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Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

Saltar para a navegação 

 Nota: Para a telessérie norte-americana, veja Selfie (telessérie). 

 

Selfie do astronauta Aki Hoshide da Agência Japonesa de Exploração 

Aeroespacial. 

Selfie é uma fotografia, geralmente digital, que uma pessoa tira de si mesma 

(autorretrato).[1][2][3] As selfies que envolvem várias pessoas fotografadas são 

conhecidos como "selfies em (ou de) grupo".[4][5] 

A palavra vem da adição ao substantivo self (em inglês "eu", "a própria pessoa") 

do sufixo -ie ("-inho(a)"), resultando "euzinho(a)". Foi considerada a palavra 

internacional do ano de 2013 pelo Oxford English Dictionary.[6][5][7][8] 
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História[editar | editar código-fonte] 

 

Sélfie de estilo auto-retrato de uma macaca nigra feita com a Câmera 

fotográfica do fotógrafo de animais britânicoDavid Slater 

O inventor do autorretrato foi o alemão Robert Cornelius, em 1839.[9] No 

entanto, a palavra selfie só passou a ser utilizada com esse sentido no ano de 

2002, num fórum on-line australiano: 

2002 ABC Online (forum posting) 13 September: 

“Um, drunk at a mates 21st, I tripped ofer [sic] and landed lip first (with front teeth 

coming a very close second) on a set of steps. I had a hole about 1cm long right 

through my bottom lip. And sorry about the focus, it was a selfie.” 

As redes sociais ajudaram posteriormente a popularizar o termo, com a tag selfie 

aparecendo de forma recorrente em partilha de fotografias através do Flickr a 

partir de 2004. O seu uso no entanto só tomou verdadeira expressão a partir de 

2012, quando a palavra se tornou comum nas plataformas principais da mídia.[6] 

De acordo com um estudo realizado pela empresa de tecnologias espanhola 

Energy Sistem, as mulheres tiram, em média, 12 selfies a mais por dia do que os 

homens.[10] 
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Febre nas redes sociais, as selfies receberam técnicas usadas na hora dos 

registros, como a busca pelo ângulo perfeito, a maquiagem no tom certo, o 

alongamento do pescoço para evitar o queixo duplo, a luz ambiente, entre 

outras. [11] 

Tipos de selfies[editar | editar código-fonte] 

Em ordem alfabética: 

● Beardie - Selfie em que o destaque é a barba; 

● Bedstagram - é a selfie da hora do soninho, da cara amassada, daquela 

hora que sua melhor amiga é a cama;[12] 

● Belfies - aquelas em que se capta o corpo (normalmente o bumbum) e 

não tanto a cara;[10] 

● Braggies - selfie de ostentação;[13] 

● Carfie - São os selfies tiradas no interior de um carro para mostrar o 

dono e o veículo ao mesmo tempo;[10] 

● Couplie - Selfies de casais; 

● Drelfie - selfie bebado; 

● Dronie - Selfie batida por um Drone;[14] 

● Felfie - Em um ambiente agrícola;[15] 

● Foodfie - São as que mostram a comida que se vai comer ou que se 

comeu;[10] 

● Footfie - São as que mostram os pés num determinado contexto, seja 

ele a praia, uma piscina ou um jardim;[10] 

● Girlfie - São os selfies de grupo em que aparecem três ou mais 

raparigas;[10] 

● Helfie - Selfie para mostrar um novo corte de cabelo;[16] 

● Hotelfie - São as que exibem a vista que se tem do quarto de um hotel 

de luxo ou a cama deste;[10] 

● Jelfie - São fotos de grupo mais ou menos espontâneas em que, 

inesperadamente, se junta sempre mais alguém antes do clique final 

do smartphone;[10] 
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● Jobfie - São as captadas no local de trabalho e onde é notório o 

ambiente que se vive no mesmo;[10] 

● Legsie - Selfies das pernas; 

● Mom Selfies - São as que consistem em autorretratos de mães com os 

seus filhos em primeiro plano;[10] 

● No Make-up Selfie - Selfies em que a pessoa está sem maquiagem;[17] 

● Nude Selfie - popularmente conhecido por Nude, é um fenômeno que 

começou por volta de 2014, no qual as pessoas enviam fotografias e 

vídeos estilo selfie em posições sensuais ou nus em redes sociais. 

