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RESUMO: Esta pesquisa está organizada em torno dos estudos sobre mídia, imagem, 

estética e comportamento, abordando a temática da estética e beleza nos blogs de moda e 

beleza, ancorada no blog “Alice Salazar”, com o objetivo de compreender como são 

construídas percepções estéticas por meio da apresentação de padrões de beleza no blog. A 

partir de métodos qualitativos, foi realizada uma análise de conteúdo (BARDIN, 2010)  em 

que foram avaliadas as categorias de “estética”, “imagem”, “internet e inovações” em dois 

vídeos da maquiadora e apresentadora Alice Salazar: junho de 2011 e maio de 2016. Para 

fundamentar este estudo, foram escolhidos autores como Eco (2014), Morin (2005), 

Rancière (2005), Charaudeau (2009), bem como Bardin (2010), para reiterar conceitos sobre 

o imaginário, estética, beleza, blogs e internet.  

 

Palavras-chave: estética; beleza; imagem; internet. 

 

 

ABSTRACT: This research is organized around the study of media , image, appearance and 

behavior , addressing the issue of aesthetics and beauty blogs fashion and beauty , anchored 

in the blog " Alice Salazar " , in order to understand how aesthetic perceptions are built by 

through the presentation of standards of beauty blog . From qualitative methods , a content 

analysis was performed (Bardin , 2010) in which the categories were evaluated "aesthetic " , 

"image" , " internet and innovations " in two videos from a makeup artist and presenter Alice 

Salazar : June 2011 and May 2016. in support of this study were chosen authors as Eco 

(2014) , Morin (2005 ) , Rancière (2005 ) , Charaudeau (2009 ) and Bardin (2010 ) , to 

reiterate concepts of imagination , aesthetics, beauty, blogs and internet. 

 

Keywords: aesthetics; beauty; image; Internet. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A maquiagem é uma forma de expressar sentimentos e faz parte da cultura e da moda 

desde a antiguidade. Quem nunca ouviu falar de Cleópatra e seus lindos olhos marcados com 

delineador feito de khol ou o arsênico que criava um ar pálido nas bochechas isabelinas, ou 

mesmo o “rouge” que dava um ar mais corado as bochechas das pin-ups? Os egípcios foram 

à primeira civilização a usar maquiagem. Criada para valorizar a beleza feminina, a pintura 

tornou-se uma prática comum tanto pelo desenvolvimento de novas técnicas no setor, como 

também pela facilidade de divulgação através dos meios de comunicação, e faz parte do 

interesse feminino até a atualidade. 

 A valorização da beleza e da moda no século XXI, os avanços tecnológicos e as 

mudanças na divulgação desses temas, popularizaram a comunicação e a beleza e, também, a 

indústria. Dentro do universo da moda, os blogs vêm se disseminando com notável 

velocidade e ganhando cada vez mais força e expressividade, atraindo não só olhares de 

amadores, mas também de profissionais, que se voltam para essa plataforma em busca de 

conteúdos, novidades, curiosidades e oportunidades. Inicialmente, vale ressaltar que as 

roupas, acessórios e maquiagem permitem fazer leituras sobre identidades, estilos e 

personalidades, o que contribui também para as identificações e para as relações 

interpessoais. 

 A partir desta temática, o problema de pesquisa que se estabelece diz respeito à 

investigação sobre como estão apresentadas as percepções estéticas no blog Alice 

Salazar? No caso desta pesquisa, destacamos os blogs de beleza, que são uma categoria de 

blogs de moda e estilo, por tratarem de assuntos afins, como dicas de beleza, moda, 

maquiagem entre outros. Alice Salazar trabalhou como maquiadora do Grupo RBS, afiliada 

da TV Globo no Rio Grande do Sul. Em 2010, a convite da própria rede, criou o blog 

“Espelho Meu”, onde apresentava tutoriais de automaquiagem e dicas de beleza.  Em 2015 a 

maquiadora criou o blog chamado Alice Salazar que está vinculado ao site 

alicesalazar.com.br e desativou o antigo blog Espelho Meu. Os principais conteúdos são 
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posts e vídeos onde ensina maquiagens, truques e segredos. As principais temáticas estão 

ligadas à beleza e maquiagem, incluindo dicas de produtos, tendências da área também são 

abordadas. 

A escolha do blog Alice Salazar em especial, justifica-se em função do sucesso de 

audiência e do reconhecimento da autora, a maquiadora Alice Salazar, e pela paixão da 

pesquisadora por produtos de beleza. Da mesma forma, por ter descoberto o blog durante 

pesquisas pessoais sobre maquiagens na web, quando observou a clara a evolução da 

qualidade dos vídeos e do surgimento de produtos e demais atuações da autora no setor de 

maquiagem e moda. 

 Esta escolha também se justifica nos estudos sobre blogs de moda e beleza sempre 

atrelados a um status de preocupação estética. Estudos sobre moda e publicidade, blogs de 

moda e estilo, corpos femininos volumosos e estéticos, jornalismo de moda, problema da 

literatura enquanto arte à luz a teoria estética de adorno foram encontrados. Contudo, estudos 

que envolvam diretamente da delimitação temática desta pesquisa não foram encontrados, 

alocando o problema escolhido como inovador para um campo que envolve estética e 

comunicação. 

Para dar conta da resposta científica em torno deste objeto, partimos da busca da 

construção do referencial teórico, organizado em três capítulos, que por sua vez, contemplam 

estética, discursividades e internet. Em segundo lugar, optamos pelas técnicas de pesquisa 

que contemplam a descrição analítica do objeto, por meio de uma análise de conteúdo, 

baseada nas categorias “estética”, “imagem” e “internet e inovações”. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1A BELEZA E A SUA HISTÓRIA 

 A beleza está diretamente ligada a vários tipos de artes e inúmeras definições e 

conceitos aparecem associados à palavra. Eco (2014) aponta que a beleza reporta-se além da 

beleza física do ser humano e da natureza ela engloba também outros tipos de beleza como os 

pensamentos, os santos e a beleza de Deus. Porém na Grécia antiga uma expressão muito 

utilizada pelos poetas era "quem é belo é caro, quem não é belo não é caro" essa frase 

representava o pensamento dos gregos antigos sobre o conceito de beleza. Tudo isso porque 

os gregos não possuíam uma beleza harmoniosa e um conhecimento aprofundado sobre o 

assunto. 

 Entretanto podemos observar que a beleza na maioria das vezes está ligada 

diretamente com outras qualidades como a "medida" e a "conveniência”. Para Eco (2014), a 

definição de belo sempre esteve inerente a determinadas proporções que se transformam com 

o passar do tempo em cada sociedade. No entanto, é difícil não se associar o belo ao bom e o 

feio ao mau. Segundo o autor, o filósofo grego chamado Kaloskal foi o primeiro a nos deixar 

de herança essa relação ao introduzir um conceito chamado – „kalokalagathia‟ - onde a 

beleza esta associada diretamente como um indicador de virtude. Essa ligação foi conservada 

por outras sociedades e civilizações e se estendeu a sociedade moderna atual. No entanto, 

Eco deixa claro que na sociedade contemporânea os conceitos de belo e feio são confusos, o 

que o autor chama de um „politeísmo de belezas‟ e que nem sempre é a imagem a que cativa 

mais. 

A própria palavra Kalón, que só impropriamente pode ser traduzida com o termo 

“belo”, deve nos deixar de sobreaviso: Kalóné aquilo que agrada, que suscita 

admiração, que atrai o olhar. O objeto belo é um objeto que, em virtude de sua 

forma, deleita os sentidos, e entre estes em particular o olhar e a audição. Mas não 

são apenas os aspectos perceptíveis através dos sentidos que exprimem a Beleza do 

objeto: no caso do corpo humano assumem um papel relevante também as 

qualidades da alma e do caráter, que são percebidas mais com os olhos da mente do 

que com aqueles do corpo (ECO, 2014, p.40 a 42). 

 

 Com o progresso econômico e cultural de Atenas, na Grécia Antiga, o conceito do 
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belo estético obteve um melhor entendimento, por ser uma fase de desenvolvimento das artes 

e, sobretudo da escultura e da pintura. 

 Segundo Eco (2014, p. 45), a escultura grega não idealizava um corpo abstrato, mas 

buscava uma beleza ideal “operando uma síntese de corpos vivos, na qual se exprime a 

Beleza psicofísica que harmoniza a alma e o corpo, ou seja, a Beleza das formas e a bondade 

da alma”. Sendo assim, o principal atributo das obras primas gregas são a simplicidade e uma 

tranquila grandeza, seja na posição, como na expressão, Eco (2014, p.47) 

 Os filósofos Sócrates e Platão tinham pensamentos diferentes em relação à beleza na 

Grécia Antiga. Conforme Eco (2014) Sócrates legitimaria a prática artística na proposta 

conceitual em três categorias estéticas: “a Beleza ideal, que representa a natureza através de 

uma montagem das partes; a Beleza espiritual, que exprime a alma através do olhar. E a 

Beleza útil ou funcional” (ECO, 2014, p. 48). Logo para Platão, a beleza possuía duas 

concepções: “harmonia e proporção” das partes e a beleza como “esplendor”, que inspirou o 

pensamento neoplatônico.  

  Eco (2014) afirma ainda que a beleza na Grécia conforme a mitologia era formada 

por deuses de “Delfos”, Apolo e Dionísio. Apolo representava a ordem e a harmonia, 

enquanto Dionísio era deus do caos e da infração das regras. “Essa coabitação de duas 

divindades antitéticas [...] exprime a possibilidade, sempre presente e verificando-se 

periodicamente, da irrupção do caos na beleza da harmonia” (ECO 2014, p. 55). Este 

contraste mostra que a concepção grega da beleza é bem mais complexa e problemática do 

que a tradição clássica.  

 Entretanto no século XV, a beleza para os homens da época era percebida como uma 

imitação da natureza, conforme regra cientifica estabelecida.  

 Segundo Eco (2014), Leonardo da Vinci afirmava que o artista é ao mesmo tempo 

criador de novidades e imitador da natureza, ele reproduz a composição o que exige inovação 

técnica e não apenas a mera e simples repetição das formas. 

