1 junto com o sistema 
de scroll infinito. Isso quer dizer que o layout do site mostra as imagens como cartas, milhares de 
cartas organizadas em uma mesa virtual, que vão surgir “infinitamente” toda vez que o usuário 
descer a página. O objetivo da interface escolhida é, simplesmente, fazer com que os usuários 
possam olhar todas as imagens sem ter que pensar muito, sem fazer muito esforço para navegar 
no site e dedicando toda sua atenção ao conteúdo das imagens. 

No que concerne ao seu aspecto gráfico, o Pinterest foi um dos primeiros grandes sites 
a utilizar esta interface, o formato de carta ou cartão possibilita que o site preencha qualquer tipo 
de tela e que, principalmente, a chuva infinita de imagens que recebemos, como diz Pallasmaa 
(2013), nos traga essa sensação de estimulo. 

1 Termo em inglês referente ao design da interface.
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Além de tudo, como destaca Garcia (2014), as cartas mostram traços de uma geração 
que não pode perder nada, procuram pílulas práticas e fragmentadas de informação, procuram 
imagens que possibilitem a rápida leitura do que necessita ser absorvido. Garcia (2014) continua 
dizendo que cada imagem que encontramos no Pinterest nos conta uma história e o mosaico de 
imagens que encontramos no feed dialoga com a pluralidade de interesses que o site representa. 

Figura 1: Página principal com o feed montado especificamente para o usuário.
Fonte: Pinterest <https://br.pinterest.com/>. Acesso em: 16/05/2018.

O usuário recebe esse “fluxo” de imagens em seu feed (figura 1), sendo exposto a 
diversos assuntos e, contraditoriamente, é obrigado a cataloga-los, caso se interesse por salvar 
alguma imagem, em boards. Os boards são pastas que precisamos criar em nossos perfis. Se um 
usuário deseja salvar alguma imagem para si, deverá criar uma pasta para arquivar essa imagem. 
Normalmente, são criadas pastas de acordo com temas. Na medida em que a pessoa passa por 
imagens em seu feed ela pode ir salvando as que lhe interessa de acordo com os possíveis temas 
que, expressam fortes referências à personalidade e gostos de cada indivíduo, remetendo a uma 
possível construção identitária de cada usuário.

De fato, a identidade é construída com suas “âncoras” espaciais e imagéticas, como 
ressalta Duarte (2015), e para compreender o EU, o indivíduo vai moldando os sentidos de sua 
existência enquanto se reconhece nas representações de “quem sou, quem quero ser, quem quero 
que os outros pensem que sou” (DUARTE et al, 2007 p.509). Por sua vez, Carvalho (2015) acredita 
que o trabalho de organizar metodicamente imagens em pastas de acordo com os próprios 
critérios – temas, cor, habilidades, desejos – é um profundo trabalho de curadoria das imagens ali 
presentes e que esta prática, segundo a autora, nos leva a pensar como o ser humano é formado 
através de imagens e coleções. 
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Imagem

No senso comum da linguagem, a palavra “fotografia” se refere ao registro de um 
momento percebido pela visão – a captura da imagem de objetos iluminados, uma imagem visual, 
uma representação gráfica visual. Para Barthes (2017) a fotografia começou, historicamente, como 
uma arte da Pessoa: da sua identidade, do seu estado civil, daquilo que poderia chamar, em todas as 
acepções da expressão o quanto-a-si-corpo. Assim, desde o século XIX as câmeras fotográficas vem 
obtendo rapidamente uma posição de grande importância em comparação aos outros métodos. 
Pallasmaa (2011) afirma que “o único sentido que é suficientemente rápido para acompanhar o 
aumento assombroso da velocidade do mundo tecnológico é a visão”, consequentemente, com o 
avanço da tecnologia, o fluxo de produção e reprodução de imagens aumentou, as redes sociais 
criadas nos últimos dez anos, como Facebook, Instagram e o Pinterest dão uma grande ênfase 
para o compartilhamento de imagens. 

