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Subjetividades contemporâneas frente ao consumo:  

um estudo de caso12 

Isabela Gonçalves de Oliveira3 

 
RESUMO: Pelos olhos de Bauman (1999), Lipovetsky (2007), Bragaglia (2004), entre 
outros, serão analisados recortes da subjetividade do sujeito contemporâneo, tendo como 
corpus posts do Instagram da Gabriela Pugliesi. O objetivo deste estudo será conectar teoria à 
prática a partir da Análise do Discurso de Orlandi (2009). Tem-se, como hipótese, que os 
posts da Pugliesi demonstram características do sujeito contemporâneo esmiuçadas no 
trabalho, o que é confirmado através da análise.  

 

INTRODUÇÃO 

O consumo é compreendido como um dos grandes atributos das sociedades contemporâneas, 

mais especificamente das ocidentais. Entretanto, esse protagonismo tem suas consequências 

em diversos níveis, como o psicológico, social e ambiental. A difusão de padrões de estilos de 

vida associados ao consumo e o reconhecimento social através disso repercutem, além de uma 

espécie de “encaixotamento de personalidades” – inclusive quando o chamado é justamente 

para sair da caixa, por quê não? –, o desenvolvimento de uma gama de emoções 

características no sujeito, que podem ser consideradas como causa ou consequência da cultura 

do consumo. O contexto apresentado contribui para o surgimento de influenciadores digitais 

que, como o próprio nome diz, são pessoas que usam a internet e as redes sociais tanto nessa 

propagação de estilos de vida quanto para indicar produtos e serviços, sendo recompensados 

financeiramente por isso. 

Neste trabalho, serão analisados traços da subjetividade contemporânea aplicados à posts da 

rede social Instagram, mais especificamente do perfil da influenciadora digital Gabriela 

Pugliesi (@gabrielapugliesi). Tem-se, como hipótese, que os posts da Pugliesi estarão em 

consonância com as características mencionadas aqui, suscitando outras, também. A partir de 
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uma observação preliminar do objeto, é possível perceber uma mulher branca, heterossexual e 

dentro dos padrões de beleza atuais falando sobre seu dia a dia e indicando produtos e 

serviços. Nesse sentido, é necessária uma investigação qualificada para determinar seu 

discurso através de texto e imagem, além de explorar a subjetividade hedonista que aparenta 

ter. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A lógica capitalista pode ser considerada dominadora de espaços, apesar dos diferentes níveis 

de intensidade dessa dominação observados em decorrência da localização no globo. 

Intensidade, inclusive, é palavra-chave no que diz respeito a sociedade de consumo. Caniato e 

Nascimento (2010), salientam o excesso como um atributo dela: abundância de informações 

(incluindo as publicitárias) e objetos. Para Lipovetsky (2007), essa intensidade é percebida 

através da relação de causa e efeito entre o enriquecimento da sociedade e o incessante 

surgimento de nova vontade de consumir. Assim: 

Para abrir caminho na mata densa, escura, espalhada e “des-regulamentada” 
da competitividade global e chegar à ribalta da atenção pública, os bens, 
serviços e sinais devem despertar desejo e, para isso, devem seduzir os 
possíveis consumidores e afastar seus competidores. Mas, assim que o 
conseguirem, devem abrir espaço rapidamente para outros objetos de desejo, 
do contrário a caça global de lucros e mais lucros (rebatizada de 
“crescimento econômico”) irá parar (BAUMAN, 1999, p. 86). 

Um dos objetos do que Bauman (1999) chama de “crescimento econômico” é a marca. Por 

exemplo, uma camiseta branca não será somente uma camiseta branca se tiver em seu peito a 

estampa de um jacaré, assim como um jeans não é somente um jeans se as linhas do bolso 

traseiro tiverem um desenho específico. As marcas – assim como “outras mídias”, como 

internet e televisão, por exemplo - servem como um certo tipo de “segurança” para o homem 

contemporâneo (CANIATO; NASCIMENTO, 2010), uma vez que instituições como igreja e 

Estado já não exercem mais o papel de referência. Em suma, essa diretriz de identidade, 

pertencimento e reconhecimento são, no geral, desenvolvidas pela mídia.  