O poder do pintor- Leonardo da Vinci- Tratado de pintura VI, 1498 

O pintor é senhor de todas as coisas que possam vir ao pensamento do homem, 

porque se tem desejo de ver belezas que o apaixone, ele é senhor de gerá-las, e se 

quer ver coisas monstruosas que assustem, ou que sejam cômicas e risíveis, ou 

verdadeiramente comiserativas, delas ele é o senhor criador (ECO, 2014, p.178). 
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 Neste sentido na era do Renascimento a mulher utilizava a arte dos cosméticos e 

dedicava-se com atenção aos cabelos, usando cabeleira de comprimentos longos e 

entrançados. Um período de execução dos empreendimentos para a mulher, que "ditava leis 

na moda e adequava-se ao fausto imperante sem esquecer, no entanto, de cultivar a própria 

mente, participante ativa das belas artes e com capacidade discursiva, filosófica e polêmicas" 

(ECO, 2014, p.196). 

Nesse mesmo período surgiu também o contorno das sobrancelhas, a pintura dos lábios, dos 

olhos e também das maçãs do rosto. As maquiagens eram tão elaboradas que se 

assemelhavam a máscaras, o pó cobria toda a face. Del Priori (2000) afirma ainda que os 

cosméticos dessa época eram elaborados com pau-brasil e cochinilha, acrescentados à 

gordura de porco ou cera. 

Mais tarde aquela mulher que gostava de se expor se contrapõe a uma visão de uma 

mulher recatada que quase não mostra o seu rosto secreto e nada fácil de traduzir. “A Vênus 

de velázquez nos aparece de costas, seu rosto é apenas entrevisto num reflexo, no interior do 

espelho” ECO (2014, P.198). Ainda no Renascimento a perfeição da beleza chega num grau 

muito elevado chamado a “Grande Teoria.” Que era a ideia de proporção das partes, é quando 

surge um olhar de beleza inquieta e surpreendente. Trazendo assim um aspecto sombrio e 

melancólico tirando o homem do centro do Mundo. 

Percorrendo a trajetória do contexto histórico, voltando-se mais precisamente para os 

séculos XVI e XVII, podemos ressaltar a mudança de costumes e as modificações da imagem 

da mulher. De acordo com Eco (2014) vestir-se bem para elas era um ato de significação, no 

entanto o sexo feminino tinha uma educação voltada para os trabalhos domésticos, 

educadoras e administradoras. No entanto, esta educação era supervisionada também pela 

Igreja que considerava a pintura e o embelezamento como uma transformação ao feito do 

criador. ECO (2014) nesse contexto destaca que “a beleza nada mais é que uma graça que 

nasce da proporção e conveniência, e de harmonia entre as coisas” (ECO, 2014, P.216). 

Do Século XVIII em diante a beleza barroca encontrou razão no gosto aristocrático 

por meio do abandono e da alegria de viver, e já no severo rigor neoclássico entrega-se ao 

culto da razão e da confiabilidade típica da burguesia.  



15 
 

O mesmo olhar terá, no entanto, dificuldades para distinguir no século XVIII, entre 

as múltiplas estratificações das categorias de comerciantes, notários e advogados, 

escritores, jornalistas e magistrados, aqueles traços que permitirão, um século mais 

tarde, que se identifique o tipo social do burguês (ECO, 2014, p.239). 

 

Conforme ECO (2014), Kant em sua critica da razão, afirma que a produção da 

beleza se dá por meio do “prazer desinteressado” que é produzido pela contemplação da 

beleza, ou seja, que não precisa fazer referência a um conceito pré-estabelecido. Porém 

temos a ideia de que “ao julgar belo um objeto, consideramos que o nosso gosto tem valor 

universal e que todos devem (ou deveriam) partilhar o nosso juízo” (ECO, 2014, p.264).  

A Beleza na era do Romantismo no século XIX era configurada principalmente por 

estar ligada as atitudes e aos sentimentos. Assim o conceito de perfeição se remodela e surge 

então uma beleza “exótica e surpreendente” que é ditada não só pela razão, mas sim pelo 

sentimento e pela razão concomitantemente. Neste viés, ECO (2014) afirma que “a beleza 

romântica expressa, em suma, um estado d‟ alma que, segundo o tema parte de Tasso e 

Shakespeare e se encontra ainda em Baudelaire e D‟Annunzio” (ECO, 2014 p.299). 

A concepção de beleza não muda apenas em diferentes contextos históricos, podem 

existir vários ideais e conceitos sobre “beleza” em uma mesma época e num mesmo País. 

Deste modo com a nova visão da realidade cotidiana e do heroísmo individual, surge um 

novo ideal de beleza chamado de “Vitoriana”. Eco (2014), afirma que a “beleza Vitoriana” se 

destaca pelos costumes morais, as regras do bem vestir, o comportamento em público e o 

bom senso da arquitetura e da decoração. 

Conforme Eco (2014), a burguesia nessa época possui uma beleza particular, onde se 

unem as características de “praticidade, solidez e durabilidade que fazem a diferença entre a 

estrutura mental burguesa e a aristocrática” (ECO, 2014, p.362). 

Em um mundo no qual cada objeto s torna, além de suas funções habituais, 

mercadoria, no qual a cada valor de uso (a fruição, prática ou estética, do objeto) 

sobrepõe-se um valor de troca (o custo do objeto, sua qualidade de índice de uma 

quantidade determinada de dinheiro), também a fruição estética do objeto belo se 

transforma em exibição de seu valor comercial (EC0, 2014, p.363). 

Nos anos de 1890 até 1910 perdurou o estilo de arte chamada “Art Nouveau” que 

seria uma nova compreensão do belo. Era um estilo essencialmente decorativo e voltado 

ao design e à arquitetura. Eco (2014, p.368) afirma que tudo “começou com os enfeites dos 
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livros, como os frisos e as molduras onde a beleza da decoração se unia com a função 

habitual do objeto”. (ECO, 2014, P.368) 

 Já em 1910, a beleza colorida e a estética da Arte Nouveau é substituída pela Art 

Déco. Esta ficou conhecida como beleza de cunho funcional, que era a aproximação entre a 

indústria e a arte. ECO (2014) afirma que a nova arte aparece em objetos de uso diário como 

máquinas de costura e chaleiras. Sem abrir mão do requinte, os objetos da “Art Déco” tinham 

uma decoração geometrizada nas arquiteturas, esculturas, jóias, luminárias e móveis, até 

mesmo quando eram feitos com bases simples. 

No século XX a beleza e a arte se voltam para os objetos práticos, produzidos em 

série, com custo baixo e que não possuem muitas qualidades de beleza. Entretanto se 

destacam por terem aspectos quantitativos, ou seja, “é a função que determina a apreciação 

de um objeto, e quanto maior a quantidade dos objetos produzidos a partir do modelo de 

partida, mais elevada à funcionalidade e a apreciação” (ECO, 2014, P.376). 

Em meados do século XX até os anos 60 as questões sobre beleza foram discutidas e 

questionadas o tempo todo. Esta época foi marcada por dois distintos conceitos de beleza. A 

“beleza da provocação” e a “beleza de consumo”. A primeira era estabelecida por meio dos 

movimentos de vanguarda e pelo “experimentalismo artístico” – Com formas não 

harmônicas, a beleza da provocação ensinava a uma nova interpretação “interpretar o mundo 

com olhos diversos, a usufruir do retorno a modelos arcaicos ou exóticos, ao universo do 

sonho ou das fantasias dos doentes mentais, as visões sugeridas pela droga” (ECO, 2014, 

P.417). A segunda segue os ideais de beleza que eram determinados pelo cinema, revistas, 

televisão através dos meios de comunicação os chamados mass media. 

A esta altura o visitante do futuro deveria se perguntar qual foi o modelo de beleza 

proposto pelos mass media e descobriria que o século é atravessado por uma dupla 

cesura. A primeira é entre modelo e modelo, no curso do mesmo decênio. Só para 

dar alguns exemplos, o cinema propõe-nos mesmo anos o modelo da mulher fatal 

personalizado por Greta Garbo e por Rita Hayworth e aquela da “mocinha da casa 

ao lado” personalizada por Claudette Colbert ou por Doris Day (ECO, 2014, 

p.425). 

 

O século XXI está marcado pela valorização demasiada do corpo, pela beleza e pela 
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juventude. A mulher, cada vez mais está procurando reafirmar sua identidade, seja através da 

padronização ou diferenciação, na busca eterna do ideal de beleza e da juventude, buscando a 

sua individualidade também para ser vista aos olhos do outro. O culto da beleza feminina que 

ao longo do século XX tornou-se acessível às massas e ocupou um lugar no cotidiano das 

pessoas é mostrado diariamente nas revistas de moda e de saúde. O parecer jovem é hoje um 

novo ideal de beleza.  

 

2.2 O PAPEL DA ESTÉTICA 

O mais justo é considerado o mais belo. Para os gregos estas eram as regras de senso 

comum que definiam a beleza. Eco (2014) explica que a beleza é com uma interpretação de 

mundo que interliga ordem e harmonia delimitando o “limite”. Entretanto, a beleza grega “é 

complexa e bem mais problemática do que as simplificações operadas pela tradição clássica” 

(ECO, 2014, p.55). 

Eco (2014) expõe duas antíteses em relação à beleza. A primeira ressalta que a beleza 

é a visão do sensível, traduzida pela percepção aonde podemos “diferenciar a aparência da 

beleza” (ECO, 2014, p.56). Contudo, essa oposição foi acondicionada pelos artistas de forma 

entreaberta, fazendo com que mais tarde o filosofo Heráclito definisse que para uma beleza 

ser harmônica ela teria que possuir uma “casual desordem”. A segunda traz os sentidos como 

forma de percepção. O som e a visão segundo os gregos são tidos como privilegiados porque 

são direcionados aos números e as Medidas. Neste viés, Eco (2014) destaca a música como 

uma forma de expressão da alma, porém é somente nas formas visuais que é aplicada a 

definição de belo (Kalón) como algo que é agradável e atrai. 

Sendo assim, a beleza grega se exprime através dos sentidos que permitem manter 

a distancia entre o objeto e observador: visão e ouvido, mais que tato, gosto ou 

olfato. No entanto, as formas audíveis, como a música, suscitam desconfiança em 

razão do envolvimento da alma do espectador que comportam (ECO, 2014, p.57). 

 

Conforme Eco (2014), a beleza apolínea se dá pela harmonia serena, juntamente com 

os padrões ordem e medida. Já a beleza dionisíaca é perturbadora, alegre, perigosa e antiética 

e acima de tudo representada como forma de possessão e loucura. Essa beleza de forma 
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conturbada ficou ocultada até a idade moderna e foi suprida mais tarde como principal fonte 

de demonstração de beleza na contemporaneidade. 