Naturalmente, cada uma dessas redes possui um intuito diferente, porém, com a 
fama e a repercussão que elas obtiveram nos últimos anos cada vez mais a sociedade se encontra 
familiarizada com uma comunicação feita por meio de imagens. 

O desenvolvimento constante das tecnologias de imagem certamente geraram 
meios inteiramente novos de monitoramento, registro, análise e representação de 
inúmeros aspectos da realidade; [...]. A imagem mudou a maneira de vivenciarmos 
o mundo e nos comunicarmos a respeito dele. (PALLASMAA, 2013, p.14)

Para Sontag (2012), as fotografias armazenam o mundo e nós, consequentemente, 
armazenamos o mundo ao colecionarmos estas fotografias. O Pinterest utiliza esse processo de 
armazenamento através das pastas que os usuários são orientados a criar. Essas pastas contem 
imagens selecionadas uma a uma que indicam inúmeras possibilidades, projetos de vida, sonhos, 
vontades, uma reunião de imagens que representam a forma de pensar de cada usuário. A noção 
de armazenamento nos ajuda a entender que a mente humana absorve diversas informações 
constantemente, através de gatilhos visuais que despertam nossos valores culturais, nossa 
memória, nossa percepção dos objetos ali presentes. Portanto, a fotografia, aparece não só como 
registro histórico, mas também como uma forma sensível e artística de expressão e compreensão 
pessoal e individual. Dessa forma, ela pode ser vista como método de captação, transmissão e 
ativação de mensagens e símbolos que podem estar presentes na cena fotografada. 

Pallasmaa (2013) nos diz que a imagem mudou a maneira de vivenciamos o mundo 
e que nos comunicarmos a respeito dele, os mundos virtuais já são objetos da nossa identidade, a 
imagem dominou o nosso cotidiano e a razão da imagem ser um meio tão poderoso está na sua 
influência sobre o imaginário humano. Esse imaginário humano, de forma dinâmica, é capaz de 
atribuir significados a essas imagens, usando-as como matéria para construções simbólicas.
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Identidade no virtual

Para muitos, a Internet é o primeiro e, às vezes, único meio de pesquisa e obtenção de 
informações no dia a dia. Onde antes tínhamos jornais, rádio, revistas e livros como os principais 
meios para comunicação e conhecimento, hoje conseguimos obter tudo através de um só meio, 
o online. Há um grande debate no meio da antropologia digital sobre se as pessoas mantem suas 
identidades do mundo offline no mundo online. A facilidade de construir uma identidade online, 
muitas vezes, torna-se um atrativo para viver diferentes personalidades. No offline possuímos 
certos símbolos que representam a nossa identidade, como nossas roupas, pertences, empregos, 
lugares que frequentamos. Todavia, quando estamos online esse leque de representações fica 
menos evidente e precisamos construir outros meios para demonstrar a nossa identidade. 
Segundo Hall, “a identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós 
como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas 
formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros.” (HALL, 2005, p.39). 

Acreditamos que o poder da imagem fotográfica está vinculada à sua capacidade 
de construir identidades enquanto uma forma de representação cultural e Woodward (2004), 
avalia a possibilidade de nos vermos nas imagens. Para ela, a forte ativação de desejos 
inconscientes relacionados a pessoas ou a imagens, faz com que seja possível nos identificarmos 
com imagens que estamos vendo. “[...] a produção de significados e a produção das identidades 
que são posicionadas nos (e pelos) sistemas de representação estão estreitamente vinculadas” 
(WOODWARD, 2004, p. 18), podemos assim, compreender então que as imagens são métodos 
de representação que incluem significados e símbolos. Para Jung (1993), “o que chamamos 
de símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida 
diária”, portanto, compreendemos que as imagens estão repletas de símbolos e estes, promovem 
significados para cada pessoa que os vê. Assim, o mundo virtual é um campo aberto para novas 
possibilidades identitárias a serem construídas e, de modo específico, as imagens virtuais podem 
participar ativamente desse processo, considerando a sua abrangência e poder de penetração na 
sociedade, nesse início do século XXI.

