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RESUMO 

 
Esta pesquisa está organizada em torno dos estudos sobre blogs, abordando as temáticas 
de estética e beleza, presentes no blog de moda da jornalista e blogueira Karol Pinheiro. 
Com o objetivo de compreender as representações estéticas no blog 
http://karolpinheiro.com.br como forma de emitir informação ao público, seguiu-se o 
método qualitativo. Baseado na análise de conteúdo (BARDIN, 2000), foram avaliadas 
as formas de apresentação do conteúdo estético nos posts do blog a partir de categorias 
analíticas pré-estabelecidas. Para fundamentar este estudo, foram escolhidos autores 
como Lipovetsky (2000), Eco (2014), Amaral, Ferreira e Fiedler (2006) e Recuero 
(2011) para fazer alusão a conceitos sobre interações sociais dos indivíduos, beleza e 
estética, e os blogs de moda. 

 
 
Palavras-chave: representações estéticas; weblogs; jornalismo de moda; blog de moda; 

representação do feminino. 
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ABSTRACT 

 
This research is organized around the studies on blogs, dealing with topics of aesthetics 
and beauty, present in the fashion blog of journalist and blogger Karol Pinheiro. In order 
to understand the aesthetic representations in the http://karolpinheiro.com.br blog as a 
way of issuing information to the public, the qualitative method was followed. Based on 
the content analysis (BARDIN, 2000), the forms of presentation of the aesthetic content 
in the blog posts were evaluated from pre-established analytical categories. In order to 
base this study, authors such as Lipovetsky (2000), Eco (2014), Amaral, Ferreira and 
Fiedler (2006) and Recuero (2011) were chosen to refer to concepts about individuals' 
social interactions, beauty and aesthetics, and blogs Of fashion. 

 

Key words: aesthetic representations; weblogs; fashion journalism; fashion blog; 
female representation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 As questões relacionadas a estética e beleza estão presentes na evolução histórica da 

humanidade. É notável que as reformulações dos conceitos de beleza são adaptáveis aos 

momentos socio-culturais vividos em cada período histórico. Como descreve Eco (2014), o 

belo era algo agradável, aquilo que atraía o olhar, portanto, tudo o que era bom era belo. A 

estética estava associada aos sentimentos que o belo despertava nas pessoas. Com o passar 

dos anos as percepções em torno da estética e da beleza foram reformuladas e com isso tem-se 

uma nova forma de ver o belo que deixou de ser apenas uma ligação com a arte, tornando-se 

uma constante na vida das pessoas. 

Neste sentido o conteúdo estético presente nos blogs de moda passam a integrar o 

processo de comunicação na web, construindo uma ligação entre os influenciadores digitais1 e 

o público. São janelas que possibilitam ao internauta explorar os diversos sentidos da estética 

como as dicas de produtos de beleza, os tutoriais de maquiagem e cabelo, ou as galerias de 

looks diários, que apresentam opinião sobre o que é tendência no mundo da moda. O tema 

deste estudo faz referência à estética e beleza na construção de um diálogo entre blogueiras e 

leitores em uma plataforma digital, delimitando-se ao blog de moda da jornalista Karol 

Pinheiro (KP).  

É notável o alcance que os blogueiros têm conquistado nos últimos anos através do 

ambiente digital e é interessante analisar como é construído o conteúdo disseminado por estes 

influenciadores digitais no desenvolvimento da comunicação para com seus leitores. A 

jornalista Karol Pinheiro tornou-se conhecida pelo trabalho realizado na Revista Capricho 

onde escrevia textos para a editoria de comportamento, desde então seu público que era 

limitado ao blog exclusivamente, passou a crescer com as diferentes plataformas oferecidas 

pela mesma, sendo uma delas o YouTube. O interesse pelo tema vem da expressividade que 

os blogueiros como “atores sociais”  (RECUERO, 2009) vem se desenvolvendo na web como 

representantes de ideias e ideais no segmento da estética e da moda através dos blogs. 

                                                
1Há algum tempo atrás os influenciadores costumavam ser os jornalistas que trabalhavam em grandes veículos, 
porém a categoria de influenciador digital passou a ser presente na sociedade devido a crescente migração e 
expansão do público nas plataformas digitais. Nestes meios, de acordo com ANJOS (2016) influenciador digital 
é “qualquer pessoa que possa se comunicar com seu público de interesse [...] E o mais importante: atinge um 
grupo de pessoas específico, um nicho específico, exatamente o seu público-alvo”. 
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A escolha pelo blog selecionado vem do interesse pessoal da pesquisadora em blogs 

de moda num contexto puramente comunicacional e estético, pois é através da construção do 

conteúdo que a blogueira cria um vínculo com seus leitores. A temática abordada faz parte da 

sociedade geral, as questões estéticas estão presentes em todas as mídias, do impresso ao 

online. Por isso a importância de compreender como são construídas tais representações.  Este 

trabalho visa contribuir com futuras pesquisas, através das análises focadas nas representações 

estéticas presentes no conteúdo do blog KP,  assim como ampliar as possibilidades de olhares 

relacionados ao assunto. 

Sendo assim, o problema desta pesquisa buscou responder: Como a blogueira e 

jornalista Karolina Pinheiro, em seu blog http://karolpinheiro.com.br/, apresenta suas 

representações estéticas para dialogar com seus leitores? O objetivo geral busca compreender 

a problemática estabelecida como uma indagação norteadora. Assim, os objetivos específicos 

sugerem relacionar aporte teórico a partir da determinação do objeto de pesquisa, 

identificando e analisando as estratégias teóricas e metodológicas, bem como analisar a partir 

de categorias analíticas pré-estabelecidas o corpus, buscando a compreensão da problemática. 

Este trabalho está organizado através do levantamento bibliográfico quanto aos conceitos de 

estética e beleza, e os blogs de moda, sob o olhar de alguns autores, seguindo com os 

procedimentos metodológicos, a análise do corpus e as considerações da pesquisadora acerca 

do tema. 
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2 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E NA SOCIEDADE 
 

 Neste trajeto teórico, destaca-se importância das imagens no processo de percepção, 

interpretação e significação de coisas e pessoas, sendo extremamente essenciais no que diz 

respeito às práticas voltadas a informação e a comunicação. Deste modo, Henri Bergson 

(2006), filósofo conhecido por ser pioneiro nas teorizações científicas quanto ao conceito de 

imagem, acredita que um objeto não se restringe somente àquilo que se vê, assim como não se 

deve imaginar tal objeto como algo que ele não é. Objetos são conjuntos de imagens que não 

são reduzidas apenas à representação de tais objetos, muito menos são objetos concretos. 
É falso reduzir a matéria à representação que temos dela, falso também fazer da 
matéria algo que produziria em nós representações, mas que seria de uma natureza 
diferente delas. A matéria, para nós, é um conjunto de “imagens”. E por “imagem” 
entendemos uma 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 meio caminho entre a “coisa” e a “representação”. 
(BERGSON, 2006, p.1). 
 