A palavra estética está diretamente ligada à sensação e ao sentimento originárias 

entre objeto e o sujeito. Se quisermos que algo seja belo, então temos que primeiramente 

dar-lhes a forma simétrica. De acordo com Eco (2014) é na simetria que o pensamento lógico 

toma a sua primeira forma visível, sendo assim, o precursor da fusão da cosmetologia, 

matemática, ciência natural e estética foi Pitágoras que criou a sua escola no século VI A.C. 

Com Pitágoras nasce uma visão estético-matemática do universo: todas as coisas 

existem porque refletem uma “ordem” e são ordenadas porque nelas se realizam 

leis matemáticas que são ao mesmo tempo condições de existência de beleza 

(ECO, 2014, p.61). 

 

Neste sentido, Simmel (1998) ressalta que a ideia de senso e de harmonia está na 

forma simétrica das coisas. Tudo é proporcionado e ordenado ao redor do centro. Sendo 

assim, podemos dizer que “o avanço em relação à estética é uma aceitação pura e simples das 

coisas na sua não significação” (SIMMEL, 2014, p.10). Por conseguinte aparece na estética a 

beleza do irregular e do assimétrico permeados no conceito da estética em perfeita simetria”. 

Assim, Simmel (1998) afirma que o racionalismo ou o valor que é dado somente à 

razão e ao pensamento lógico toma sua forma inicial nas estruturas simétricas. Quando essa 

forma de estética, baseada no irracional e no instintivo é invadida pelo cálculo e pelo 

equilíbrio, surgem então outras necessidades de beleza ideal e novos conceitos de beleza, ou 

seja, uma beleza baseada na oposição, pelo meio da forma irracional e assimétrica. 

Em outras épocas a preocupação da vida das pessoas não era o culto a beleza. 

Contudo atualmente com a mídia, a publicidade, a fotografia e os diversos concursos de 

beleza fizeram com que a busca pela perfeição do corpo se tornasse algo essencial. Com esta 

realidade, a beleza se tornou um mercado muito lucrativo e voltado para o consumo de 

massa. Neste sentido, a obra de arte é um conjunto de fatores que excluem o contato com o 

exterior, ela isola qualquer tipo de experiências vividas. A moldura para Simmel (1998) 

delimita o saber e exclui da mesma “todo o meio ambiente e, também, o expectador, e ajuda, 

assim, a colocar a obra de arte numa distância necessária, para possibilitar o seu consumo 



19 
 

estético” (SIMMEL, 1998, p.122). 

No entanto Morin (2005) elucida como se dá o processo de veneração a beleza no 

imaginário das pessoas, fazendo referencias aos Olimpianos e as celebridades no cenário da 

mídia. Artistas da TV, cinema, reis, rainhas, políticos, cantores, modelos é a imprensa por 

meio da informação que transforma esses Olimpianos em “vedetes” que estão situados entre 

o real e o imaginário. 

O olimpismo de uns nasce do imaginário, isto é, de papeis encarnados nos filmes 

(astros), o de outros nasce de sua função sagrada (realeza, presidência), de seus 

trabalhos heróicos (campeões, exploradores) ou eróticos (playboys, distels) 

 

Morin (2005) menciona que os meios de comunicação enaltecem os fatos e os 

acontecimentos da vida das celebridades afastados de qualquer ligação com a política e assim 

criam um papel mitológico para os “olimpianos”. As celebridades foram humanizadas e se 

aproximando da realidade das pessoas por meio de um progresso de uma nova cultura de 

massa. Sendo assim, “a vida dos olimpianos participa da vida quotidiana dos mortais, seus 

amores lendários participam dos destinos dos amores mortais; seus sentimentos são 

experimentados pela humanidade media; esses olimpianos podem até aceitar o 

aburguesamento de um casamento plebeu” desde que este seja transformado por amor 

(MORIN, 2005, p.106). 

Um olimpo de vedetes domina a cultura de massa, mas se comunica pela cultura de 

massa, com a humanidade corrente. Os olimpianos, por meio da sua dupla 

natureza, divina e humana, efetuam a circulação permanente entre o mundo da 

projeção e o mundo da identificação (MORIN, 2005, p.106). 

 

Neste sentido, Morin, (2005) explica que as estrelas e os olimpianos surgem através 

do “espetáculo cinematográfico” e por meio das suas atitudes se tornam exemplos a serem 

seguidos pela sociedade. Essa cultura de massa faz com que os antigos padrões de atitudes e 

de costumes como os pais, educadores e heróis nacionais sejam substituídos pelas 

celebridades impostas pela mídia. 

Morin (2005) cita que em meados dos anos 30, no livro de M.Thorp, os inquéritos de 

J.P Mayer, os heróis de filmes, ditavam aos jovens americanos como se portar através dos 
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gestos, condutas, palavras, poses e até das relações amorosas. De acordo com Morin (2005, 

p.108) “as celebridades em suas vidas de lazer e jogo, de espetáculo, de amor, de luxo e na 

sua busca incessante da felicidade simbolizam os tipos ideias da cultura de massa”. 

Os novos olimpianos são, simultaneamente, magnetizados no imaginário e no real, 

simultaneamente, ideais inimitáveis e modelos imitáveis; sua dupla natureza é 

análoga à dupla natureza teóloga do herói-deus da religião cristã: olimpianas e 

olimpianos são sobre humanos no papel que eles encarnam, humanos na existência 

privada que eles levam. A imprensa de massa, ao mesmo tempo em que investe nos 

olimpianos o papel mitológico, mergulha em suas vidas privadas a fim de extrair 

delas a substância humana que permite a identificação (MORIN, 2005, p106-107). 

 

Neste contexto, os padrões ideais de beleza ditados pela mídia são diariamente 

seguidos pelas mulheres, fortalecendo a conduta de ser e se manter bela socialmente. Assim 

como a arte e o campo estético estes critérios em busca dessa tal “moldura”, são totalmente 

desprovidos de outros tipos de percepções da realidade. 

 

Nesse viés, Ranciére (2005) em “a partilha do sensível” explica como fugir e romper 

com esses padrões estabelecidos e obter um novo pensamento, por meio da formação da 

sociedade política baseada no conhecimento individual. Dessa forma, o incentivo às 

manifestações de um povo é reconhecido como um regime político “estético” democrático. 

Conforme Ranciére (2005), é “a partilha do sensível” que determina a proporção da estética 

da politica como uma conjuntura de probabilidade para se organizar e perceber o coletivo, 

determinando assim oque se pode ou não sentir e de que maneira. 

Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que revela, ao 

mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e 

partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa portanto, ao mesmo tempo, um 

comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se 

funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina 

propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como uns e 

outros tomam parte nessa partilha (RANCIÈRE, 2005, p. 15). 

 

Segundo Ranciére (2005) a arte e a política caminham juntas. A politica assim como a 

arte é puramente estética, ou seja, está relativizada com o mundo sensível, assim como a 

forma de expressão artística. Entretanto, um governo político só pode ser considerado 

democrático se houver a liberdade de diferentes formas de percepção e manifestação em uma 

sociedade. Desta forma, a política “ocupa-se do que vê e do que se pode dizer sobre o que é 
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visto, de quem tem competência para ver e qualidade para dizer [...]” (RANCIÈRE, 2005, p. 

17). 

 Assim, para Rancière (2005), a chamada “partilha estética” está fundada nas 

expressões artísticas, baseadas na “politicidade sensível”, ou seja, está baseada em propostas 

políticas em contextos e épocas diferenciadas. “Esse modelo embaralha as regras de 

correspondência à distância entre o dizível e o visível, próprias à lógica representativa. 

Embaralha também a partilha entre as obras da arte pura e as decorações da arte aplicada” 

(RANCIÈRE, 2005, p. 20). 

Pensemos, por exemplo, no papel assumido pelo paradigma da página sob suas 

diferentes formas, que excedem a materialidade da folha escrita: temos a 

democracia romanesca, a democracia indiferente da escrita, simbolizada pelo 

romance e seu público. Mas temos também a cultura tipográfica e iconográfica, 

esse entrelaçamento dos poderes da letra e da imagem, que exerceu um papel tão 

importante no Renascimento e que vinhetas, fundos de lâmpada e inovações 

diversas da tipografia romântica ressuscitaram. (RANCIÈRE, 2005, p. 20) 

 

Neste viés, Rancière (2005) explica que é na “superfície plana da página, na mudança 

de função das "imagens" da literatura ou na mudança do discurso sobre o quadro, mas 

também nos entrelace da tipografia, do cartaz e das artes decorativas, que se prepara uma boa 

parte da "revolução antirrepresentativa" da pintura”. Um novo olhar, um novo modo de fazer 

arte, o homem cercado de objetos diferentes, estas são algumas maneiras de visibilidade de 

novas formas de se ver a arte. (RANCIÈRE, 2005, p. 22). 

É neste contexto que Rancière (2005) vai nos propor a definição do “Regime das 

Artes”, que é subdividido em três tipos diferentes de regimes de identificação. O Regime 

Ético das Imagens, o Regime Poético ou Representativo e por último o Regime Estético das 

Artes. Para explicar o Regime ético das imagens, Rancière (2005), questiona as imagens 

quanto a sua origem, a sua verdade, como são utilizadas e quais as suas implicações.  

Estão incluídas nesse regime as “imagens da divindade, do direito ou proibição de 

produzir tais imagens, do estatuto e significado das que são produzidas. Como a ele pertence 

também toda a polêmica platônica contra os simulacros da pintura, do poema e da cena” 

(RANCIÈRE, 2005, p. 28). 

Já o Regime Poético ou Representativo é identificado pela maneira de fazer a arte, ou 

seja, o principio da arte neste regime não é a cópia, mas sim a representação da realidade e 
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modos de fazer uma “imitação da realidade benfeita” (RANCIÈRE, 2005, p. 31), que foi 

denominada de “Belas Artes”. 

 O Regime Estético das Artes é o oposto do Representativo, ou seja, “O regime 

estético das artes é aquele que propriamente identifica a arte no singular e desobriga essa arte 

de toda e qualquer regra específica, de toda hierarquia de temas, gêneros e artes” 

(RANCIÈRE, 2005, p. 63). Ainda Segundo Rancière (2005) este Regime é tido como o 

nascimento da Estética e do Romantismo.  