Casa

Esta pesquisa adota como recorte documental as imagens dos ambientes de morar, 
pois entende-se, conforme se demonstra a seguir, que os ambientes de morar fazem parte inerente 
da construção identitária dos indivíduos. Hundertwasser (1973) traz uma abordagem sobre a vida 
e a essência humana, na qual o ser humano é formado através de cinco camadas - cinco peles – a 
primeira sendo, literalmente, a epiderme; a segunda, nosso vestuário; a terceira, a casa; a quarta, 
a identidade social de cada indivíduo e a quinta, nossa identidade planetária, o meio ambiente que 
nos rodeia. A habitação surge então, como uma raiz no mundo, um lugar onde podemos externar 
a nossa compreensão individual e de mundo, a casa dá significado à nossa existência. 
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No contexto habitacional, a questão da construção identitária é muito abordada, 
a relação pessoa - ambiente construído, nos indica de que forma um indivíduo cria vínculos 
identitários com o ambiente que ele habita. O imaginário e o desejo são dois processos que 
possibilitam essa criação de vínculos com o espaço. 

O lar é uma coleção e uma concretização de imagens pessoais de proteção e 
intimidade, que permite a alguém reconhecer e recordar sua própria identidade. 
(PALLASMAA, 2017, p. 21)

Metodologia

Para a elaboração da pesquisa que está na base deste artigo, portanto, para 
compreender a relação que os usuários possuem com as imagens postadas, foi necessário, além 
de analisar as imagens que circulam no site, obter a perspectiva daquelas que as compartilham 
através de diferentes vertentes da etnografia. 

Metodologicamente, o estudo utilizou conceitos e métodos da netnografia, a qual visa 
compreender o mundo virtual pelo meio dos sites e das redes sociais. A relação que temos nas 
comunidades online difere bastante das relações que possuímos no offline, Kozinets (2010) acredita 
que de todos as possíveis nomenclaturas e vertentes que uma etnografia feita no mundo online 
possui a netnografia é a única que analisa a experiência do usuário como um todo e não somente 
a experiência social pessoal.  De um ponto de vista antropológico, que busca compreender a vida 
humana e sua cultura, o segundo método utilizado para a pesquisa, a antropologia digital, nos traz 
uma compreensão necessária sobre os novos e tecnológicos hábitos humanos, essa abordagem 
visa compreender em níveis mais aprofundados de programação e da linguagem computacional, 
como ocorre a relação entre a sociedade e o expansivo mundo digital.  

Para a elaboração da pesquisa foi estruturado um recorte para selecionar 
determinados perfis de usuários para uma melhor compreensão da relação entre imagem e 
usuário. Para termos, possivelmente, um melhor entendimento cultural, escolhemos trabalhar 
com perfis públicos brasileiros, ou seja, perfis que estão em português e com as pastas liberadas 
para quem tiver interesse em vê-las. 

Segundo as estatísticas do Pinterest (Omnicore, 2018), 81% dos usuários ativos do 
site são mulheres entre 25 e 40 anos, sendo assim, escolheremos perfis femininos que estejam 
aproximadamente nesta faixa etária. A pesquisa se baseia nas imagens de ambientes de morar, 
sendo assim, somente pastas com nomenclaturas referentes a “casa” foram selecionadas. 
Além disso, para evitar contrariedades, o/a informante não deve estar relacionado à carreira 
de Arquitetura ou Decoração. Sendo assim, a estratégia para a coleta de dados da pesquisa 
foi o desenvolvimento de um pequeno questionário que perguntava aos informantes – que se 
encontravam dentro dos parâmetros pré-determinados - questões sobre a relação deles com as 
imagens que eles mesmos selecionavam. 
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A primeira questão perguntava se este usuário possuía alguma pasta relacionada a 
temática “moradia” em seu perfil do Pinterest e se caso tivesse, que selecionasse três imagens 
de dentro dela e nos mostrasse. O objetivo dessa pergunta foi verificar se de fato os informantes 
tinham imagens relacionadas a moradia e dar a oportunidade de os participantes escolherem 
sozinhos imagens que eles julgassem ser relevantes para a pesquisa. Desta forma, ficamos livres 
de ideias pré-concebidas do que uma imagem de moradia deve ser e assim, obtivemos uma maior 
diversidade de fotografias.  