Ainda segundo Bauman (1999), os consumidores têm necessidade de preencher um vazio, 

estão em constante movimento, estão sempre alertas e buscam ser seduzidos pelas artimanhas 

consumistas. Além de tudo, contam com a efemeridade em seus desejos. Lipovetsky e Serroy 

(2015 apud BRANCO, FERREIRA JÚNIOR, ALMEIDA, 2019) apontam o capitalismo 
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contemporâneo como “artista”, onde o racional, emocional e artístico se ligam. Dessa forma, 

pode-se afirmar que, segundo os autores supracitados, sedução é uma importante arma para o 

convencimento. 

Diante do cenário exposto, tem-se a tecnologia como uma das grandes protagonistas, atuando 

tanto na questão de produção em massa quanto na divulgação e venda do que é produzido. O 

contexto urbano atual compreende um fluxo intenso de informações, principalmente através 

dos dispositivos móveis conectados à internet. Bauman (1999), inclusive, enfatizava há duas 

décadas a questão da mobilidade e do borramento de fronteiras físicas e psicológicas através 

da tecnologia. É simples observar um exemplo dessa questão na vida cotidiana: no transporte 

público, em academias e até mesmo em bares e restaurantes, onde a convivência social 

costuma ser mais direta, os dispositivos móveis sempre têm o seu espaço.  

Assim, a difusão das redes sociais ganha um sentido ainda mais relevante, permitindo a 

aproximação entre pessoas que se encontram distantes fisicamente. Mas, além disso, 

funcionam como uma expressão de personalidade, gostos, estilos de vida e também como uma 

“vitrine social”. Assim, a questão da visibilidade ganha outro significado.  

As relações entre os indivíduos apresentam novos padrões, a partir de uma 
rede interligada, na qual as pessoas compartilham interesses e afinidades. 
Dentro desse contexto, os influenciadores digitais, que não são restritos a 
profissionais da classe artística, mas se destacam na internet com 
publicações em mídias sociais que agradam ao público e permitem que eles 
se tornem capazes de influenciá-lo nos seus modos de vida, consumo, 
comportamento e, até mesmo, em opiniões (BRANCO, FERREIRA 
JÚNIOR, ALMEIDA, 2019, p. 318). 

Segundo Campanella (2019), as mídias têm “o poder” de conectar o indivíduo com o social e 

com ele mesmo. Para o autor, algumas formas de sociabilidade na internet, principalmente as 

que valorizam a presença digital constante e, com isso, criação de visibilidade nas mídias, 

podem atingir o processo de construção de identidades. Sibília (2008) vai além, ao considerar 

a exibição de si na internet como uma forma de existir no mundo e de pertencer a ele. Nesse 

caso, o narrador torna-se praticamente um personagem da vida.  

O fenômeno da conexão através dos meios de comunicação, chamado de midiatização por 

Sodré (2011 apud FORTUNA; GOMES, 2017), é, assim, um terreno fértil para a quebra de 

identidades, uma vez que, baseadas no poder de compra, podem ser consideradas mais fluidas. 

Entretanto, é possível partir do princípio de Jesus Martín-Barbero de que é imprescindível 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

902 

entender o contexto de vida dos sujeitos. Para falar de influência, é preciso “estudar os modos 

de relação das pessoas com o meio” (BARCELOS; BARBERO, 2000, p. 155). Assim, 

podemos observar que, no contexto dos anos 50 a 60, segundo Lipovetksy (2007), o 

hedonismo (busca pelo prazer), bem-estar, conforto, sensações e ideais de felicidade, 

observados cotidianamente nos anos 2020, já eram atributos dos sujeitos.  

Além disso, pode-se observar como caraterística fundamental dos sujeitos contemporâneos a 

já mencionada fragmentação ou quebra de identidades. Para Hall (2006), isso diz respeito a 

quebra de uma espécie de espinha dorsal das identidades, onde os sujeitos podem se encaixar 

em mais de uma ao mesmo tempo, tendo prevalência de uma ou outra dependendo da 

situação. Esta questão diz respeito tanto a visão de si mesmo quanto de seu papel social. O 

reality show Big Brother Brasil 2021, da Rede Globo, pode ser um grande exemplo. Nele, os 

participantes têm estado às voltas com o conflito entre suas identidades (negros, brancos, 

heterossexuais ou homossexuais, homens, mulheres, etc.) durante a convivência no 

confinamento e, principalmente, mediante os problemas oriundos dela. O posicionamento do 

participante é cobrado, tanto dentro do programa como fora, e a tentativa de resolução da 

confusão mental acaba em um apelo por um subjetivo “bom senso”. Em suma, mudanças 

rápidas fazem parte do dia a dia do sujeito contemporâneo. 