● Petfie - São aquelas em que aparecem os animais de estimação, 

normalmente gatos ou cães, fotografados em ambiente familiar na 

casa do dono - no sofá ou na cama - ou então rua em ambiente de 

brincadeira;[10] 

● SelfEye - Selfie em que o destaque é o próprio olho; 

● Selfie After Sex - Surgido em 2015, o Selfie After Sex são as fotos após 

o sexo com os casais tirando as imagens deles, em forma relaxada, 

após o coito. As imagens são acompanhadas pela hashtag #aftersex;[18] 

● Shelfie - Selfies em que o destaque das fotos são as prateleiras e 

estantes;[19] 

● Shoefie - Selfie em que se tropeçou e realizado com os pés e não com 

as mãos;[20] 

● Welfie - São os autorretratos captados quando se pratica desporto em 

espaços públicos, quer seja um treino num ginásio ou a participação 

numa corrida com amigos;[10] 

● Youie - Selfie de um retrato de outra pessoa; 

Na cultura popular[editar | editar código-fonte] 

No Oscar 2014 a selfie de grupo comandada pela apresentadora Ellen 

DeGeneres, teve mais de 2,7 milhões de compartilhamentos, chegando a 

colapsar o Twitter por alguns minutos. A imagem tornou-se a foto mais 

retuitada da história.[21] Tirada por um celular da Samsung, o valor desta ação 
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publicitária foi estimada entre 800 milhões a 1 bilhão de dólares, coforme 

revelado por Maurice Levy, CEO da Publicis, agência que gere a conta de 

publicidade da marca.[22] 

Ver também[editar | editar código-fonte] 

 

O Commons possui uma categoriacontendo imagens e outros ficheiros 
sobre Selfie 

● Bastão de selfie - também conhecido por Pau de Selfie 

Referências 

1. Ir para cima↑ «O melhor pau de sélfie do mundo é tema do novo 

vídeo do College Humor». Mobilexpert. 10 de junho de 2015. 

Consultado em 28 de fevereiro de 2016. 

2. Ir para cima↑ «A moda agora é a sélfie ostentação». RBS. 8 de 

janeiro de 2015. Consultado em 28 de fevereiro de 2016. 

3. Ir para cima↑ «Stikbox para iPhone, uma capa que se transforma 

em pau de sélfie». Tudo Celular. 21 de dezembro de 2015. 

Consultado em 28 de fevereiro de 2016. 

4. Ir para cima↑ «"Selfie" é nova maneira de expressão. E 

autopromoção». veja.abril.com.br/. Consultado em 7 de janeiro de 

2014. 

5. ↑ Ir para:a b «Definição ou significado de selfie no Dicionário Infopédia 

da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico». Infopédia - 

Dicionários Porto Editora. Consultado em 8 de outubro de 2016. 

6. ↑ Ir para:a b «SELFIE is named Oxford Dictionaries Word of the Year 

2013». Oxford English Dictionary. oxforddictionaries.com. 19 de 

novembro de 2013. Consultado em 16 de maio de 2014. 

7. Ir para cima↑ «.::A selfie ou o selfie? - Só Português :..». 

www.soportugues.com.br. Consultado em 8 de outubro de 2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
https://pt.wikipedia.org/wiki/CEO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_note-22
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Selfie&veaction=edit&section=4
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Selfie&action=edit&section=4
https://commons.wikimedia.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:selfies?uselang=pt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bast%C3%A3o_de_selfie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-:1_1-0
http://mobilexpert.com.br/mercado-telecom/materias/12231/o-melhor-pau-de-selfie-do-mundo-e-tema-do-novo-video-do-college-humor
http://mobilexpert.com.br/mercado-telecom/materias/12231/o-melhor-pau-de-selfie-do-mundo-e-tema-do-novo-video-do-college-humor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-:2_2-0
http://wp.clicrbs.com.br/holofote/2015/01/08/a-moda-agora-e-a-selfie-ostentacao/?topo=52,1,1,,186,e186
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-:3_3-0
http://www.tudocelular.com/apple/noticias/n65140/iphone-stikbox-pau-selfie.html
http://www.tudocelular.com/apple/noticias/n65140/iphone-stikbox-pau-selfie.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-4
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/selfie-e-nova-maneira-de-expressao-e-autopromocao
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/selfie-e-nova-maneira-de-expressao-e-autopromocao
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-:0_5-0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-:0_5-1
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/selfie
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/selfie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-ODW_6-0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-ODW_6-1
http://blog.oxforddictionaries.com/press-releases/oxford-dictionaries-word-of-the-year-2013/
http://blog.oxforddictionaries.com/press-releases/oxford-dictionaries-word-of-the-year-2013/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-7
http://www.soportugues.com.br/secoes/curiosidades/Curiosidades_selfie.php


8. Ir para cima↑ «Sélfie, em português, tem de ter acento». 

DicionarioeGramatica.com. 29 de dezembro de 2015. Consultado em 

8 de outubro de 2016. 