A segunda questão perguntava, diretamente, o porquê de os participantes terem 
selecionado aquelas imagens, o objetivo dessa questão foi, novamente, obter respostas claras, 
sem serem influenciadas pelas perguntas do próprio questionário. 

A terceira pergunta tinha interesse em entender se a pessoa teve algum critério 
de seleção daquelas três imagens, para podermos entender qual a relação que existia entre as 
imagens selecionadas e o porquê de elas existirem nas pastas dos usuários no momento que o 
questionário foi respondido. 

A quarta pergunta indagava se os informantes haviam tentado de alguma forma 
incorporar o que estavam vendo nas imagens selecionadas por eles em suas residências e, 
também, qual seria o motivo da tentativa. 

A quinta pergunta, questionava o que os participantes pensavam ao olhar para 
aqueles ambientes dentro das imagens. Esta pergunta era a primeira pergunta que trazia um 
questionamento, que dependendo do participante, poderia dar respostas de cunho mais 
imaginativo, trazendo assim, diferentes aspectos de analise das imagens de acordo com a 
identidade dos usuários. Por fim, a sexta e última pergunta estimulava a imaginação de cada 
um dos participantes, pois questionava se ao olharem para as imagens selecionadas, eles(as) se 
imaginavam naqueles ambientes de morar. 

Analise das Respostas

Naturalmente, cada um dos indivíduos que respondeu ao questionário tem, mesmo 
que de forma inconsciente, a compreensão do conceito de morar, sobre ambientes de morar 
de forma diferenciada, entretanto, foi possível analisar similaridades entre as respostas. Foram 
analisadas dez respostas, dessas respostas três mulheres são mais velhas e se encontram em 
uma fase mais estável e já moram em suas próprias casas há mais tempo, quatros das mulheres 
questionadas se encontram em uma fase da vida onde estão montando suas primeiras casas, sem 
os pais e buscam inspiração e as outras três mulheres são bem mais novas, ainda moram com os 
pais e não possuem nenhuma expectativa real de mudança, mas colecionam imagens da possíveis 
casas “dos sonhos”. Sendo assim, foram traçados nessa pesquisa três perfis muito claros de quem 
são essas usuárias do Pinterest e o que procuram ao salvar essas imagens em suas pastas.
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Perfil 01

Este perfil engloba 50% das mulheres pesquisadas, são mulheres mais velhas e mais 
estabilizadas na vida que buscam tirar do Pinterest algum tipo de ajuda para otimizar e organizar 
o seu dia a dia e, além disso, trazer a sensação de calma e conforto para suas casas. As imagens 
selecionadas por essas informantes são imagens de ambientes “relaxantes” e imagens que 
mostram formas inusitadas para uma melhor organização da casa (figura 2). Uma delas responde: 
“são de ambientes que me trazem ideia de organização e calma”. 

Figura 2: Exemplos de imagens que foram enviadas pelas mulheres do perfil 01.
Fonte: Acervo pessoal.

As respostas se diferenciam um pouco, porém elas mantém similaridades, a maioria 
não segue critério nenhum para selecionar as imagens, “vou gostando e seleciono”, mas todas 
tentam reproduzir de certa forma as imagens selecionadas para obter mais funcionalidade e 
organização em casa:

“Procuro ideias possíveis de adaptar ao meu próprio espaço. Gosto de “mudar” 
quando possível.”

“Sim, justamente pela ideia de organização e inspiração.”

Quando questionadas o que pensam quando olham para estas imagens, podemos 
perceber que as respostas se diferem de acordo com a identidade e personalidade de cada uma delas:

 
“Que gostaria de ter um assim.”

“Satisfação e conforto.”