A partir daí, pode-se compreender as funções exercidas pela noção de 

modernidade. Pode-se dizer que o regime estético das artes é o verdadeiro nome 

daquilo designado pela denominação confusa de modernidade. Mas 

"modernidade" é mais do que uma denominação confusa. Em suas diferentes 

versões, "modernidade" é o conceito que se empenha em ocultar a especificidade 

desse regime das artes e o próprio sentido das especificidades dos regimes da arte. 

Traça, para exaltá-la ou deplorá-la, uma linha simples de passagem ou de ruptura 

entre o antigo e o moderno, o representativo e o não representativo ou 

antirrepresentativo (RANCIÈRE, 2005, p. 34). 

 

Conforme Rancière (2005), com a revolução estética surgem novas formas de buscar 

o valor do belo e da beleza. Resultando “assim sentido universo "empírico" das ações 

obscuras e dos objetos banais”. 

 

2.3 DISCURSIVIDADES NA INTERNET 

 Com a revolução tecnológica da informação em constante desenvolvimento, as 

plataformas digitais se tornaram os principais meios de comercialização e divulgação da 

beleza. Esse processo de interação produz fortes impactos no modo de entendimentos nos 

contratos de leitura entre emissor e receptor. Segundo Charaudeau (2009), é a partir deste 

vinculo que o contrato de troca de interesse social resulta num acordo de regulação. Neste 

viés podemos entender que  

Por um jogo de regulação das práticas sociais, instauradas pelos indivíduos que 

tentam viver em comunidade e pelos discursos de representação, produzidos para 

justificar essas mesmas práticas a fim de valorizá-las. Assim, se constroem as 

convenções e as normas dos comportamentos linguageiros, sem as quais não seria 

possível a comunicação humana (CHARAUDEAU, 2009, p.67). 

 

Neste entendimento, o problema do diálogo entre o campo social e midiático 

enquanto uma “realidade de forças” pode ser percebido como um espaço limitado da própria 
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mídia no dia a dia da sociedade. Rodrigues (2000) afirma que “Há que compreender o sentido 

de campo a partir de uma energia que se cria, recria, propaga, repele e é colocada em tensão a 

partir de trocas e de relações que são constantemente alternadas e transformadas”. 

Já para Foucault, o vínculo entre o campo social e outros campos, refere-se ao 

discurso que deve ser pensado enquanto uma “prática discursiva”. 

Não podemos confundir com a operação expressiva pela qual o indivíduo formula 

uma ideia, um desejo, uma imagem; nem com a atividade racional, que pode ser 

acionada num sistema de interferência; nem com a “competência” de um sujeito 

falante quando constrói frases gramaticais; é um conjunto de regras anônimas, 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, numa dada 

época, e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, 

as condições de exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 1986, p.136). 

 

 

 Neste sentido, os emissores e os receptores de mensagens possuem uma ligação 

reciproca. Esta relação de complementação leva em consideração trabalho do campo das 

mídias que possuem dois conceitos importantes: O primeiro ressalta a relação da mídia com 

diversos campos sociais, e é definido pela elaboração discursiva dos mesmos. A construção 

de agendas e a visibilidade da tematização dos assuntos chegam ao público por meio da 

atividade mediadora discursiva das mídias. Por outro lado, as suas relações com os 

receptores, explicadas de modo linear pelas perspectivas teóricas de fundo funcionalista 

(FAUSTO NETO, 2010). 

 Neste contexto, o contrato de leitura é o resultado do discurso social, das crenças, dos 

aprendizados e também dos conhecimentos da sociedade tornando-se uma reinterpretação da 

realidade numa troca permanente com o objetivo de gerar efeitos de sentidos. As mensagens, 

os vínculos, as identidades e as representações, proporcionam ao expectador, efeitos, 

sentidos e sensações, de pertencimento. Deste modo, podemos entender que o tema proposto 

é o ponto principal para a geração do sentido e é ele ainda que assevera a ação do campo 

midiático com os outros campos, e, sobretudo com o campo social. Portanto é neste ambiente 

que são criadas as regras e as estratégias para os efeitos planejados e os produzidos, todos 

compreendidos no cenário da comunicação. Portanto podemos definir que  

Toda troca linguageira se realiza num quadro de cointencionalidade, cuja garantia 

é as restrições da situação de comunicação. O necessário conhecimento recíproco 

das restrições da situação pelos parceiros da troca linguageira nos leva a dizer que 

estes estão ligados por uma espécie de acordo prévio sobre os dados desse quadro 

de referência. (CHARAUDEAU, 2009, p.68) 
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Segundo Charaudeau (2009), o sujeito está diretamente ligado no processo 

discursivo. Isso se deve ao fato de que a sociedade é formada por diferentes linguagens, cada 

uma com suas particularidades. Esse discurso é produzido, articulado e destinado para 

distintos cidadãos que dentro de um contexto político, social, cultural, econômico 

direcionam a outros indivíduos geram um propósito de sentido. Para o teórico “a troca 

linguageira, realizada entre eles, depende de um contrato de comunicação, que regula essa 

prática”. Esse contrato estabelecido pelo emissor e pelo receptor é o que orienta o discurso 

produzido pelo produtor, pela mídia, por um recebedor da informação e também pelo 

público: 

A situação da comunicação é como um palco, com suas restrições de espaço, de 

tempo, de relações, de palavras, na qual se encenam as trocas sociais e aquilo que 

constituem seu valor simbólico. Como se estabelecem tais restrições? Por um jogo 

de regulação das práticas sociais, instauradas pelos indivíduos que tentam viver em 

comunidade e pelos discursos de representação, produzidos por justificar essas 

mesmas práticas a fim de valorizá-las. Assim se constroem as convenções e as 

normas dos comportamentos linguageiros, sem as quais não seria possível a 

comunicação humana (CHARAUDEAU, 2004, p.67). 

 

 

Neste sentido Fausto Neto (2007), expõe que o processo de comunicação é 

determinado por “um conjunto de estratégias que se estruturam na esfera do contrato de 

leitura” (FAUSTO NETO, 2007, p.12). Estas técnicas são utilizadas para se obtenção de 

resultados de sentidos que são estipulados conforme as “operações enunciativas” (FAUSTO 

NETO, 2007, p.12). Portanto o contrato de leitura está diretamente ligado “nas virtudes de 

suas operações enunciativas, susceptíveis de traduzir, em termos de efeitos possíveis, 

interação que se articule a oferta/apropriação” (FAUSTO NETO, 2007, p.12). Essa relação 

de contrato esta diretamente ligada às questões cognitivas, culturais e indenitárias aonde o 

sujeito é revelado como “efeitos de reconhecimento‟” (FAUSTO NETO, 2007, p.14).  

Assim, os dados externos são as “regularidades comportamentais dos indivíduos” 

(2009, p.68). Para Charaudeau (2009), estes comportamentos são em sua natureza uma 

recepção de diferentes sinais da comunicação entre os indivíduos e as coletividades, 

resultando em um conjunto dos diversos comportamentos sociais com mudanças e 

convergências constantes. Já os dados internos são os “propriamente discursivos” com 

restrições discursivas da prática da comunicação. Charaudeau (2009) compreende que esta 

conduta é “o conjunto dos comportamentos linguageiros esperados quando os dados externos 
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da situação de comunicação são percebidos, depreendidos, reconhecidos” (2009, 

p.70).Partindo desta concepção, Charaudeau (2009) afirma que baseado nos dados externos 

“cada uma corresponde a um tipo de condição de enunciação da produção linguageira: 

condição de identidade, condição de finalidade, condição de propósito e condição de 

dispositivo” (CHARAUDEAU, 2009, p.68). 

Eles se encontram na situação de dever subscrever, antes de qualquer intenção e 

estratégia particular, a um contrato de reconhecimento das condições de realização 

da troca linguageira em que estão envolvidos: um contrato de comunicação. Este 

resulta de características próprias à situação de troca, os dados externos, e das 

características discursivas decorrentes, os dados internos. (CHARAUDEAU, 

2009, p.68) 

 

 

Neste contexto, a beleza no online é fundamentada a partir dos critérios internos 

estipulados. Para Charaudeau (2009) essa troca de linguagens é divida a em “três espaços de 

comportamento linguageiros: o espaço de locução, o espaço de relação e o espaço de 

tematização” (2009, p.70). A “democratização” na internet fez com que a beleza 

conquistasse o direito de divulgação e de valorização massiva de consumo, produzindo um 

efeito de reciprocidade e intimidade com o espectador. Essa relação é o resultado das técnicas 

de inserção e de pertencimento colocadas em prática por meio das enunciações discursivas. 

O ambiente virtual de consumo da beleza é gerado a partir do vínculo entre os indivíduos 

comunicacionais. Neste sentido, a temática da beleza na internet é configurada e organizada 

pelo modo de organização discursiva. 

Neste viés, Levy (1993) afirma que é a contemporaneidade que define as novas 

formas de convívio da sociedade. Os novos hábitos, comportamentos, relações e as novas 

tecnologias da informação transformaram a maneira de consumo e de distribuição de bens e 

serviços e negócio. Sendo assim, podemos entender que  

novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das 

telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o trabalho, a 

própria inteligência, dependem, na verdade, da metamorfose incessante de 

dispositivos informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, 

criação, aprendizagem, são capturados por uma informática cada vez mais 

avançada. (LÉVY, 1993, p. 7). 

 

Neste sentido, a internet em sua dimensão é democrática e cria modos de readequação 



26 
 

da sociedade em suas diversas esferas. Múltiplos conteúdos, opiniões, ações estão on-line 

para o entendimento e para uma nova compreensão dos processos “democratizatórios” para o 

compartilhamento na ambiência da internet. 

O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial 

de computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 

Quanto ao neologismo cibercultura, especifica aqui o conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais) de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço 

(LÉVY, 1999, p.17). 

  Esse ambiente virtual que simula um ambiente real, propiciando a utilização de 

diversos sistemas e aplicativos sem a necessidade de acesso físico à máquina na qual estão 

hospedados fez com que todos os segmentos sociais como a política, economia, 

comunicação, administração, medicina, religião, cultura, dentre tantos outros não 

sobrevivam sem o uso da internet. 