 Neste sentido é correto afirmar, segundo a concepção de Bergson (2006), as imagens 

que formam a totalidade dos objetos captados na materialidade não são simplesmente recortes 

de uma realidade sensível, mas sim dizem respeito a um todo na percepção sensorial, no que 

se refere aos modos de representação, entre ações e reações, corpo e o espírito, situados no 

tempo e no espaço. 
De que modo meu corpo em geral, meu sistema nervoso em particular engendrariam 
toda a minha representação do universo ou parte dela? Pode dizer que meu corpo é 
matéria ou que ele é imagem, pouco importa a palavra. Se é matéria, ele faz parte do 
mundo material, e o mundo material, consequentemente, existe em torno dele e fora 
dele. Se é imagem, essa imagem só poderá oferecer o que tiver posto nela, e já que 
ela é, por hipótese, a imagem do meu corpo apenas, seria absurdo querer extrair daí a 
imagem de todo o universo. (BERGSON, 2006, pg. 14). 
 
 

 Assim, a realidade da matéria, a qual Bergson (2006) descreve como um conjunto de 

imagens que formam o todo no universo, apresenta o corpo com uma imagem capaz de 

interagir com as demais, com total capacidade de alterar seus modos de ação e reação perante 

estímulos recebidos através de suas percepções das imagens e dos objetos. “Chamo de matéria 

o conjunto das imagens e de percepção da matéria essas mesmas imagens relacionadas à ação 

possível de uma certa imagem determinada, meu corpo” (BERGSON, 2006, p.17).  O autor 

relata que em uma única imagem as possibilidades de se obter variadas representações são 

muito grandes, visto que tal imagem pode ser observada de diferentes ângulos. 
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A matéria torna-se assim algo radicalmente diferente da representação, e dela não 
temos consequentemente nenhuma imagem; diante dela coloca-se uma consciência 
vazia de imagens, da qual não podemos fazer nenhuma ideia; enfim, para preencher 
a consciência, inventa-se uma ação incompreensível dessa matéria sem forma sobre 
esse pensamento sem matéria. Mas a verdade é que os movimentos da matéria são 
muito claros enquanto imagens, e que não há como buscar no movimento outra coisa 
além daquilo que se vê. A única dificuldade consistiria em fazer surgir dessas 
imagens muito particulares a variedade infinita das representações. (BERGSON, 
2006, p. 18). 
 
 

 As percepções alcançadas através das imagens demonstram que a importância de suas 

representações se dá diante às ações exercidas sobre elas, que acabam por resultar na 

subtração do que não tem mais importância. Sendo assim, Bergson (2006) entende a realidade 

da matéria como uma peça que integra um conjunto de representações e ações que se 

partilham entre si, através da percepção 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 medida de nossa ação possível sobre os 
corpos; ela resulta de 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 e 
36) 
 

Partindo da concepção de uma cultura do imaginário, estabelecida por Gilbert Durand 

(2002), na qual estuda a reprodução e transmissão de imagens e como estas são recebidas, 

teremos uma ideia mais aprofundada quanto ao significado de imaginário. O autor comenta 

que o imaginário é formado por um conjunto de imagens que estabelece o modo de pensar dos 

indivíduos, permitindo que se recriem percepções quanto ao que está ao seu redor. 

Partindo dessas concepções cria-se uma realidade psicológica na qual são 

desenvolvidas concepções que dão sentido ao mundo 
O Imaginário - ou seja, o conjunto das imagens e relações de imagens que constitui o 
capital pensado do homo sapiens - aparece-nos como o grande denominador 
fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do pensamento humano. O 
imaginário é esta encruzilhada antropológica que permite esclarecer um aspecto de 
uma determinada ciência humana por um outro aspecto de uma outra. (DURAND, 
2002, p. 18) 
 

 De acordo com Durand (2002) o conceito de imaginário só pode ser compreendido 

através de um estudo aprofundado da imagem, já que ela é o elemento fundamental no 

processo de simbolização. Tendo este contato mais íntimo com a imagem é possível perceber 

que os símbolos são formas de expressão de dados que acabam resultando na construção do 

imaginário. Assim, novas concepções do imaginário acabam por surgir, partindo de imagens 

não processadas, que formam a imaginação, ou seja, a construção de ideias baseadas na 
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fantasia. Para Durand (2002) a imaginação é a síntese de imagens “remanescentes”, que 

acabam por desvalorizar o conceito de imaginário criado através da associação de ideias. E 

sobre esta concepção de imaginário explica-se como ocorrem as “conexões imaginativas” e 

transformam a imaginação em um quebra-cabeças estático, reduzindo as imagens em 

sensações e ideias. 

 Seguindo esta perspectiva, Durand (2002) destaca que as imagens têm uma 

característica na qual revela uma consciência “transcendente”, na qual é possível diferenciar 

objetos reais da imaginação, criando, desta forma, sucessivas percepções sobre o objeto 

observado. 
A imagem é uma “sombra de objeto” ou então “nem sequer é um mundo do irreal”, 
a imagem não é mais que um “objeto fantasma”, “sem consequências”; todas as 
qualidades da imaginação são apenas “nada”; os objetos imaginários são 
“duvidosos”; “vida factícia, coalhada, esfriada, escolástica, que, para a maior parte 
das pessoas, é somente o que lhes resta. (DURAND, 2002, p. 23) 
 

 Deste modo, Durand (2002) descreve o imaginário como um exemplo significativo 

das percepções da consciência humana, onde a imaginação se encontra minimizada. Sendo 

assim, “a imaginação, quer reduzida à percepção enfraquecida, à recordação da memória ou, 

ao contrário, à consciência-de em geral, não se distinguia [...] da corrente homogênea dos 

fenômenos da consciência” (DURAND, 2002, p. 27). Deste modo, a imagem passa a ter 

sentido e forma uma concepção nova de imaginação isso graças às percepções e sensações 

produzidas por sua representação. 

Este imaginário é, sobretudo, construído por representações se apresentam como 

formas de interpretar e pensar a realidade cotidiana, a fim de organizar as relações com o 

mundo, orientando comportamentos no meio social. Neste sentido, Serge Moscovici (2010) 

explica que as representações são maneiras de comunicar e compreender aquilo que já se 

conhece. 
Elas ocupam, com efeito, uma posição curiosa, em algum ponto entre conceitos, que 
têm como seu objetivo abstrair sentido do mundo e introduzir nele ordem e 
percepções, que reproduzam o mundo de uma forma significativa [...] a 
representação iguala toda imagem a uma ideia e toda ideia a uma imagem. 
(MOSCOVICI, 2010, p. 46). 