“Penso em otimizar meu tempo e em relaxar.” 
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Todas as mulheres que se encontram nesse perfil conseguem se imaginar de alguma 
forma nesses ambientes virtuais, conseguem criar situações imaginárias que as ajudam a cooperar 
com a falta daquilo que desejam:

“Sim. De certa forma há até algo de sensorial. O cheiro, o frescor, a quietude. Se 
pudesse resumir, uma inspiração.”

“Descansando, lendo e fazendo atividades sem ser “dona de casa”.

Perfil 02

Este perfil engloba 30% das mulheres pesquisadas, são mulheres adultas que estão 
começando a vida em suas primeiras casas longe dos pais, casadas ou não. Normalmente, 
são mulheres que dizem não ter condição financeira de consultar profissionais da área de 
Arquitetura e Design de Interiores e optam por usar o Pinterest como inspiração para auxilia-las 
em suas mudanças. 

“Sim, porque não trabalhei com arquiteta no momento de decorar a casa, então 
precisei buscar referências para me inspirar.”

Uma delas quando perguntada o porquê de selecionar as imagens enviadas 
conta “Foram imagens que me basearam na decoração do meu novo ap!”. 

As mulheres que participaram da pesquisa e que se encaixam nesse perfil procuraram 
o Pinterest para um auxilio muito além de somente uma inspiração imagética, elas usam essas 
imagens quase como um guia para decorar seus ambientes e a razão de não trabalhar com 
profissionais aparece como justificativa para muitas delas:

“Como não tive ajuda de arquiteto foi o Pinterest que me ajudou. Eu e o meu noivo 
pesquisamos muito ambientes que nos agradassem e que tivessem relação com 
o espaço que a gente tem.”

Muitas dessas entrevistadas assumiram que tentaram reproduzir as imagens de 
alguma forma em suas residências e uma delas até mostrou um grande orgulho disso “a minha 
versão mini deles ficou ótima!” se referindo uma imagem que usou como inspiração de um 
apartamento muito maior que o dela. 

Todas elas disseram ter critérios para selecionar as imagens, elas possuem, quase 
sempre mais de uma pasta sobre o assunto “casa” (“Sim! Eu tenho 5!!”) e o principal critério é 
separar as pastas de acordo com os diferentes ambientes. As imagens enviadas (figura 3) são 
imagens mais joviais e lúdicas, não visam organização como as do perfil 01, elas transmitem 
design e cor, mas de toda a forma, são chamadas de “lar” pelas participantes.
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Figura 3: Exemplos de imagens que foram enviadas pelas mulheres do perfil 02.
Fonte: Acervo pessoal.

De forma mais pragmática, mas ainda imaginativa, quando perguntadas se elas se 
imaginam nos ambientes das imagens postadas, essas mulheres responderam que sim, mas 
aparentam desejar mais o ambiente físico tão esperado do que se imaginar nos ambientes virtuais, 
mas ainda assim, ao se imaginarem nessas imagens, também buscam a sensação de conforto 
como as mulheres do perfil 01. 

“Sim, descansando.”

“Sim! Foi nossa base pras escolhas da nossa casa mesmo. E agora que ta 
ficando pronto fica fácil de imaginar.”

Perfil 03

Este perfil engloba 20% das mulheres pesquisadas, são mulheres adultas, mas ainda 
muito jovens e que moram com seus pais. Elas dizem ter o Pinterest como uma forma de sonhar 
com a casa futura. 

“Eu penso em inspirações, um futuro apartamento ou casa.”

“Tenho as pastas pq coleciono imagens que eu gosto e que posso usar na 
minha futura casa algum dia.”

As mulheres do perfil 03 que responderam ao questionário não possuem critérios 
para a seleção das imagens e para a criação das pastas, uma delas possui uma pasta única onde 
salva todos os tipos de imagem relacionadas a casa e a denomina de “Home is where your bed is” 
(figura 4), o que indica que a condição de casa dela está atribuída a cama pois sua compreensão 
de “casa”, atualmente, é o seu quarto. 
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Figura 4: Pasta da usuária do perfil 03 “Home is where your bed is”.
Fonte: Pinterest. Acesso em: 14/08/2018.