9. Ir para cima↑ 

http://www.selfieblog.net/noticias/primeira-selfie-da-historia 

10.↑ Ir para:a b c d e f g h i j k l dn.pt/ Qual é o seu tipo de selfie? 

11.Ir para cima↑ Monique Rossini (5 de abril de 2018). «I10 dicas 

infalíveis para sair bem nas selfies». 24News Brasil 

12.Ir para cima↑ atl.clicrbs.com.br/ SELFIE NA CAMA! FAMOSAS COM CARA 

DE SONO E FABULOSAS 

13.Ir para cima↑ epoca.globo.com/ "Braggie": a nova prática nas redes 

sociais 

14.Ir para cima↑ tecnologia.uol.com.br/ "Dronie", o drone que faz selfies, 

causa sensação na feira de eletrônicos CES 

15.Ir para cima↑ tecmundo.com.br/ "Selfie" é coisa do passado. A nova 

tendência é a "felfie" 

16.Ir para cima↑ nataliadornellas.com.br/ Belfie é o novo selfie. A GNT 

explica 

17.Ir para cima↑ bolsademulher.com/ Famosas sem maquiagem: celebs 

tiram selfie de cara limpa 

18.Ir para cima↑ mulher.terra.com.br/ "After sex": veja a nova moda das 

"selfies" após o sexo 

19.Ir para cima↑ diariodigital.sapo.pt/ Esqueça o «selfie», a nova moda 

no Instagram é o «shelfie» 

20.Ir para cima↑ [1] Saiba o que é shoefie e quem são as famosas que 

inspiraram a nova moda 

21.Ir para cima↑ Jamie Condliffe (3 de março de 2014). «A selfie de 

Ellen DeGeneres no Oscar é a foto mais retuitada da história». 

Gizmodo. Consultado em 9 de março de 2014. 

22.Ir para cima↑ Paula Brito (9 de abril de 2014). «Afinal, sabe quanto 

vale a selfie dos Óscares 2014?». Diário de Notícias. dn.pt. Consultado 

em 10 de abril de 2014. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-8
https://dicionarioegramatica.com.br/2015/12/29/selfie-em-portugues-tem-de-ter-acento/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-9
http://www.selfieblog.net/noticias/primeira-selfie-da-historia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-Tipo_10-0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-Tipo_10-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-Tipo_10-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-Tipo_10-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-Tipo_10-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-Tipo_10-5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-Tipo_10-6
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-Tipo_10-7
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-Tipo_10-8
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-Tipo_10-9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-Tipo_10-10
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-Tipo_10-11
http://www.dn.pt/mundo/interior/qual-e-o-seu-tipo-de-selfie-5007997.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-11
http://www.24news.com.br/noticia/495883/vida-e-estilo/10-dicas-infaliveis-para-sair-bem-nas-selfies-05042018
http://www.24news.com.br/noticia/495883/vida-e-estilo/10-dicas-infaliveis-para-sair-bem-nas-selfies-05042018
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-12
http://atl.clicrbs.com.br/atlpop/2015/03/12/selfie-na-cama-famosas-com-cara-de-sono-e-fabulosas/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-13
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2014/01/bbraggieb-nova-pratica-nas-redes-sociais.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-14
http://tecnologia.uol.com.br/noticias/afp/2015/01/08/dronie-o-drone-que-faz-selfies-causa-sensacao-na-feira-de-eletronicos-ces.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-15
http://www.tecmundo.com.br/fotografia-e-design/49763--selfie-e-coisa-do-passado-a-nova-tendencia-e-a-felfie-galeria-.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-16
http://www.nataliadornellas.com.br/materia.php?selfiebelfie-helfie-e-outros-popular-infografico-instagram-redessociais-bluebus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-17
http://www.bolsademulher.com/famosas-celebridades/famosas-sem-maquiagem-celebs-tiram-selfie-de-cara-limpa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-18
http://mulher.terra.com.br/comportamento/after-sex-veja-a-nova-moda-das-selfies-apos-o-sexo,af51046f68165410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-19
http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=699505
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-20
https://miz-mooz.com/blog/selfie-shoes/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-21
http://gizmodo.uol.com.br/selfie-ellen-degeneres-oscar-2014/
http://gizmodo.uol.com.br/selfie-ellen-degeneres-oscar-2014/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Selfie#cite_ref-22
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3804453&seccao=Dinheiro+Vivo&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+DN-Economia+%28DN+-+Economia%29
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3804453&seccao=Dinheiro+Vivo&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+DN-Economia+%28DN+-+Economia%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_de_Not%C3%ADcias_(Portugal)


Este artigo sobre fotografia é um esboço. Você pode ajudar a Wikipédia 

expandindo-o. 
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