Selfie
Selfie é um neologismo da língua inglesa e adotado também no Brasil. Significa
o mesmo que autorretrato, ou seja, quando alguém faz uma f oto de si própria
utilizando um celular ou câmera digital.
Por norma, as selfies são feitas com os celulares das próprias pessoas. O
objetivo de uma selfie é fazer com que o fotógrafo apareça na fotografia. As
selfies podem ser individuais ou em grupos (as conhecidas "selfies de grupo").
Quando alguém diz que vai tirar uma selfie, significa que vai fazer um
autorretrato com o seu celular. P
 ostar uma selfie é a expressão utilizada
quando alguém vai publicar nas redes sociais a selfie que tirou.
Devido a popularidade do termo, a palavra selfie foi adicionada ao dicionário
como um substantivo feminino e masculino.
Origem do selfie
A palavra selfie deriva do termo inglês self, que pode ser traduzido como "auto",
ou seja, algo que é feito ou que pertence a própria pessoa.
O uso da expressão selfie para designar os autorretrados existe na internet
desde 2004 (referências encontradas no F lickr), mas apenas em 2012 é que o
termo ganhou popularidade.
Selfie passou a ser usado como uma tag nas principais redes sociais, como o
Facebook, T witter e I nstagram, principalmente. O objetivo da tag #
 Selfie é
identificar que aquela foto se trata de um autorretrato do usuário (seja
individualmente ou em um grupo).
O que é um pau de selfie?

Para facilitar a vida das pessoas que adoram tirar selfies, o bastão ou pau de
selfie é um dispositivo que permite o usuário fazer os seus autorretratos com
uma maior abrangência do cenário.
No Brasil, o pau de selfie (selfie stick) começou a ganhar popularidade a partir de
2014, sendo considerado uma das maiores invenções feitas naquele ano, de
acordo com a revista Time.
Selfie ou S
 elf?
Para se referir a fotografia feita de si próprio, o termo correto é selfie. A palavra
selfexiste na língua inglesa, mas é usada para representar a individualidade de
algo ou alguém.
Exemplo: m
 yself (eu próprio) / s elf-service (auto-serviço).
Selfie: a palavra do ano

Em 2013 selfie foi eleita a "Palavra do Ano" pelo dicionário Oxford. O motivo
para esta escolha está na gigantesca procura que o termo teve neste mesmo
ano, um aumento de aproximadamente 17000% em relação ao ano anterior.
Selfies famosas
Estas foram algumas das selfies que se tornaram icônicas, seja pelas pessoas
que nelas aparecem ou pela excentricidade que representam:

Selfie feito pela apresentadora Ellen DeGeneres na cerimônia do Óscar de 2014.

Selfie do aventureiro Bear Grylls e Barack Obama, ex-presidente dos EUA.

Selfie do Papa Francisco com um grupo de crianças.

Macaco "Naruto" que impressionou por ter feito esta selfie com uma câmera
deixada na floresta.