Todo intercâmbio simbólico geralmente implica um distanciamento da forma 

simbólica do seu contexto de produção: ele afasta de seu contexto, tanto no espaço 

quanto no tempo, e reimplanta em novos contextos que podem estar situados em 

tempos e lugares diferentes. Usarei a expressão “distanciamento espaço-temporal” 

para indicar este processo de afastamento. (THOMPSON, 2002, p.28). 

 

 Deste modo, o ambiente virtual faz com que os indivíduos e a sociedade criem novos 

modos de relacionamento e promovem o desenvolvimento e crescimento social 

transformando a vida e sociedade de grande parte da humanidade. A economia, a indústria e 

outros se interligam no mundo todo por meio da internet. Esses processos de identidade que a 

internet promove segundo Pierre Lévy, aponta para um processo chamado de "virtualização 

social" onde o virtual é uma nova forma de ser, cuja compreensão é facilitada se 

considerarmos o processo que leva a ele: a virtualização. Essa "virtualização" está no espaço, 

nas relações, nos objetos, no tempo, o que determina pelo avanço tecnológico de se fazer 

“mais e mais por meio dos efeitos da cibercultura”. 

Deste modo, surge uma nova forma de compreender o uso da internet, que tem como 

principais características uma organização do meio social no ambiente virtual, no que diz 

respeito à estruturação das redes. Que considera o individualismo um tipo de “identidade 

coletiva” (2006, p. 22 – 29). Contudo, estas transformações tecnológicas fazem com que os 
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questionamentos sobre as identidades sociais e as diversas modificações no cotidiano e na 

própria mudança de organização social. Neste sentido, Manuel Castells procura entender as 

manifestações de identidade por meio das grandes inovações e modificações que ocorrem na 

“tecnologia da informação” (CASTELLS, 2006, p.17) e caracteriza essa sociedade  

pela globalização das atividades econômicas decisivas do ponto de visa 

estratégico; por sua forma de organização em redes; pela flexibilidade e 

instabilidade do emprego e a individualização da mão-de-obra. Por uma cultura de 

virtualidade do real construída a partir de um sistema de mídia onipresente, 

interligado e altamente diversificado. E pela transformação de bases materiais da 

vida – o tempo e o espaço – mediante a criação de um espaço de fluxos e de um 

tempo intemporal como expressões das atividades dominantes. (CASTELLS, 

2006, p.17) 

 

 Assim, a cibercultura é compreendida por mundializar os “modos de organização 

social e congregar forças, ímpetos e desejos com uma peculiaridade fundamental apontada 

pelo autor, no sentido de universalizar sem totalizar” (DACOL, 2008, p.40). Para tanto, a 

essência das relações humanas está mudando por causa da fragmentação constante da 

cibercultura. Tudo é transformado, desde o imaginário humano até a forma como os homens 

interagem entre si e com a própria tecnologia. Conforme Lévy (1999) a tecnologia e a 

subjetividade estão totalmente integradas, de forma que uma influencia a outra de forma 

definitiva. 

Com o desenvolvimento e a democratização das tecnologias as imagens detém uma 

grande importância e se proliferam constantemente. As plataformas digitais como os 

smartphones possuem uma grande importância no imaginário das pessoas que interpretam e 

percebem as coisas modelando a realidade social. Neste sentido, Bergson (2006), compreende 

que não podemos limitar o objeto apenas naquilo que estamos vendo, muito menos idealizar esse 

objeto alguma coisa que ele não representa. Para o filósofo, que foi precursor em regularizar o 

conceito de imagem, a matéria é um “conjunto de imagens”. (BERGSON, 2006, p.1). Sendo 

assim, entende-se por imagem. 

 
E por "imagem" entendemos certa existência que é mais do que aquilo que o 

idealista chama uma representação, porém menos do que aquilo que o realista 

chama uma coisa - uma existência situada a meio caminho entre a "coisa" e a 

"representação". Essa concepção da matéria é pura e simplesmente a do senso 

comum. (BERGSON, 2006, p.1). 
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Neste sentido, a imagem é uma junção da “realidade do espírito com a realidade da 

matéria” que procura compreender efetivamente qual a relação de ambos na memória. Este 

conceito claramente dualista é incorporado pelo senso comum e pela consciência direta 

limitando os estudos de filosóficos. Bergson (2006) ressalta que “essas dificuldades 

devem-se, em sua maior parte, à concepção ora realista, ora idealista, que é feita da matéria”. 

(BERGSON, 2006, p.1). 

Essa concepção da matéria é pura e simplesmente a do senso comum. Um homem 

estranho às especulações filosóficas ficaria bastante espantado se lhe disséssemos 

que o objeto diante dele, que ele vê e toca, só existe em seu espírito e para seu 

espírito, ou mesmo, de uma forma mais geral, só existe para um espirito, como o 

queria Berkeley. (BERGSON, 2006, p.2). 

 

Neste contexto, o mundo material é constituído e representado por meio das 

concepções do cérebro e não vice versa. Assim, Bergson em seus estudos, explica que o 

homem nunca poderá decifrar o universo, uma vez que 

[...] o cérebro é uma imagem, os estímulos transmitidos pelos nervos sensitivos e 

propagados no cérebro são imagens também [...] é o cérebro que faz parte do 

mundo material, e não o mundo material que faz parte do cérebro [...] Nem os 

nervos nem os centros nervosos podem, portanto condicionar a imagem do 

universo. ( BERGSON, 1999 P. 13-14). 

 

Portanto, para Bergosn (2006), os vários conjuntos de imagens que dão forma aos 

objetos possuem relação com os sentidos, deste modo imagens não são apenas simples 

seleção da realidade. Neste sentido, Bergson (1999) faz relações da imagem com a 

lembrança, e cita dois tipos distintos: A lembrança espontânea e a lembrança aprendida: A 

primeira é considerada como perfeita, onde a sua época, lugar e memória serão conservadas e 

o tempo não adicionará nada a imagem sem ser degenerada. Já a segunda compreende que 

mudará com o tempo tornando-se gradativamente cada vez mais comum. A partir destas 

concepções, Bergson (1999) acredita que a memória é pura e inalterável e que ao mesmo 

tempo se confronta com as lembranças das imagens e das percepções, mesmo que nenhuma 

seja produzida separadamente. Ainda de acordo com Bergson (2006), a percepção não é 

apenas a comunicação de espírito com o objeto presente, ela esta ligada diretamente com as 

lembranças e com as imagens que se complementam e que acabam assim sendo 

interpretadas. 
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[...] Antes de ser atualizada pela consciência, toda lembrança vive em estado 

latente, potencial. [...] Depois, ela completa, dizendo que: o papel da consciência, 

quando solicitada a deliberar, é, sobretudo o de colher e escolher.[...] E, finalmente, 

ela faz uma aproximação ao que Bergson considerava a verdadeira memória, ou 

lembrança-pura à arte. (BERGSON, 1999 p.14) 

 

 
 Partindo desta concepção, “a imagem é um estado presente, e só pode participar do 

passado através da lembrança da qual ela saiu. A lembrança, ao contrário, impotente 

enquanto permanece inútil” e por isso não é associada com a sensação, não possui vínculos 

com o presente e não é se pode estender. (BERGSON, 1999, p.164). Sendo assim, as imagens 

que estão vinculadas as nossas percepções não fazem parte da matéria em sua plenitude e 

integralidade. 

Para Jacques Aumont (2002) as imagens são obtidas pela conexão do cérebro com a 

visão, ou seja, ela está diretamente ligada com o olhar do individuo que a observa. E este 

indivíduo, conforme Aumont (2002), já possui uma história e um olhar limitado no âmbito 

social e cultural. Sendo assim, está conexão do poder simbólico é que determina o intermédio 

entre a realidade e espectador. Neste sentido, o tempo está ligado diretamente com a 

percepção, sendo assim, em 1974 com a progressão da ciência e com a descoberta de 

dois tipos de células do nervo óptico, umas especializadas na resposta aos estados 

de estimulo permanentes, e as outras aos estados transitórios. As células 

"permanentes" tem um campo receptor menor, correspondem mais afóvea, 

trabalham quando a imagem e nítida; as células "transit6rias" tem um campo bem 

amplo, respondem aos estímulos variáveis, correspondem mais a periferia e são 

pouco sensíveis ao flou. Enfim, as células "transit6rias" podem inibir as células 

“permanentes": as primeiras seriam, pois, mais uma espécie de sistema de alarme e 

as segundas, um instrumento analítico.(AUMONT, 2002, p. 17) 

 

 

Conforme Aumont (2002) para compreendermos uma imagem temos que observá-la 

como um objeto qualquer. No entanto para esta imagem ser percebida, temos que disponibilizar 

diferentes formas de perspectivas, onde cada percepção ocorre no seu tempo, às vezes rápido, às 

vezes lento, denotando que “a percepção é um processo quase experimental, que implica um 

sistema de expectativas”. (AUMONT, 2002, p. 86)  

A imagem esta ligada diretamente com as vivências e com o mundo do receptor que 

as observa. Aumont (2002) explica que a relação com o mundo era vista por meio de imagens 

religiosas que eram tidas como símbolo. Já na idade média, estas imagens tinham a função de 

levar informações do mundo para as pessoas, que se chamava de “modo epistêmico”. Neste 

mesmo contexto, existiam também as imagens chamadas modo “estético” onde a principal 
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função delas é cativar e produzir sensações no espectador. Sendo assim, tanto as imagens 

simbólicas quanto as imagens estéticas possuem conexão direta com o mundo real. 

 
As imagens, isso e inegável ha mais de 100 anos multiplicaram-se 

quantitativamente em proporções impressionantes e sempre crescentes. Além 

disso, percebemos que essas imagens invadem nossa vida cotidiana, que seu fluxo 

não pode ser contido. Donde o sentimento difundido de que vivemos na verdade a 

era da imagem, a ponto de profetas mais ou menos inspirados anunciarem 

regularmente, com regozijo ou tristeza, a morte da escrita. (AUMONT, 2002, p.35) 

 

 

Tendo em vista a importância da imagem e suas representações, Bergson (2006) 

entende que a real matéria é o resultado da soma de representações e ações compartilhadas entre 

si, que se deve ao total compreensão consciente das imagens e dos objetos. 