 

Moscovici (2010) descreve a representação como um conhecimento que dá sentido aos 

acontecimentos naturais, forjando evidências da realidade consensual, auxiliando na 

construção do real e do imaginário. Para o autor as representações possuem duas funções. A 

primeira é formalizar objetos, pessoas ou acontecimentos, desse modo somos forçados a 

assumir determinada condição, para que não sejamos incompreendidos. A segunda é impor 

estas representações antes mesmo que possamos pensar. Moscovici (2010) cita que todas as 
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interações humanas pressupõem representações. Quando pessoas se encontram em todo lugar, 

naturalmente ocorrem trocas, ações e reações, e é nestas circunstâncias que estão presentes as 

representações. 
pessoas e grupos criam representações no decurso da comunicação e da cooperação. 
Representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo isoladamente. Uma 
vez criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se 
atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas representações, 
enquanto velhas representações morrem. (MOSCOVICI, 2010, p. 41) 
 

 Para chegar a presença de outros, implica, geralmente, em obter ou reiterar 

informações a respeito do outro de modo que se projete uma definição de situação. Para 

Erving Goffman (2007), existem razões para que algumas destas informações sejam 

procuradas como um fim em si mesmas: as primeiras impressões a respeito do outro servem 

para definir a situação que irá se apresentar, fornecendo um contexto onde as pessoas são 

capazes de antecipar expectativas mútuas, e desta forma, aumenta-se a capacidade de 

compreender quais serão as respostas desejadas do outro indivíduo. Quase um jogo de ação e 

reação. 

 Para Goffman (2007), a expressividade do indivíduo, ou seja, sua capacidade de dar 

uma impressão, parece conciliar duas formas de comunicação: a) a expressão que ele 

transmite (símbolos verbais, comunicação); e b) a expressão que emite (ações que podem se 

apresentar como sintomáticas, levadas a efeito por razões diferentes da informação 

transmitida). Deste modo, o autor inaugura uma abordagem promissória da comunicação na 

qual diz que o interesse principal do indivíduo será o da regulação e controle da conduta do 

outro durante a interação. Neste sentido, ressalta que seu trabalho observa sobretudo a forma 

de comunicação do tipo teatral e contextual, a de natureza não verbal e presumivelmente não 

intencional - quer a comunicação seja organizada propositalmente ou não. 
Quando um indivíduo chega diante de outros, suas ações influenciarão a definição da 
situação que vai se apresentar. Às vezes, agirá de maneira completamente calculada, 
expressando-se de determinada forma somente para dar aos outros o tipo de 
impressão que irá provavelmente levá-los a uma resposta específica que lhe interessa 
obter. Outras vezes, o indivíduo estará agindo calculadamente, mas terá, em termos 
relativos, pouca consciência de estar procedendo assim. Ocasionalmente, irá se 
expressar intencional e conscientemente de determinada forma, mas, principalmente, 
porque a tradição de seu grupo ou posição social requer este tipo de expressão, e não 
por causa de qualquer resposta particular (que não a de vaga aceitação ou 
aprovação), que provavelmente seja despertada naqueles que foram impressionados 
pela expressão. (GOFFMAN, 2007, p. 15 e 16) 
 
 

  Nesta abordagem inaugurada, ele destaca um aspecto indispensável da resposta dos 

outros, onde, considerando que o indivíduo irá apresentar-se favoravelmente, onde os demais 

interlocutores poderão analisar o que observam partindo de duas perspectivas: 1) o indivíduo 
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facilmente manipulará quando quiser; e 2) o indivíduo terá pouco domínio a partir das 

expressões emitidas. Desta forma, Goffman (2007) destaca uma assimetria fundamental no 

processo comunicacional, onde o indivíduo geralmente só racionaliza uma das formas 

apresentadas. Acrescenta ainda que os indivíduos podem usar de aspectos chamados não-

governáveis do comportamento expressivo como reforço e legitimidade dos aspectos 

considerados governáveis. 

Sobre o modus vivendi interacional que se forma, ele considera que as pessoas, em 

conjunto contribuem para uma única definição geral da situação baseado num acordo real 

quanto as representações que serão temporariamente consentidas e a consciência de evitar 

possíveis conflitos. A este consenso implícito o autor qualifica como sendo um “consenso 

operacional”. 
Uma interação pode ser propositalmente estabelecida como oportunidade e lugar 
para enunciar diferenças de opinião, mas em tais casos os participantes devem ter o 
cuidado de concordar em não discordar quanto ao tom de voz conveniente, 
vocabulário e grau de seriedade com que todo argumento deve ser exposto, e quanto 
ao mútuo respeito que os participantes discordantes devem cuidadosamente 
continuar a expressar uns para os outros. Esta definição da situação dos debatedores, 
ou definição acadêmica, pode também ser invocada súbita e prudentemente como 
meio de traduzir um sério conflito de opiniões em outro que possa ser tratado de uma 
estrutura aceitável por todos os presentes. (GOFFMAN, 2007, p. 19) 
 
 

Na vida cotidiana, Goffman (2007) afirma existir uma certeza quanto a importância 

das primeiras impressões. De acordo com ele, a projeção inicial que os indivíduos possuem ou 

adquirem a respeito daqueles que estão envolvidos em um mesmo ambiente, é o que irá definir 

a situação e planejar linhas de ação, em resposta. E é quando um indivíduo se apresenta diante 

dos demais, que ele encontra motivos para controlar a impressão que estes estão recebendo. 

Ao considerar o desempenho de um papel por um indivíduo, Goffman (2007) propõe 

ser conveniente observar a crença do indivíduo na impressão de realidade que tenta transmitir 

àqueles entre os quais se encontra. Nesse sentido, partindo do grau de convencimento do 

indivíduo quanto a suas ações, o autor possibilita duas situações distintas para ilustrar um 

ciclo contínuo de crença-descrença: a) o indivíduo que se encontra focado em seu desempenho 

pode estar sinceramente convencido que a impressão de realidade encenada é a própria 

realidade; e b) por outro lado, quando o ator não está convencido da sua prática, e portanto, 

descrente de sua própria atuação, este pode ser cínico. Deste modo, os atores podem oscilar de 
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forma natural entre o cinismo e a sinceridade, ou ainda, tornar-se flexível ao misturar estas 

duas dimensões ao longo do seu espetáculo2. 

 Conforme Goffman (2007, p. 29) a representação é “toda atividade de um indivíduo 

que acontece num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo 

particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência” (2007, p. 29). Sendo 

assim, é correto afirmar que as representações sociais são parte de um processo 

comunicacional que sempre existiu, estimulado através de ações realizadas pelos indivíduos. 

  A representação social não é uma cópia do imaginário, mas sim por onde se 

determinam relações entre o mundo e as coisas. Pode-se dizer que a representação é a 

atribuição de um papel que as pessoas ocupam na sociedade, que se apresenta como uma 

forma de conhecer e interpretar o real. Com base nestas representações o indivíduo constrói 

sobre o objeto e não a sua reprodução. Para Goffman (2007) a fachada pessoal3.ou os itens de 

equipamento expressivo que identificamos como sendo próprios do ator, ou seja, a imagem, 

possui dois estímulos: aparência e maneira. A aparência são estímulos que funcionam no 

momento em que nos revela o status social de alguém. Já a maneira são estímulos que revelam 

o caráter de um indivíduo no momento em que está desempenhando uma interação. Segundo o 

autor, as pessoas esperam por uma compatibilidade entre aparência e maneira, mas ambos 

estímulos podem se contradizer, quando um indivíduo acaba se comportando de forma 

diferente à aparência que está representando. 