Bragaglia (2004) nos apresenta algumas categorias e “modelos” de subjetividade comuns à 

sociedade de consumo: o sujeito fragmentado tem como principal atributo a hibridização de 

sua identidade através e a partir de um imenso fluxo de informações em um mundo a cada dia 

mais interligado; a falta de flexibilidade e autonomia dos sujeitos diz respeito a uma certa 

carência de reflexão e falta de impulso psicológico suficiente para dizer não; o sentimento de 

vazio vêm a partir da falta de referências fixas e a ansiedade ao escolher entre inúmeros 

modos de ser; por último, o sujeito pode ser considerado hedonista e individualista ao buscar 

o máximo de prazer possível para si mesmo.  

Assim, é possível fazer uma conexão preliminar entre consumo, mídias e subjetividades a 

partir de comportamentos dos sujeitos. Podemos pensar sobre os efeitos dessa relação na 

confiança pessoal e na autoestima, categorias escolhidas entre muitas outras, como as 

mudanças significativas no sono e excesso de exposição pessoal, por exemplo.  
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METODOLOGIA 

Para analisar o Instagram da Gabriela Pugliesi, influenciadora digital, foi utilizado o método 

estudo de caso. No estudo de caso, o objetivo é estudar o fenômeno dentro de seu contexto 

real, em situações onde a separação entre ele e o contexto não está claramente estabelecida 

(YIN, 1989 apud GODOY, 1995). 

Pugliesi foi escolhida por ter um perfil no Instagram onde compartilha dicas sobre corpo e 

estilo de vida “fitness”, o que está relacionado com a questão das subjetividades 

contemporâneas mencionadas anteriormente, ou seja, segundo o contexto apresentado, beleza 

e corpo são questões presentes de forma contundente na vida do sujeito contemporâneo. 

Através da sedução, hedonismo, vontade de ser visto e ansiedade, a exibição da intimidade no 

Instagram pode ser justificada. 

Atualmente, Pugliesi conta com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. De acordo 

com Perilo (2021), a influenciadora sofreu bullyng na infância por estar acima do peso e, aos 

13 anos, se matriculou em uma academia pela primeira vez. Com o tempo, foi se envolvendo 

com o universo fitness e com seu blog, chamado Tips4life, onde dava dicas sobre bem-estar. 

Em abril de 2020, início da pandemia do novo coronavírus, se envolveu em uma polêmica ao 

dar uma festa em sua casa, desobedecendo e debochando da recomendação de isolamento 

social. Por isso, desativou sua conta no Instagram por alguns meses, voltando em julho do 

mesmo ano. Como consequência, perdeu contratos publicitários. 

Serão examinados alguns posts da Gabriela Pugliesi, sendo um específico, que foi ao ar no dia 

19 de março de 2021, e também o conjunto formado pelos seis últimos posts, a partir da 

análise do discurso de Orlandi (2009). Estes foram escolhidos por serem os mais recentes e 

representarem uma visão atual do perfil da influenciadora. Segundo Orlandi (2009), na análise 

do discurso, observa-se o homem falando. Assim, procura-se compreender o sentido da língua 

de acordo com o seu sentido social, envolvendo a história do homem. Através desse tipo de 

estudo, “pode-se conhecer melhor aquilo que faz homem um ser especial com sua capacidade 

de significar e significar-se” (ORLANDI, 2009, p. 15).  
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RESULTADOS 

Trabalhos como os de Severiano (et al, 2011) e Rocha (2011) demonstram a ligação entre 

mídia, consumo e subjetividades. O perfil do Instagram da Gabriela Pugliesi une as três 

questões em si. A influenciadora é uma mulher branca, de classe média alta, heterossexual, se 

encaixa nos padrões de beleza atuais (que têm conexão com o estilo europeu): corpo magro, 

seios alinhados, olhos azuis, cabelo liso e loiro. Os últimos seis posts do Instagram da 

Gabriela são exibidos na Figura 1. Eles foram postados entre os dias 14 e 20 de março de 

2021. É interessante observarmos que todas as imagens contêm a dona do perfil, seja exibindo 

seu rosto ou seu corpo, de biquíni ou roupas que deixam boa parte do corpo à mostra, como 

short e top, por exemplo.  