A realidade da matéria consiste na totalidade de seus elementos e de suas ações de 

todo tipo. Nossa representação da matéria é a medida de nossa ação possível sobre 

os corpos; ela resulta da eliminação daquilo que não interessa nossas necessidades 

e, de maneira mais geral, nossas funções. Num certo sentido, poderíamos dizer que 

a percepção de um ponto material inconsciente qualquer, em sua instantaneidade, é 

infinitamente mais vasta e mais completa que a nossa, já que esse ponto recolhe e 

transmite as ações de todos os pontos do mundo material, enquanto nossa 

consciência só atinge algumas partes por alguns lados. (BERGSON, 2006, p.35) 
 

 

Neste sentido, a imagem visual influencia mais do que qualquer outro de tipo de 

linguagem. Em plena era da contemporaneidade, com a tecnologia das informações o 

individuo está conectado e impermeado no discurso contemporâneo na internet que é o 

discurso da Imagem. Assim o discurso da beleza e da imagem na internet esta 

constantemente procurando se reposicionar por meio do discurso da imagem nas novas 

plataformas digitais.  

Conforme Aumont (2002) estas linguagens e significados que são diretamente 

representadas pelo ambiente simbólico, estão de intermediar os indivíduos da realidade. A 

relação da imagem com o real, abstrato, conteúdo e significados são imensuráveis. Deste 

modo, Aumont (2005) afirma que a o discernimento das imagens vai além daquilo que vemos, 

porque independentemente distorções da imagem pode-se perceber o que elas representam. 

 

As determina6es fisiológicas e psicológicas, tais como acabamos de expô-las, da 

relação do espectador com a imagem não bastam para descrever completamente 

essa relação. Alias esta se da em urn conjunto de deter micções que englobam e 

influenciam qualquer relação individual com as imagens. Entre essas 

determinações sociais figuram em “especial os meios e técnicas de produção das 

imagens, seu modo de circulação eventualmente de reprodução, os lugares onde 
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elas estão acessíveis e os suportes que servem para difundi-as”. E 0conjunto desses 

dados, materiais e organizacionais, que chamamos de dispositivo - retomando 

assim, mas logo mudando, o sentido conferido a esse termo por importantes 

estudos do inicio dos anos 70 referentes ao cinema. (2005, p. 86) 
 

 

 

 

2.4 SOBRE OS BLOGS DE MODA 

 

No que concerne a trajetória evolutiva dos blogs, até a fase de profissionalização, 

investigamos as fases sugeridas por Malini (2008), que elenca fases distintas pelas quais os 

blogs passaram até o momento, identificando-as em: a) fase filtro, b) fase dos diários 

pessoais; c) fase informativa e d) fase profissional. Nessa primeira etapa, chamada de filtro, 

os blogs tinham um formato “simples que incluía textos e vínculos hipertextuais ou 

referências para outros sites com praticamente nada de vídeo ou áudio” (PRUDKIN, 2010, p. 

28). A fase dos diários pessoais acontece concomitantemente à primeira, já que os mesmos 

começaram a exercer um papel de bloco de notas pessoais, ou seja, os textos relatavam o 

cotidiano e experiências pessoais dos criadores dos blogs (LEMOS, 2002). Nesta etapa, a 

linguagem era informal, como um diário mesmo. Ainda hoje, muitos autores consideram o 

uso do blog como diário pessoal à prática mais popular dessa ferramenta (AMARAL, 

MONTARDO E RECUERO, 2008). 

 Na terceira fase, que se consolida após o 11 de setembro de 2001, os blogs 

começaram a ser usados para a publicação de notícias e relatos de pessoas comuns, que 

produziam conteúdos importantes sobre a tragédia. Assim, os cidadãos passaram a contribuir 

com os meios de comunicação convencionais ao trazer dados importantes para jornais, 

revistas e outras mídias. Foi o início da etapa informativa na blogosfera. O desencadear de 

todo esse processo de desenvolvimento dos blogs e seus mais variados usos e serviços, 

alavancaram a inserção de “anúncios publicitários nas páginas”. Segundo Malini (2008), 

configura-se, a partir daí, a quarta fase dos blogs, ou seja, o início da profissionalização do 

setor.  

Os blogs de moda possuem o ponto de vista dos autores (profissionais, consultores, 

jornalistas ou somente interessados pelo assunto), seja no que concerne ao modo de 

escrever (quase sempre simples e acessível), seja na abordagem das questões – o 
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que significa dizer que eles privilegiam um tom espontâneo e pessoal (e até a 

irreverência). Eles não têm a obrigação de dar a versão de uma empresa (ou a 

oficial); e há liberdade de criticar ou elogiar determinada coleção, por exemplo. 

Nogoodforme.com e Myfashionlife.com, lançados, respectivamente, em maio de 

2003 e setembro de 2004 estão entre os primeiros blogs de moda a terem aparecido 

na web, segundo Rocamora e Bartlett (2009). No Brasil, os primeiros blogs de 

moda são o Moda Pra Ler o Oficina de Estilo, ambos de 2006, embora já houvesse 

experiências em 2004. 

 

Em 2004, segundo Primo (2008), o primeiro ano em que a Technorati emitiu relatório 

acerca do estado da blogosfera (“StateoftheBlogsphere”), a companhia rastreava em torno de 

quatro mil blogs. No mesmo ano, com a compra do blogger pela Google, o número de blogs 

subiu para 19,6 milhões, e nesse ano uma quantidade pequena de blogueiros passou a usar a 

ferramenta como fonte de renda. Os blogs tornaram-se instrumentos de trabalho e seus 

criadores começaram a ter um ganho financeiro através dos blogs profissionais. Geralmente 

essa renda se dá por meio de propagandas, serviços, que pagam por cliques, exibições das 

marcas nas páginas, comentários de blogueiras sobre determinado produto, entre outros 

(PRIMO, 2008, p.125-126). 

Atualmente muitas meninas que se destacam por seus estilos diferenciados, chamam a 

atenção no seu meio social, se utilizam da plataforma da blogosfera para divulgar fotos de 

looks e dão também dicas de beleza e moda. Com milhares de acessos em seus blogs, 

algumas dessas garotas transformaram-se em líderes de opinião no setor. Muitas marcas 

contemplam nelas a oportunidade de lançarem produtos e divulgarem suas marcas com custo 

muito menor que qualquer modelo famosa cobraria para fazer uma propaganda ou campanha. 

Sendo assim, muitas blogueiras também utilizam dessa visibilidade para se tornarem 

blogueiras profissionais conhecidas tanto na internet como fora dela. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 OBJETO EMPÍRICO 

 

No caso desta pesquisa, destacamos os blogs de beleza, que são uma categoria de blogs 

de moda e estilo, por tratarem de assuntos afins, como dicas de beleza, moda, maquiagem 

entre outros. Trata-se em específico o weblog “Alice Salazar”, criado pela gaúcha Alice 

Salazar, um blog voltado ao universo das mulheres, cujo conteúdo central são posts e vídeos 

onde a maquiadora ensina maquiagens, truques e segredos. Temáticas ligadas à beleza e 

maquiagem, incluindo dicas de produtos, tendências da área também são abordados. 

A atuação da blogueira contempla diversos sites de redes sociais, como o site oficial 

www.alicesalazar.com.br e seu canal do YouTube (www.youtube.com/user/alicecsalazar) 

em que ela hospeda vídeos-tutoriais ensinando maquiagem (alguns vídeos postados possuem 

mais de 8.518.719 visualizações) sua página do Facebook, com cerca de 1.116.949 curtidas;  

Twitter (136 mil seguidores) e Instagram @alicesalazaroficial, na qual possui mais de 

1.000.000 (dados do dia 25 de junho de 2016).A interação entre a maquiagem e seus 

apaixonados vem sendo mediada através da internet, cujo alcance chega a pessoas de 

diversas classes sociais. 

A escolha do blog “Alice Salazar” em especial, se dá em função do sucesso de 

audiência e do reconhecimento da autora, a maquiadora Alice Salazar, e pela paixão da 

pesquisadora por produtos de beleza. Da mesma forma, por ter descoberto o blog durante 

pesquisas pessoais sobre maquiagens na web, quando observou a clara a evolução da 

qualidade dos vídeos e do surgimento de produtos e demais atuações da autora no setor de 

maquiagem e moda. 

Com o sucesso de audiência nos blogs e vídeos, Alice passou a receber convites para 

dar cursos de auto maquiagem em todo o Brasil, como é possível verificar através de uma das 

seções-blog (http://oqueaaliceusa.blogspot.com.br) onde ela divulga cursos, workshops, 

produtos que usa, onde adquiri-los, e ainda indica profissionais da área da beleza. Alice já 

criou sua própria linha de maquiagem em março de 2013, criou películas para as unhas, 

http://www.alicesalazar.com.br/
http://www.youtube.com/user/alicecsalazar
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cosméticos para limpeza de pele, e até mesmo escreveu um livro tutorial ilustrado de 230 

páginas, com dicas de maquiagem para várias ocasiões, como maquiagem para noiva, para 

balada, maquiagem básica para o dia a dia.  

3.2 NATUREZA DA PESQUISA 

 

Através das pesquisas executadas a partir da combinação de referencial teórico e das 

ferramentas metodológicas poderemos chegar a uma melhor elaboração de resultados deste 

trabalho. Primeiramente, foi feita uma revisão bibliográfica a fim de conceituar os termos 

relevantes para essa pesquisa, tais como beleza, a sua história, internet e seus discursos, 

imagem e suas concepções, utilizando referências como: Eco (2014); Charaudeau (2009); 

Bergson (1999), entre outros autores. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva cuja ênfase é investigar as estratégias 

de comunicação e de imagem através de uma descrição criteriosa por meio de uma análise 

descritiva, conforme as categorias pré-estabelecidas: estética; imagens; internet e inovações;  

De acordo com Godoy (1995) “de maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura 

enumerar e/ ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise 

dos dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida 

que o estudo se desenvolve” (GODOY,1995,p.58). A pesquisa qualitativa estuda e procura 

analisar os fatos por meio de resultados que: 

Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos 

interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, 

procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou 

seja, dos participantes da situação em estudo. (GODOY, 1995, p.58). 