2.1.1 Representações do Feminino 
 

 A imagem feminina traz consigo um valor de beleza diferente do masculino, a mulher 

por si só representa em gestos, comportamento, desejo/mistério o que seria essa identificação 

com o “belo sexo”, como descreve Gilles Lipovetsky (2000). Segundo o autor, a mulher toma 

essa posição privilegiada de acordo com as diferentes formas pelas quais é inserida e 

apresentada/representada na sociedade, tais como os produtos midiáticos - cartazes 

                                                
2Ao iniciar o estudo das representações, nas primeiras linhas do capítulo I, Goffman (2007) usa expressões que 
seguirão ao longo da sua discussão, onde estas reafirmam a perspectiva da representação teatral e os princípios 
dramatúrgicos da sua obra, tais como: ator, observadores, personagens, representação, espetáculos, desempenhos 
de papéis. Isso porque a perspectiva utilizada pelo autor, é a da representação teatral, onde os princípios são de 
caráter dramatúrgico. 
3Para Goffman (2007) a fachada pessoal é tida como equipamentos expressivos percebidos como próprios dos 
sujeitos onde estes itens são carregados pelos atores onde quer que vão, sendo que possuem dois principais 
estímulos: aparência e maneira. 
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publicitários, revistas - nas obras culturais como músicas e poemas, na moda, e é claro, 

através do próprio comportamento feminino. 
Ao longo dos séculos, os poetas se maravilharam com os encantos da beleza, os 
pintores e os escultores glorificaram a plástica de Vênus, os livros de “segredos” 
propagaram as receitas da sedução feminina. Ainda em nossos dias, as fotografias de 
moda, os institutos e concursos de beleza, os conselhos e produtos cosméticos não 
cessam de recompor o primado da beleza feminina, de reproduzir a importância da 
aparência na identidade feminina. (LIPOVETSKY, 2000, p.101). 

 

Mas tamanha apreciação pelo feminino foi construída de forma rastejante, começando 

na pré-história nas sociedades selvagens onde a hierarquia estética dos gêneros, segundo 

Lipovetsky (2000), era levada em consideração pela maioria nas sociedades, por mais que a 

beleza feminina tivesse reconhecimento e apreciação estética com critérios variáveis. A 

condição do feminino atribuído à imagem maternal e procriadora, distante da posição 

assumida e independente que hoje vivenciamos, foi com certeza influente e forte para que 

cada vez menos o belo sexo fosse atribuído ao gênero feminino. Durante a maior parte da 

história da humanidade, “a mulher não representou de modo algum a encarnação suprema da 

beleza, seus encantos não se beneficiaram nem de uma condição muito elevada nem de um 

tratamento artístico privilegiado” (LIPOVETSKY, 2000, p.102). 

Uma condição forte e necessária para a valorização e idolatria do belo sexo na ordem 

social primitiva teria sido a divisão social entre classes, fator determinante para destituir da 

imagem feminina o papel de produtoras. Mesmo que não suficiente a divisão entre classes 

ricas e pobres, nobres e ociosos, foi o que permitiu a essa 

Categoria de mulheres isentas de trabalho relacionar mais estritamente feminidade e 
práticas de beleza: nas longas horas de ociosidade que dispõem as mulheres das 
classes superiores, elas passam a se dedicar a maquiar-se, enfeitar-se, fazer-se belas 
para se distrair e agradar ao marido. (LIPOVETSKY, 2000, p.107) 

 

Na cultura grega a beleza feminina tem um avanço na sua construção histórica, mesmo 

que este período tenha sido marcado pela cultura pederástica, onde os focos das 

representações estéticas eram referenciados nas formas viris do gênero masculino. Para 

evidenciar o culto aos deuses, os gregos relacionavam a estética grandiosa destes ao corpo 

masculino, tendo como prioridade a beleza dos homens jovens. 
A predominância do nu masculino sobre o nu feminino se exprime igualmente nas 
pinturas dos vasos: as mulheres, no mais das vezes, são apresentadas desnudas 
apenas nas cenas de toalete. Além do mais, até a metade do século V, as 
representações femininas são fortemente marcadas pelo modelo do corpo masculino: 
aparecem musculosas, da mesma altura que os homens, com ombros largos e um 
tórax viril; apenas os seios assinalam a identidade feminina. (LIPOVETSKY, 2000, 
p.110) 
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A beleza feminina sempre carregou aspectos negativos, não somente associada à 

cultura homossexual masculina dos gregos na época, mas também em razão das antigas 

civilizações, como cita Lipovetsky (2000): “foi de Pandora que saiu a corja maldita das 

mulheres” e “é a beleza de Helena que serve de pretexto à guerra contra Tróia”. Na cultura 

medieval a beleza feminina em nenhum momento foi exaltada, pelo contrário, era identificada 

como uma raiz do mal, a “arma do Diabo”. Segundo Lipovetsky (2000), “Só a virgem Maria, 

cujo culto e cujas representações iconográficas se ampliam a partir do século XII, é poupada e 

possui inocuidade da beleza”. Sendo assim, a arte medieval se deteve em hostilizar e recusar 

qualquer celebração da mulher, por tratar o gênero e a beleza feminina como uma 

representação do mal. 

A contemplação da beleza feminina surgiu na Renascença onde é reconhecida pela sua 

supremacia estética através da beleza que personificava e da beleza interior. A mulher que até 

então era associada ao mal, passa a ser dissociada da malignidade. Segundo Lipovetsky 

(2000), “O mesmo excesso que dava tom às acusações dirigidas contra a beleza feminina foi 

posto a serviço de sua exaltação”. Na Renascença, a dignificação da aparência feminina se 

consagra pela manifestação da beleza divina. 
A beleza da mulher se afirma em uma positividade ideal aliviada de toda conotação 
impura ou baixa. [...] Os encantos femininos alimentam os debates filosóficos, 
inspiram os pintores e os poetas; os inflamados hinos à beleza proliferam, ao mesmo 
tempo que se faz um esforço, com novo vigor, para definir, normalizar, classificar. 
(LIPOVETSKY, 2000, p.117). 

 

A construção do ideal feminino sofreu constante modificação de significados e 

representações. De acordo com os conceitos de Lipovetsky (2000), a primeira mulher era 

“depreciada, desprezada e maléfica”; a segunda mulher “enaltecida e idolatrada”. A realidade 

social hierárquica existente sofreu impacto diante da terceira mulher, que agora se coloca 

como dona de si. O modelo desta é construído a partir de suas manifestações e legitimidade 

diante de sua condição social nas democracias ocidentais, até então, em todos os casos, a 

mulher não passava de uma projeção dos desejos masculinos, “não era nada além do que o 

homem queria que fosse”. A mulher desassociada da dependência dos homens agora é sujeita 

de si mesma, como afirma Lipovetsky (2000), “a terceira mulher é uma autocriação 

feminina”. 