Quando perguntadas o que pensam quando olham para essas imagens, essas 
mulheres responderam buscar por inspirações para o futuro, ou então somente imagens que as 
agradam, mas que não necessariamente serão usadas.

“Para juntar ideias ou inspirações de ambientes que eu possa vir a usar no futuro 
em meu próprio apartamento ou que eu gosto mas não necessariamente para 
usar na minha própria casa.”

As imagens escolhidas por elas são imagens que não estão conectadas com uma 
realidade (figura 5), muitas vezes são ambientes que, claramente, não se encontram no Brasil, ou 
por possuírem paisagens estrangeiras ou então porque os ambientes são possuem dimensões e 
formatos de apartamentos típicos brasileiros. 

“Ah, são imagens que eu gosto, sei que não vou usar o ambiente inteiro como 
está nas fotos, mas eu posso usar elementos como inspiração. Quando olhar 
para a foto eu vou saber qual é o elemento que eu gostei”.
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Figura 5: Exemplos de imagens que foram enviadas pelas mulheres do perfil 01.
Fonte: Acervo pessoal.

Elas dizem se imaginar nesses ambientes, mas as imagens juntas não geram um 
todo, elas são cada uma delas um ambiente a parte, elas não formam uma apartamento completo 
como as mulheres do perfil 02 fazem, essa mulheres do perfil 03 se imaginam hora em ambientes 
mais clássicos, hora em ambiente mais contemporâneos e dizem que tudo depende sempre de 
como vai ser o futuro delas:

“Eu consigo me imaginar nesses ambientes sim, apesar de não saber como vai ser 
a minha casa eu me imagino sentada nessa janela no frio, olhando as montanhas, 
mas consigo me imaginar num loft na cidade também, depende muito.”

Considerações Finais

Entendemos que o avanço tecnológico é inevitável e esse é o caminho que estamos 
seguindo, cada vez mais imagens de Arquitetura e Urbanismo estarão inseridas no mundo virtual 
e, tendo isso em vista, o objetivo deste artigo é investigar se as imagens compartilhadas pelos 
usuários no Pinterest contribuem de fato para a construção identitária de cada um deles. 

O questionário desenvolvido, permitiu compreender que as imagens representam a 
busca individual por uma representação da própria identidade através das imagens compartilhadas 
no Pinterest.  Muitas imagens são colocadas como demonstração de seus gostos pessoais estéticos 
ou, ainda, são imagens que significam sentimentos almejados (como a paz, o aconchego, o calor 
do lar).  Verificou-se que é possível entender os significados e anseios dos internautas que se 
transformam em curadores das imagens de seus próprios espaços imaginados.

Um dos exemplos mais interessantes é o da respondente do perfil 1, que viu na 
imagem que ela salvou a representação de uma vida de descanso, na qual as tarefas de dona de 
casa que ela não gosta são deixadas de lado.  Tais pessoas demonstram um poder de inserirem-
se nas imagens e vivenciá-las como se estivessem de fato dentro daquele ambiente.  Chegam 
até mesmo a “sentir” aquele ambiente “O cheiro, o frescor, a quietude” e no auge da imaginação, 
chama essas sensações de “inspiração”.
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Outras pessoas entrevistadas demonstram confiar nas imagens como se fossem 
profissionais.  Acreditam que a contratação de arquitetos seria muito onerosa e decidem pesquisar 
as imagens para construírem elas mesmas o ambiente desejado.  Em todas as respostas sentiu-se 
uma vontade de mostrar “como elas são por dentro”, enquanto pessoas, com “bom gosto” e com um 
status social geralmente acima do que realmente possuem.  A pesquisa mostrou que a identidade 
que as informantes querem atribuir a si mesmas é representada por cada imagem colecionada 
por elas, como um mosaico, a cada pedacinho, a cada figura, é uma parte da representação de si 
mesma que é revelada.
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