 

Já a pesquisa bibliográfica, “é produzida e estudada com suporte nos materiais que já 

foram publicados”. Gil (2010, p. 29) No entanto, pelas particularidades do objeto empírico, 

também se trata se uma pesquisa descritiva, que é bastante apropriada para a área de ciências 

humanas e sociais. Esta pesquisa tem como finalidade 

analisar, com a maior precisão possível, fatos ou fenômenos em sua natureza e 

características, procurando observar, registrar e analisar suas relações, conexões e 

interferências. Procura-se conhecer e comparar as várias situações que envolvem 

o comportamento humano, individual ou em grupos sociais, ou organizacionais, 

nos seus aspectos social, econômico, cultural, etc (MICHEL, 2005, p.36). 
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Esta pesquisa está classificada como empírica, pois para fazermos a análise e a 

compreensão de um estudo de caso temos que:  

segundo Gil (2010, p. 97),significa o estudo minucioso e profundo de um ou 

alguns objetos [...]. As vantagens da pesquisa do estudo de caso são: a) estímulo a 

novas descobertas; b) ênfase na totalidade e simplicidade nos procedimentos de 

coleta e análise das informações obtidas. 

 

Com isso, pelas características do objeto empírico, também se trata se uma pesquisa 

descritiva, que é bastante apropriada para a área de ciências humanas e sociais. Esta pesquisa 

tem como objetivo  

analisar, com a maior precisão possível, fatos ou fenômenos em sua natureza e 

características, procurando observar, registrar e analisar suas relações, conexões e 

interferências. Procura-se conhecer e comparar as várias situações que envolvem 

o comportamento humano, individual ou em grupos sociais, ou organizacionais, 

nos seus aspectos social, econômico, cultural, etc (MICHEL, 2005, p.36). 

 

 

Neste sentido, a pesquisa descritiva, possui em seus objetivos de relatar as 

características do objeto levando em consideração as relações sociais, que contribuem para 

descrever os elementos analisados. A trajetória metodológica proposta neste trabalho busca, 

portanto, uma observação sistemática de dois vídeos de maquiagens hospedados no blog da 

maquiadora “Alice Salazar” que levou à descrição analítica das estratégias de comunicação 

de como um blogueiro profissional se torna celebridade por meio das estratégias de discurso 

e imagem.  

 

3.3 TÉCNICA DA PESQUISA 

 

Para esta pesquisa, foi utilizada a técnica de análises de conteúdo, que segundo 

Bardin (2010) é “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em 

constante aperfeiçoamento que se aplicam a discursos extremamente diversificados” 

(BARDIN, 2010, p.9). Neste sentido, esta forma de pesquisa é extremamente empírica que 

depende do tipo de discurso e do resultado da observação que se almeja como finalidade. 

(BARDIN, 2010, p.31) Nesta mesma percepção podemos entender que;  
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A técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio, e aos objetivos pretendidos 

tem que ser reinventada a cada momento, exceto para usos simples e generalizados, 

como é caso do escrutínio próximo da descodificação e de respostas e perguntas 

abertas de questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente por temas. 

 
Por sua vez, a análise de conteúdo abrange diversas fases que são divididas em três 

diretrizes cronológicas classificadas em; Pré- análise- Nesta primeira fase a organização de 

ideias e a sistematização tem como objetivo nortear o desenvolvimento da análise; 

Exploração do material- Após o entendimento do material estudado é desenvolvido o relato 

analítico; Tratamento dos resultados, inferência e interpretação- Fase final, onde se obtém o 

resultado da pesquisa baseado na analise crítica e reflexiva. 

O emprego desta técnica de pesquisa metodológica é fundamentado basicamente no 

processo de desenvolvimento do conteúdo de modo objetivo, proporcionando um 

entendimento aprofundado de todo material compreendido. Esta é uma das técnicas mais 

utilizadas para a interpretação de textos na área de pesquisas da comunicação. A análise de 

conteúdo abrange também diversas técnicas, entre elas as mais utilizadas são a análise 

temática e ou análise por categorias, que é mais antiga e mais empregada. 

Este estudo está organizado em três categorias, que compreendem do levantamento 

teórico às análises do corpus. Neste contexto utilizando-se da técnica referida vamos realizar 

este estudo a luz das seguintes categorias: 

 

1ª CATEGORIA: ESTÉTICA- Foram trabalhados autores como Aumont (2005); Eco (2014); 

Morin (2005); Simmel (1998); Ranciére (2005) dentre outros, buscando abordar os sentidos 

explicados por esses autores acerca da temática. 2ª CATEGORIA: IMAGENS - Esta categoria 

será estudada a luz dos autores Bergson (2006); Jacques Aumont (2002), 3ª CATEGORIA: 

INTERNET E INOVAÇÕES- Esta categoria foi embasada nos conceitos de Bardin (2010) 

Charaudeau (2009); Fausto Neto (2010); Levy (1993); Thompson (2002); Assim, realizou-se a 

classificação, interpretação e discussão destes dados, visando à elaboração do relatório final. 
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3.4 PERCURSO METODOLÓGICO 

Levando em consideração as fases de uma pesquisa podemos dizer que esta pesquisa 

foi sistematizada em três etapas: Fase 1 – Levantamento de dados por meio de pesquisa 

bibliográfica que contemplou principalmente os seguintes temas: Beleza, internet e imagem. 

Deste modo, esta pesquisa foi fundamental para que pudéssemos conhecer o estado da arte, e 

o contato com esta bibliografia foi primordial para estabelecer o resultado teórico do 

trabalho. E, não menos importante, a bibliografia sobre metodologia científica nos garantiu 

conduzir a pesquisa e a redação final da dissertação dentro dos pressupostos socializados pela 

comunidade acadêmica. Fase 2- Coleta e seleção de materiais do blog da maquiadora Alice 

Salazar. Foram escolhidos dois vídeos; o primeiro é o vídeo mais acessado da blogueira com 

8.532.491 visualizações titulado: “como você se maquiava antes e como você se maquia 

agora por Alice Salazar” postado no dia 20 junho de 2011; Segundo vídeo- é o vídeo 

nomeado “maquiagem do inverno por Alice Salazar” com 144.179 visualizações postado no 

dia 30 de maio de 2016. FASE 3- Execução das análises, onde foram feitas as análises 

descritivas e interpretativas dos vídeos selecionados, que serão apresentados em uma 

sequencia de imagens, na íntegra, no próximo capítulo. 
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4 DISCUSSÃO DE DADOS 

 

VÍDEO 1: “COMO VOCÊ SE MAQUIAVA ANTES E COMO VOCÊ SE MAQUIA 

AGORA” 

 

IMAGEM SEQUENCIA DO 1º VÍDEO 

FIGURA 1 

 

 

FIGURA 2 
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FIGURA 3 

 

 

FIGURA 4  

 

 

 

 

FIGURA 5 
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FIGURA 6 

 

 

FIGURA 7 
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Descrição do vídeo: O vídeo postado em 20 de junho de 2011 apresenta o passo a passo da 

maquiagem de como as espectadoras se maquiavam antes de acessar o blog e depois de obter 

as dicas de Alice Salazar. Com uma forma diferente de maquiar, Alice usa sempre muita base 

na hora de fazer uma pele para começar uma maquiagem. O vídeo tem como principal 

objetivo mostrar a evolução das espectadoras a respeito das visualizações dos vídeos da 

maquiadora, por meio do que é o certo e o que é o errado na hora de fazer uma pele e uma boa 

maquiagem. Com uma linguagem direta e intimista, ela divide o rosto em duas partes para 

mostrar qual a forma correta na hora de se maquiar. Alice em seu vídeo ainda fala que de 

nada adianta uma maquiagem cara se você não souber utilizar o produto de maneira correta. 

Cantorias, perguntas de como vocês estão meus amores? São algumas das interações com as 

espectadoras. A palavra vocês é utilizada diversas vezes para dar ideia de intimismo e 

proximidade no discurso com as internautas, a blogueira conversa sobre a sua vida pessoal e 

familiar, parece mesmo que está falando com uma amiga íntima. Ela interage e se coloca de 

forma clara e direta induzindo as espectadoras apensar que são muito melhores na arte da 

maquiagem depois de tê-la conhecido. Ironiza quem está visualizando seu vídeo, porém de 

forma engraçada e inteligente, pois esse tutorial possui mais de8. 532.491 visualizações. 

Uma produção totalmente caseira, feita em seu quarto, sem muitas preocupações estéticas, de 

forma simples e de fácil entendimento para a espectadora. Alice se diverte, concede dicas de 
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marcas de maquiagens e lojas onde encontrar. A conversa abrange também convites aos 

cursos que ela ministra sobre como se maquiar, como deixar os cílios mais curvados com o 

secador de cabelos. Por vezes para pegar alguma maquiagem ela sai do enquadramento da 

câmera mostrando a produção caseira e sem preocupações com a parte do audiovisual e do 

profissionalismo. Neste vídeo mais antigo podemos também observar que Alice começa o 

tutorial de cara lavada, sem nada de maquiagem, faz todo o processo durante a gravação, 

diferentemente do próximo vídeo que iremos analisar que possui inovações no cenário, na 

linguagem, na edição e na produção totalmente diferenciados. 

 

Análise: Esteticamente, a imagem enquadrada em plano superior, evidencia a moldura do 

rosto e o enquadramento estético escolhido por Alice para o desenvolvimento do vídeo 

(SIMMEL, 1998), apresentando uma divisão gradual de imagens “antes e depois” da 

preparação da maquiagem, destacando para as expectadoras a importância do saber-fazer 

maquiagem (DE CERTEAU, 2008), além do pertencimento sobre as tendências. Alice 

apresenta-se de modo simples, imitando voz de criança, com joguinhos de celular que 

repetem o que ela fala. O diálogo direto com a espectadora demonstra a relação de intimidade 

que a apresentadora tenta estabelecer por meio do canal, no intuito de deixar muito claro que 

a mesma entende desde universo feminino imaginado pelas expectadoras em torno da 

importância dos bens de consumo que envolve os produtos do mercado da cosmética e 

maquiagem. Além disso, essa possível discursividade intimista passa, inclusive, mediante os 

comentários da apresentadora, em outros vídeos de diversos assuntos como: maquiagem 

para não parecer que está maquiada; maquiagem em cinco minutos, a apresentadora 

conversa com as espectadoras contando fatos e curiosidades de sua vida particular. A 

conversa se estende sobre as brigas dos vizinhos e ao fundo pode-se ouvir uma música 

baixinha e ainda recebe uma ligação da sua mãe no meio da gravação, um vídeo feito de 

forma bem simples mesmo. A apresentadora também destaca a importância das marcas e 

sobre saber conhecê-las (SEMPRINI, 2006) para a inserção e o aprendizado sobre este 

universo. Sobre inovação, pode-se dizer que Alice, neste primeiro momento, realizada o 

tratamento do vídeo de forma caseira, de modo que o vídeo é gravado no quarto, sem grandes 

produções, sem equipamento profissional, sem edição de vídeo, sem abertura, sem logo, sem 

preocupação da forma de discurso e linguagem com o espectador. Neste sentido da imagem 
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podemos destacar que na época, no ano de 2010, a inovação foi o começo de uma série de 

vídeos caseiros com dicas e tutoriais de maquiagem, beleza e formas corretas de se maquiar 

com vídeos postados no canal www.youtube.com.  