A esta definição sobre a terceira mulher podemos relacionar a blogueira Karolina 

Pinheiro. Como afirma Lipovetsky (2000) esta nova mulher está centrada em si mesma e no 

poder da sua representação, tendo um olhar diferente quanto às regras seguidas pela primeira 

e segunda mulher, que se via dependente dos homens. A imagem e papel representativo que a 
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blogueira exerce através do seu blog evidencia esta mulher da qual Lipovetsky (2000) se 

refere na contemporaneidade. Uma mulher que assume diversos papéis e posições perante a 

sociedade. A mulher, mãe, amiga, trabalhadora, dona-de-casa, dona de si. Não representa uma 

simples mulher, mas sim aquela determinada a modificar-se diante do machismo ainda em 

vigor na sociedade contemporânea. E mesmo tendo rompido diversas barreiras, a nova 

mulher, ou, a terceira mulher, como chama o autor, ainda está muito arraigada a valores 

socialmente enraizados 

Podemos também fazer uma relação aqui entre esta terceira mulher e o status de 

influenciadores digitais que exercem as blogueiras. Como mulheres participantes dos ramos 

da moda e da beleza, obviamente ligados às questões estéticas, as blogueiras passam a ter este 

papel importante no que se refere a implicar ações nos seus respectivos públicos. Através 

dessas representações quanto às formas de expressão, diferenças relacionadas aos padrões de 

beleza ditados pela grande mídia e mundo da moda, é fundamental que se olhe para estas 

blogueiras como fontes de inspiração para tantas outras mulheres que aceitaram ser parte 

dessa categoria chamada por Lipovetsky (2000) de "terceira mulher".  

Importante destacar que as implicações relacionadas às questões de gênero não 

deixaram de existir mesmo com a revolução a partir da terceira mulher, pois a dicotomia 

feminino/masculino permanece. As diferenças não desapareceram, porém encontram-se 

menos evidentes, mas estão lá. As desigualdades quanto posições de liderança ou domínio do 

mercado de trabalho são constantes. É o que Lipovetsky (2000) fala sobre: a incerteza e 

indefinição desta mulher. Apesar da mudança positiva que esta revolução do feminino trouxe, 

hoje, homens e mulheres sofrem dos mesmos anseios, já que: ambos são responsáveis por 

suas próprias vidas.  
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3 OS WEBLOGS 
 

 Cada vez mais os weblogs estão sendo utilizados e explorados pelos usuários da 

Internet, e as propostas de assuntos são diversas, com temas que variam entre economia, 

política, estilo de vida e moda. Podemos afirmar que cada vez mais os weblogs vem sendo 

explorados devido a quantidade de páginas existentes na rede hoje. No Brasil, de acordo com 

uma pesquisa realizada pela agência Grumft4 (2015), mais de 200 milhões de brasileiros 

passaram a fazer parte da blogosfera, sendo a 5ª maior audiência do mundo com 68 milhões 

de usuários, atrás apenas da China, EUA, Índia e Japão. 

 Dados do instituto de pesquisa Nielsen (2009) completam a pesquisa da agência 

Grumft quando trazem informações importantes quanto ao público presente na blogosfera. 

Uma delas é que 50,9% dos blogueiros brasileiros são mulheres e de acordo com o estudo, os 

segmentos mais populares abordados nas páginas são relacionados à cosméticos, produtos de 

higiene e vestuário. Na maior parte do tempo, quase sempre, são publicações que se 

caracterizam pelo teor de prestação de serviços, que é como deveriam ser vistas as resenhas 

ou as indicações de produtos - ou publieditoriais - que podem ou não ser úteis ao público que 

está lendo. As distintas finalidades dos weblogs surgem principalmente como hobby para a 

maioria dos usuários, o que seria explicado pelo gosto destes pela escrita. Em seguida estão 

aqueles que trabalham meio expediente, depois dos autônomos, e então, em menor 

quantidade, os profissionais que trabalham com essa ferramenta. 

 A expressão weblog surgiu em 1997 nos Estados Unidos com o norte-americano Jorn 

Barger que criou o nome com a finalidade de descrever o processo de registros na Internet 

(logging the web). Dois anos depois, em 1999, Peter Merholz teria sido o primeiro a usar o 

termo de forma abreviada, blog , para formar a frase “we blog” na barra lateral de seu blog, 

segundo a enciclopédia grátis Wikipédia5. Naquela época os blogs não eram tão diferentes de 

um site comum na web. 

 Logo, em 2000, o número de blogs se proliferou devido às possibilidades que os 

softwares de edição de páginas na Internet trouxeram aos usuários. Para facilitar o acesso 

                                                
4Em pesquisa realizada pela Grumft e publicada pela b2b magazine, outros dados chamam a atenção como a 
faixa etária dos usuários dessa nova ferramenta: http://www.b2bmagazine.com.br/index.php/internet/item/5489-
infografico-o-ecossistema-de-blogs-brasileiros (acessado em 10/01/2017) 
5Definição de weblog na Wikipedia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Blog#Origens 
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destes à rede, muitos sites passaram a disponibilizar templates de fácil personalização àqueles 

que não tinham domínio técnico para manejar o uso de códigos HTML ou javascript. Tudo 

isso com a finalidade de facilitar a criação e acesso de novos usuários na blogosfera, fazendo 

com que se tornassem mais rápidos e dinâmicos as formas de produção. Os blogs, então, 

passaram a ser populares pelas formas de publicação na Internet, onde qualquer pessoa pode 

emitir o seu diário pessoal. 
Esses blogs eram utilizados como espaços de expressão pessoal, publicação de 
relatos, experiências e pensamentos do autor. Ainda hoje, o uso do blog como um 
diário pessoal é apontado por muitos autores como o mais popular uso da 
ferramenta. (AMARAL, RECUERO, MONTARDO, 2009, online) 
 
 

Devido as suas várias funcionalidades e usos, os blogs foram inicialmente definidos 

como uma ferramenta de publicação que constituía um formato muito particular (RECUERO, 

2009, p.29). A estrutura e layout do blog é padrão. Segundo Rebecca Blood (2002), entre os 

vários usos dos blogs existe sempre uma coisa em comum que é o formato. Nele contém um 

conjunto de blocos de textos nos quais as informações mais recentes ficam acima das 

anteriores, organizadas por data de publicação, nome do autor e número de comentários. O 

autor Jan Schmidt (2007) descreve os blogs como: 
Websites frequentemente atualizados onde o conteúdo (texto, fotos, arquivos de som, 
etc.) são postados em uma base regular e posicionados em ordem cronológica 
reversa. Os leitores quase sempre possuem a opção de comentar em qualquer 
postagem individual, que são identificados com uma URL única. (SCHMIDT, 2007, 
online) 
 
 

 Mesmo que padronizado, cada blog é único, individual e personalizado. A pessoa que 

escreve, deposita suas características através da escolha da linguagem e dos gostos pessoais 

que se referem às suas áreas de interesse que são compartilhadas nas publicações. Ou seja, as 

informações são colocadas por um indivíduo que por meio desta página quer expressar 

opiniões, relatos, informações e textos escritos do ponto de vista de alguém (RECUERO, 

2003, online) ou escrever sobre sua vida privada, sobre suas áreas de interesse pessoais ou 

sobre outros aspectos da cultura (LEMOS, 2002, p.2). 