A posição da Gabriela como sujeito nessas condições implica em um conforto consigo mesma 

para exibir seu corpo em diversos posts, alcançando o que poderia ser considerado um bom 

nível de visibilidade, de acordo com o número de seguidores anteriormente citado. Além 

disso, a história dela pressupõe uma superação que atingiu sozinha, por conta própria, o que 

reforça seu lugar de fala, mesmo isso sendo algo “não-dito” diretamente. O hedonismo é 

apresentado através de imagens sedutoras quanto ao resultado do estilo de vida que leva, 

remetendo ao aproveitamento máximo dos prazeres, lazer, carpe diem. Percebe-se um olhar 

envolvente em todas as fotos em que mira a câmera, mesmo quando sorri.  

Figura 1 

 

Fonte: Instagram @gabrielapugliesi 

Os sentidos evocados pela imagem transcendem o momento presente: é a chamada memória, 

de Orlandi (2009). Questionamentos sobre a própria alimentação e estilo de vida podem surgir 
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no encontro entre o espectador e essas imagens, todo o contexto por trás das fotos vêm à tona. 

É como se as imagens dissessem: “sou feliz porque meu corpo é perfeito”. Para Orlandi 

(2009), todos os sentidos que envolvem determinada situação têm efeito sobre o objeto 

estudado. 

Como serve de inspiração para muitas mulheres, os produtos e serviços indicados pela 

Gabriela têm grandes chances de serem incorporados à vida delas, como uma forma de “se 

parecer um pouco” com a mesma. As consequências disso para a saúde mental também 

podem ser questionadas, como um resultado do impacto de segui-la na rede social. Na Figura 

2, postada no mesmo perfil do Instagram, no dia 19 de março, também temos o efeito de 

“não-ditos” significativos. Gabriela, em seu quarto, posa em frente a câmera com um olhar 

sedutor, conhecido popularmente como “carão”, vestida com o que parece ser um pijama e 

com o cabelo despenteado. Na legenda, escreve: “Oi, mundo! Só para avisar que acordei”, 

seguido de um emoji de carinha feliz, invertido. 

Figura 2 

 

Fonte: Instagram @gabrielapugliesi 

 

Nessa imagem, percebem-se algumas ideias. A primeira delas é a de que é possível ser bonita 

e admirada no Instagram mesmo vestindo roupas simples e aparentando ter acordado no 

mesmo momento da foto. Mas, o “acordar” pode conter alguma outra referência? Nesse 

sentido, a ideia que vem à tona é o fato dela ter se separado há pouco tempo do marido, 

Erasmo Viana, com quem ficou casada durante quase quatro anos, ou seja, ela pode estar 

também se referindo ao despertar novamente de sua vida sentimental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho elaborado até aqui se encontra ainda em desenvolvimento. Para complementar a 

análise da conexão entre mídias, consumo e subjetividades, os comentários das publicações 

mais relevantes também poderiam ser analisados, de forma a demonstrar os dois lados: o do 

influenciador e do espectador ou “influenciado”, por assim dizer. 

Entende-se que ser influenciador digital é exercer uma profissão nova, mas que tem 

relevância na vida dos sujeitos contemporâneos, a julgar pelo interesse das marcas em realizar 

parcerias. Entretanto, quanto ao consumo de conteúdo, a ideologia dominante aparece, mesmo 

que de forma latente. Em grande parte das vezes, a influência digital serve para reforçar esses 

ideais, mesmo que existam exceções.  

Chega-se à conclusão, através dos posts analisados, de que o conteúdo da Gabriela Pugliesi 

demonstra características como hedonismo, sedução, valorização do emocional, além de 

ligação direta com o consumo, assim como se imaginava. Além disso, o grande número de 

seguidores e de interação com as publicações (inclusive as que contém propaganda) 

demonstram a busca de referências de personalidade. 
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