 

VÍDEO 2: “MAQUIAGEM DO INVERNO” 

 

IMAGEM SEQUENCIA DO 2º VÍDEO 

FIGURA 1 

 

 

FIGURA 2 

http://www.youtube.com/
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FIGURA 3 

 

 

FIGURA 4 
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FIGURA 5 
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FIGURA 6 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 
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Descrição do vídeo: Alice Salazar anuncia em 21 de abril de 2015 por meio de um vídeo 

titulado “Uma conversa importante” que irá mudar a forma de fazer os seus vídeos. A 

maquiadora de maneira graciosa conversa com o espectador e anuncia que “tá feio tá pobre 

tudo evolui na minha vida estou com site novo desde o começo do ano eu continuo aqui com 

uma câmera ruim, uma luz ruim, com pouco espaço para produzir e falar sobre maquiagem”. 

Alice faz um discurso para o espectador relatando que sabe o quanto as pessoas que 

visualizam os seus vídeos gostam deste jeito dela ser, espontânea, brincalhona, simples, e 

ainda ressalta que ela não irá mudar a sua forma de interação e de discursividade com as suas 

fiéis fãs que admiram o seu trabalho e o seu jeito de ser. E declara que a partir deste momento 

os seus vídeos serão feitos por uma produtora profissional que ficará encarregada da 

produção do cenário, edição de vídeos, imagem e da divulgação por meio das redes sociais e 

plataformas digitais, segundo Alice, os seus novos vídeos terão duração máxima de 15 

minutos. Este tutorial que iremos descrever possui como título maquiagem do inverno 

postado no dia 30 de maio de 2016. O vídeo começa com Alice Salazar cantando a música de 

Roberto Carlos, “Quero que vá tudo pro inferno” enquanto ela canta a edição do vídeo mostra 

os jurados do programa “The Voice” nas cadeiras como se Alice estivesse participando 

realmente do programa musical. Na sequencia os jurados viram as cadeiras e se surpreendem 
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com a apresentadora. Então, a maquiadora inicia o vídeo chamando o espectador de meus 

amores e explica como será o vídeo. Alice começa falando sobre as tendências de 

maquiagem para o inverno, e pede também para as espectadoras se inscreverem-no seu canal 

para receberem as notificações de novos vídeos que serão postados. Diferentemente do vídeo 

descrito acima feito em 2011, onde a pele não estava preparada para a maquiagem, neste 

vídeo, feito em 2016, Alice Salazar começa o tutorial com a pele já feita, que é para 

aperfeiçoar o tempo e a edição do vídeo. Mostra e fala quais as marcas de base e pó e cores 

que foram utilizadas para a preparação da pele. Durante o processo a maquiadora fala de um 

produto que comprou pela internet para uso da produção da maquiagem, que ajuda na hora de 

passar a sombra e que limita o traço dos pincéis que serão usados. A primeira etapa da 

maquiagem é a passagem de um fundo bege para depois passar a sobra marrom nas pálpebras 

superiores e após fazer a aplicação de uma sobra mostarda. Ao mesmo tempo em que se 

maquia Alice pergunta ao espectador se já fez vacina da gripe? Neste sentido, à maquiadora 

continua se maquiando e ao mesmo tempo conversando e contando que foi em uma loja de 

móveis comprar um sofá novo para mobiliar a sua casa com indicações da internet, e se 

apavorou com o preço, o móvel custava sessenta e quatro mil reais. Ao mesmo tempo em que 

está falando sobre sua vida particular, Alice continua se maquiando, e por vezes até 

esquece-se de relatar qual a marca e cor do produto que está utilizando. Neste viés, em seu 

discurso a maquiadora sobre a tendência de moda na maquiagem deste inverno – O 

delineador duplo em gel, onde o produto é passado em cima e embaixo do olhe de forma que 

os dois traços se encontrem. Nos momentos finais em que a apresentadora está terminando de 

passar o delineador nos olhos, a trilha sonora é colocada como forma de aperfeiçoar e edição 

do vídeo. E para encerrar o tutorial a apresentadora passa muito rímel, enquanto discursa 

sobre a idade de sua avó e a sua preocupação com a família. Finaliza o vídeo contornando a 

boca com lápis escuro da marca Mac, e batom de cor marrom da marca Frida que é tendência 

no inverno 2016. Este vídeo que possui maior produção, câmera e cenário profissionais de 

alto nível está na internet no canal do https://www.youtube.com/watch?v=v1it3AtOHj8 de 

Alice Salazar com 144.541 visualizações. 

 

Análise: Este vídeo como havíamos colocado anteriormente faz parte de uma nova forma de 

fazer na internet. As inovações vieram em 2015, com diferentes maneiras de mostrar a 
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imagem e a estética por meio do audiovisual profissional. Agora, em um novo ambiente a 

apresentadora possui cenários que mudam conforme o tema do vídeo que será editado.  

Alice Salazar não possui uma beleza da época da Grécia antiga, e sim possui uma beleza que 

vai além da beleza física, Segundo Eco (2014), uma beleza no seu discurso que acaba por 

cativar o espectador. Tornando-se assim uma “Olimpiana”. 

Esteticamente a imagem é mostrada em vários tipos de planos: aberto, fechado e 

plano detalhe demonstrando a capacidade e a inovação dos diversos tipos de tecnologia. As 

diferentes imagens são registradas mostrando o passo a passo do vídeo produzido, 

demostrando um profissionalismo e novas maneiras de produzir e de divulgar material na 

internet e nas redes sociais. A mudança no modo de fazer esta atrelada ao visual da 

apresentadora, que possui novas características da sua imagem. O cabelo, a pele já preparada 

no início do vídeo constata uma nova forma de mostrar a imagem e a estética de Alice, que no 

vídeo formam uma nova moldura visual a ser traduzida. 

Com as várias inovações tecnológicas e de produto, uma especificidade da 

maquiadora continua a mesma, que é o seu discurso com o espectador. Os gestos também 

mudaram, agora de forma mais leve, são feitos com suporte profissional de como fazer e o 

que eu fazer. 

Com programas de edições de vídeos, com inserção de recursos tecnológicos dentro do vídeo 

da maquiadora, a estética e a imagem é o resultam das transformações e dos contratos de 

leitura do resultado do desenvolvimento e da democratização das tecnologias.  

Neste mesmo sentido a imagem possui uma grande importância nas plataformas digitais, não 

limitando a imagem apenas aquilo que estamos vendo Bergson (2006). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“O belo é uma manifestação de leis secretas da natureza, que, se não se revelassem a nós 

por meio do belo, permaneceriam eternamente ocultas.” 

GOETHE 

Com o fenômeno da internet e das novas tecnologias, a moda e a beleza dentro do 

mundo da blogosfera, possuem uma função de divulgação na partilha das informações 

adquiridas pelos espectadores da internet. Deste modo podemos dizer que a beleza tem se 

tornado um acontecimento que provoca constantemente mudanças de comportamentos dos 

espectadores de blogs na área da moda e da beleza. 

Neste mesmo sentido, as redes sociais como Facebook, Twitter e Youtube tornaram- 

se importantes meios de comunicação onde todo e qualquer indivíduo compartilha ideias, 

conteúdos e críticas a respeito de determinado tema. A beleza é compreendida pelos diversos 

modos de representações na área da moda e da imagem, e as blogueiras desta área por sua 

vez, se tornam líderes de opinião. Blogueiras famosas como Camila Coutinho, do blog 

“Garotas Estupidas”; Camila Coelho, do blog “Super Vaidosa” Thássia Naves, do blog da 

THÁSSIA são algumas das blogueiras mais famosas e conhecidas no Brasil segundo o site 

Signature 9, que influenciam suas seguidoras e são vistas como “Olimpianas”. 

Deste modo, a fase final deste trabalho busca fundar considerações relacionadas ao 

problema de pesquisa, que se refere ao seguinte questionamento: Como estão apresentadas as 

percepções estéticas no blog Alice Salazar? Para respondê-lo, esta pesquisa está estruturada 

a partir de um levantamento teórico metodológico que fundamentam conceitos relevantes para a 

compreensão desta indagação. Ao observar e selecionar dois vídeos de anos distintos da 

maquiadora Alice Salazar, de sua carreira como blogueira e maquiadora notou-se que a 

estética, e o enquadramento da imagem nos vídeos mais antigos não eram uma preocupação 

da maquiadora. Essa maneira mais caseira e sem uma tecnologia digital profissional e um 

discurso mais intimista fez com que o contrato de leitura da maquiadora se estabelecesse com 

o seu espectador criando uma fidelização. 

http://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/goethe/
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A estética e a ideia de simetria não é uma característica no vídeo mais antigo, pois o 

plano gravado não é percebido como seria a simetria para Simmel (1998). Entretanto os 

primeiros vídeos feitos a partir de 2010 possuem um elevado número de visualizações se 

comparado aos vídeos profissionais que atualmente a maquiadora posta no blog Alice 

Salazar. 

Neste sentido observamos que a profissionalização poderá ter distanciado a 

maquiadora de suas seguidoras, sendo que o seu discurso continua o mesmo. Com diferentes 

cenários, proporção e simetria no se refere à arte da estética Simmel (1998), câmeras e 

produtoras profissionais que filmam e editam as gravações não deram conta de manter e 

aumentar a troca linguageira entre emissor e receptor. Assim, a inovação por meio de novas 

tecnologias e formas de fazer demonstrou uma possível perda do caráter intimista, 

distanciando a “celebridade” Olimpiana que Alice Salazar se transformou ao longo da sua 

trajetória como maquiadora, apresentadora e blogueira. 

Neste viés, estas diferentes formas de enquadramento da percepção estética do blog 

com planos abertos, fechados, detalhes e a alta qualidade dos vídeos e das produções dos 

vídeos perderam o caráter de inovação quando se igualaram a mesma forma de fazer de  

outras blogueiras de moda e de beleza. 
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