 O uso do blog como um diário virtual vem a desconstruir o sentido de um diário à 

“moda antiga”, como explica Denise Schittine (2004). Se antes o diarista tinha a liberdade de 

estar sozinho em seu ambiente escondido para escrever nas páginas em branco sobre seus 

segredos mais íntimos, com os diários virtuais essa perspectiva se desfaz. 
No ambiente virtual, o diário íntimo sai da gaveta, do caderno fechado a chave, do 
antigo baú, para se abrir oficialmente ao público maior, agora com o anteparo da 
tela. No texto virtual, o caráter físico do segredo - aparente exclusão de um leitor de 
fora através de uma fechadura que não se abre - deixa de existir em função de uma 
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abertura para o Outro, um leitor desconhecido que aparecerá do outro lado da tela. O 
conceito clássico de segredo se desfaz e, em seu lugar, surgem outras formas de 
defesa do foro íntimo, assim como outras formas de fazer vir à tona aquilo que 
estava escondido. (SCHITTINE, 2004, p.78) 
 
 

 De acordo com Adriana Amaral, Aletéia Ferreira e Josiany Vieira (2007), são infinitos 

os tipos de blogs específicos que existem na rede, mas os temas que mais ganham destaque, 

segundo as autoras são: “música, fotografia, arte, jornalismo e moda” (online). 

 Na moda existe uma quantidade enorme de blogs que são mantidos por pessoas, em 

maioria adolescentes engajados na rede e nas redes sociais. Estes usuários, ou blogueiros, não 

são necessariamente especializados no assunto, mas isso não afeta as condições de informação 

já que essa é uma das características de um blog. Boa parte deles emitem opiniões sobre o 

mundo da moda envolvendo movimentos culturais, o mercado da moda e tendências, fazendo 

com que se tornem também parte do que são os blogs classificados como diários pessoais. 

Em meio a tantos blogs e temáticas específicas, era de se esperar que o mundo da 

moda viesse a compor este cenário virtual, principalmente por se tratar de um tema presente 

no cotidiano das pessoas em ambiente físico, e também pelo seu caráter estético e visual 

marcado no seu conteúdo imagético. 
Nos blogs de moda encontramos posts sobre o mundo da moda, modelos, roupas, 
tendências, desfiles, estratégias de marketing e comunicação de estilistas, marcas, 
designers, modelos, entre outros. Estes blogs se encontram na definição de blogs 
contemporâneos e na maioria das vezes no quesito, assuntos temáticos. (AMARAL, 
FERREIRA, VIEIRA, 2007, online). 
 
 

A partir do momento em que a indústria da moda deixa de ser produzida apenas nos 

grandes ateliês e começa a aparecer pelas ruas como um produto em larga escala, é que 

percebemos que a moda tornou-se uma categoria de interesse público. De acordo com Daniela 

Aline Hinerasky (2006) as coberturas de eventos e outras demandas, bem como a publicidade 

reforçaram esse movimento de popularização da moda, especialmente no Brasil. Aos 

blogueiros de moda cabe transmitir a informação, mesmo que pessoal, de forma que o leitor 

se identifique e descubra este universo que antes era restrito às revistas, jornais, ou seja, a 

mídia especializada nos respectivos segmentos. 

Parte fundamental desses influenciadores digitais é construir uma opinião, levando em 

consideração a função dos blogs, já que normalmente estes não têm a obrigação de concordar 

com as ideias e opiniões de uma empresa, no sentido de ser politicamente correto. Devido à 

democratização das mídias e do que a rede proporcionou, a blogueira tem toda liberdade de 

criticar ou elogiar determinada coleção, tendências, produtos. Sendo assim, a partir do 
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momento que o leitor percebe neste meio, o blog, que estão sendo oferecidas novas 

representações ou perspectivas de um tema em comum, é que a personalização entra em 

discussão, já que, segundo Hinerasky (2006): 
moda é a individualização imagética do ser humano frente à sociedade, e, neste 
sentido, moda e blogs se coadunam pois são ambos território de personalização. 
Quer dizer, no processo de representar os perfis, estilos e as identidades sociais de 
seus autores/editores, no diálogo com os leitores, movimentam um sistema midiático 
que ultrapassa os sujeitos, contemplando imaginários e representações 
socioculturais, urbanas, mercadológicas. (HINERASKY, 2006, p.7 e 8) 

 

Ao tratar sobre a popularização e o potencial dos blogs como uma infinita rede de 

opiniões no que diz respeito à produção de conteúdo e compartilhamento de informações é 

interessante destacar, como cita Hinerasky (2006, p.8) que: “a) que a partilha de opiniões e 

experiências sobre moda passou a ser feita tanto por jornalistas e editoras de moda, por outros 

profissionais do setor, quanto por pessoas comuns, interessadas no assunto; b) tais blogueiros 

de moda exercem poder nos fluxos de comunicação, sendo considerados formadores de 

preferências de grupos sociais significativos”. 

O grande fluxo de informações prestadas através dos blogs passou a chamar a atenção 

de editorias de moda e beleza na imprensa feminina que verificou no público cativado pelos 

blogueiros uma possibilidade de fidelização desse público que consome as informações nos 

blogs. Portanto, estas empresas passaram a manter blogs nos seus respectivos sites 

institucionais. Um exemplo disto é a rede CARAS.com.br que há três anos atrás idealizou o 

projeto CARAS Blogs que hoje reúni, em um só lugar, profissionais ligados a assuntos 

referentes a moda, design, arte, comportamento e lifestyle. Todos os blogueiros convidados a 

fazer parte da rede CARAS, de uma forma ou de outra, se encaixam no papel de influenciador 

digital, seja na moda, lifestyle, beleza. Ao migrar para esses grandes sites, os blogueiros além 

de aumentar o seu público, ainda beneficiaram, através dessa convergência de sites, estas 

instituições com o fluxo de leitores que já tinham. 

Conforme Hinerasky (2010), a força dos blogs ainda está associada ao feedback 

proporcionado pelos leitores que é possível ser verificado em estatísticas realizadas a partir de 

ferramentas dos sites de busca, como por exemplo o Google Analytics que: 
Oferecem dados precisos aos blogueiros quanto ao número de acessos, tempo de 
permanência etc (inclusive sobre a publicidade) – um dos pontos altos de interesse. 
O conteúdo publicado com a opinião das blogueiras – e das leitoras – (a respeito dos 
designers, desfiles, coleções, marcas, detalhes etc) é valioso e surte efeito a curto ou 
longo prazo, pois gera vontade de compra, já que as consumidoras recorrem aos 
blogs em busca de informações de produtos, tendências etc. Neste sentido, o blog de 
moda é uma ferramenta interativa de comunicação (das marcas, inclusive) via 
blogueiros (a priori) independentes, além do fato de elas mesmas possuírem os 
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próprios blogs para se comunicar com os clientes/consumidores. (HINERASKY, 
2010, p. 11) 
 
 

Esta ferramenta é uma das possibilidades que o produtor de conteúdo dispõe para que 

entenda o seu público e o que acaba interessando ao leitor. Apesar da autonomia que o 

blogueiro tem para criar conteúdo nessa plataforma que é livre de padronizações, é 

interessante que ele cada vez mais entenda o seu público, para que a sua credibilidade se 

mantenha entre os que já estão conectados ou aos que estão pensando em começar a seguí-lo. 

 O conteúdo opinativo publicado pelas blogueiras e também dos leitores, através dos 

comentários, é tão importante se tratando da sua infinita capacidade de expansão nas redes. Os 

efeitos, sendo a curto ou longo prazo, acabam gerando uma vontade de compra, já que os 

consumidores da indústria da moda e cosmética recorrem aos blogs em busca de informações 

quanto à produtos, tendências e marcas. Sendo assim, o blog de moda é uma ferramenta 

interativa de comunicação, onde não só o público leitor tem a possibilidade de interagir, mas 

também as marcas que se interessam em oferecer anúncios e publicidade através dos blogs. 
A efemeridade da moda acompanha a rotina dos blogs e projeta a necessidade de 
atualização, de tal forma que esses processos de reciclagem são os que atraem os 
visitantes aos blogs, constituem a fidelização aos mesmos. Com o aumento de 
visitantes diários nas páginas dos blogueiros abriu-se a possibilidade de anunciantes, 
prática agora frequente. (HINERASKY, 2006, p.12) 
 

4 ESTÉTICA E CONSIDERAÇÕES SOBRE BELEZA 

 
A estética é um ramo da Filosofia que tem como objetivo entender a natureza da arte e 

da beleza, e ao fazer isso, compreender os sentimentos e emoções que tais fenômenos 

estéticos despertam. Com o intuito de explicar o sentido de beleza, Umberto Eco (2014) 

descreve o belo como um adjetivo que indica algo agradável, ou seja, “aquilo que atrai o 

olhar”; tratando o belo como aquilo que é “bom”. Não é por acaso que por muitos períodos 

históricos a beleza se encontrava associada às qualidades, o que fortaleceu a ligação entre o 

“Belo” e o “Bom”. 
A própria palavra Kalón, que só impropriamente pode ser traduzida com o termo 
“belo”, deve nos deixar de sobreaviso: Kalón é aquilo que agrada, que suscita 
admiração [...] 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 e 42) 
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Na Grécia antiga a percepção mais clara do belo estético se mostrou através das 

diversas manifestações da arte no período de ascensão econômica e cultural de Atenas, um 

período de desenvolvimento artístico, em particular, da pintura e da escultura. Os pintores 

inventam um novo olhar que não respeita a exatidão das belas formas. Já na escultura 

objetiva-se expressar a Beleza viva do corpo. Para 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”. Este modelo de beleza é melhor representado nas 

formas estáticas, onde um movimento ou ação encontram equilíbrio e repouso, e a 

simplicidade expressiva torna-se mais apropriada que a riqueza de detalhes.   

 A beleza na Grécia antiga também trouxe duas concepções a partir da visão dos 

filósofos Sócrates e Platão. Segundo Eco (2014), Sócrates definiu três categorias estéticas, 

que pareciam autenticar a práxis artística: “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). Para Platão, a beleza tinha duas concepções 

elaboradas, sendo a “harmonia e proporção” das partes e a beleza como “esplendor”, que teria 

influenciado o pensamento neoplatônico. 

  Seguindo com as concepções de beleza na Grécia, Eco (2014) mostra que 

segundo a mitologia, a beleza era representada pela antítese entre os deuses de “Delfos”, 

Apolo e Dionísio. Apolo defendia a ordem e a harmonia, enquanto Dionísio era o deus do 

caos e da infração das regras. “Essa coabitação de duas divindades antitéticas [...] em geral, 

exprime a possibilidade, sempre presente e verificando-se periodicamente, da irrupção do 

caos na beleza da harmonia” (ECO, 2014, p.55). Tal contraste prova que a concepção grega 

da beleza se mostra bem mais complexa e problemática do que a tradição clássica. 
Uma primeira antítese é aquela entre a beleza e percepção sensível. Se de fato a 
Beleza é perceptível, mas não completamente pois nem tudo nela se exprime em 
formas sensíveis, abre-se uma perigosa oposição entre Aparência e Beleza: oposição 
que os artistas tentarão manter entreaberta, mas que um filósofo como Heráclito 
abrirá em toda a sua amplidão, afirmando que a Beleza harmônica do mundo se 
evidencia como casual desordem. (ECO, 2014, p.56) 
 
 

No século XV, a beleza era entendida como a imitação da natureza segundo regras 

cientificamente estabelecidas ou logicamente coerentes. Conforme Eco (2014), Leonardo Da 

Vinci afirmava que a imitação permanece fiel à natureza porque recria a integração de cada 

imagem com o elemento natural, porém também exige inovação na técnica para que não 
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ocorra repetição das formas. “A realidade imita a natureza sem ela ser um mero espelho, e 

reproduz em detalhe a Beleza do todo” (ECO, 2014, p.180). 

 Ao chegar no período do Renascimento, temos um momento de ação para a mulher 

onde a beleza passa a ter um novo sentido e a mulher começa a utilizar da cosmética para 

cuidar e tingir os cabelos. Seu corpo é exaltado pelos produtos e artigos em ouro e prata, 

objetos criados de acordo com modelos de harmonia, proporção e equilíbrio. 

 Logo adiante, o corpo da mulher, que se mostra, serviu de contraponto à expressão 

privada e intensa dos rostos. Por vezes quase egoísta e propositalmente misteriosa. Segundo 

Eco (2014), é no período renascentista que a perfeição alcança um alto grau chamado “Grande 

Teoria”, onde a beleza consiste na proporção das partes, e ao mesmo tempo surge uma 

mentalidade e cultura que empurram em direção a uma beleza inquieta e surpreendente. A 

partir do século XVIII a beleza barroca encontra uma razão no gosto aristocrático, onde é 

retratado pelo abandono à alegria de viver, enquanto o rigor neoclássico se entrega ao culto da 

razão, da disciplina e da previsibilidade típicas da burguesia. No entanto, ao lado da nobreza 

tradicional clássica existe uma nobreza mais jovem e dinâmica, de gostos e costumes 

modernizadores e reformistas. 
A esta complexa dialética de categorias e classes corresponde uma igualmente 
complexa dialética do gosto: à variada Beleza rococó não se opõe um único, mas 
muitos classicismos, respondendo a exigências diversas, por vezes contraditórias 
entre si. [...] a Beleza do neoclassicismo é uma reação vivificante ao gosto do ancien 
régime, mas também uma busca de regras certas e, portanto, rígidas e vinculantes. 
(ECO, 2014, p.239) 

 

 Conforme Eco (2014), Immanuel Kant coloca na base da experiência estética o 

“prazer desinteressado”, que se produz na contemplação da beleza.  Os aspectos subjetivos e 

indetermináveis quanto ao gosto tiveram grande repercussão na estética do século XVIII. 

Deste modo, ao julgar algo como belo, o que se espera é que o gosto seja uma concordância 

universal e que todos partilhem do mesmo gosto. 
Belo é aquilo que agrada de maneira desinteressada, sem ser originado por ou 
remissível a um conceito: o gosto é, por isso, a faculdade de julgar desinteressante 
um objeto (ou uma representação) mediante um prazer ou um desprazer; o objeto 
deste prazer é aquilo que definimos como belo. (ECO, 2014, p.264) 

 

 A beleza romântica do século XIX herda do romance sentimental o realismo da 

paixão. Deste modo, o conceito ideal de beleza se modifica e reflete de maneira realista a 

simplicidade e o campo, sem espaço para o abstrato. Desta forma exprime um sentimento de 

beleza sincera e também ingênua, ainda não corrompida pelo progresso e modernidade. Seria 

correto afirmar, de acordo com Eco (2014), que a ideia de beleza não apenas se modifica de 
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acordo com a época vigente, mas mesmo na mesma época ou lugar é possível e provável que 

existam vários ideais estéticos. Eis que em meados do século XIX final da crise econômica do 

século, surge na classe burguesa a “beleza vitoriana”, marcada pelo senso estético da 

decoração, comportamento em público e pessoas sempre bem vestidas. 

 Ao lado da classe militar e econômica a burguesia passa a ostentar uma beleza própria, 

esta exprime uma ambiguidade no sentido prático da beleza, onde o valor comercial acaba por 

ter maior valor que a estética de um objeto. 
A estética exprime, portanto, uma dubiedade de fundo proveniente da inserção e 
função prática no domínio da beleza [...] A beleza acaba por coincidir não mais com 
o supérfluo, mas com o valor: o espaço anteriormente ocupado pelo vago, pelo 
indeterminado, agora é preenchido pela função prática do objeto. Toda a evolução 
sucessiva dos objetos, na qual de diluirá progressivamente a distinção entre forma e 
função, será inteiramente marcada por esse duplo sinal originário. (ECO, 2014, 
p.363) 
 

 Com a chegada do estilo “Art Nouveau” que se inicia em 1890, abre-se uma nova 

apresentação do belo. Neste sentido, Eco (2014, p.369) descreve tal beleza como narcisista, 

onde: “Narciso, espelhando-se na água, projetou a própria imagem para fora de si, assim a 

Beleza interior se projeta no Art Nouveau sobre o objeto exterior e dele se apossa, 

envolvendo-o em suas linhas”. Esta beleza se configura pela sensualidade das linhas e curvas 

assimétricas, com um marcante traço funcionalista, que se sobressai na simplicidade das 

formas.  

Em 1910, a beleza colorida do “Art Nouveau” é substituída pela beleza rebuscada e 

funcional do “Art Déco”, que se caracteriza pela reconciliação entre a indústria e a arte. A arte 

no século XX se caracteriza pela mercadização6 da vida e das coisas, onde os objetos de uso 

passam a ter maior atenção. Neste sentido a beleza se desassocia dos aspectos qualitativos aos 

quais esteve ligada, para que num sentido mercadológico se configure pela sua funcionalidade 

prática, utilidade e pela sua produção em série. 
O objeto, em suma, perde aqueles traços de unicidade - a “aura” -que determinavam 
sua Beleza e importância. A nova Beleza é reprodutível, mas também transitória e 
perecível: deve induzir o consumidor à substituição rápida, por consumpção ou 
desinteresse, para não deter o crescimento exponencial do circuito da produção, 
distribuição e consumo das mercadorias. (ECO, 2014, p.377) 
 
 

O início do século XX é marcado por dois conceitos de beleza, a “Beleza da 

provocação” e a “Beleza do Consumo”. A beleza da provocação foi estabelecida pelos 

movimentos da vanguarda e pelo experimentalismo artístico, que acabam por violar todos os 
                                                
6Eco (2014) utiliza o termo para explicar uma constante no século XX onde os aspectos quantitativos sobrepõem 
os fatores qualitativos de apreciação da Beleza, onde: “quanto maior a quantidade dos objetos produzidos a partir 
do modelo de partida, mais elevada a funcionalidade e apreciação” (pg.376). 
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modelos estéticos reverenciados até o momento. Segundo Eco (2014, p.415), “a arte já não se 

propõe a fornecer uma imagem da Beleza natural, nem quer proporcionar o pacificado prazer 

da contemplação de formas harmônicas”. Já a beleza do consumo é composta pela ideia de 

beleza exposta nas produções televisivas, no cinema e meios de comunicação, onde os 

indivíduos seguem os modelos de beleza propostos pelo consumo comercial. 
Os mass media são totalmente democráticos, oferecem um modelo de Beleza para 
quem já é dotado de graça aristocrática e outro para a proletária de formas opulentas; 
[...] Ao fim e ao cabo, os ideais de Beleza a que se remetem os mass media nos 
primeiros sessenta anos do século XX referem-se a propostas artes “maiores” (ECO, 
2014, p.425) 

 
 

A multiplicidade de representações dos ideais estéticos difundidos pelos mass media 

traz à tona a conclusão de que não existe um modelo ideal que represente a Beleza. Tendo em 

vista que um simples comercial de televisão, que tem duração de quinze ou trinta segundos, é 

possível apresentar padrões estéticos de diversas épocas em variadas situações, que ainda 

assim são belos. Essa possibilidade, supostamente, poderia gerir uma 

aproximação/identificação do indivíduo atual com o antigo, o que desconfigura novamente a 

ideia de que no século XX teríamos um padrão de beleza. Sendo assim, diante as infinitas 

possibilidades de conectar-se a um ideal de beleza, ou vários, cria-se a alternância e o livre 

arbítrio na escolha de um segmento da Beleza. 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

5.1 OBJETO E CORPUS DA ANÁLISE: O BLOG KAROLPINHEIRO.COM 
 

Podemos encontrar jornalistas, estilistas, consultores e agora os influenciadores 

digitais, todos dissertando sobre moda e também subtemas (beleza, comportamento, estilo, 

celebridades, entre outros). O mais interessante é ver que existem muitas visões individuais de 

pessoas comuns atuando nesses sites, espaços onde a pluralidade de vozes é possível de ser 

realizada e desassociada das mídias de massa. É aqui que tais atores, inicialmente anônimos, 

tornam-se celebridades da rede, e fora dela também. 

Um exemplo disso é Karolina Pinheiro (KP). A jornalista tornou-se conhecida por 

atuar na revista Capricho durante sete anos na editoria de comportamento e aliar seu trabalho 

com seu blog de moda.  
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Figura 1 – Abertura do blog 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/ 

 

A blogueira explicou em alguns posts e vídeos que já tinha um site chamado Além da 

Embalagem, antes mesmo de descobrir o projeto chamado Tudo de Blog, na Capricho. Neste 

projeto as meninas selecionadas poderiam contribuir com seus blogs na criação de conteúdo 

sobre temas propostos pela revista, e sendo o texto muito bem feito, ele seria inserido na 

versão impressa. Depois de algum tempo ela conseguiu seu primeiro estágio na revista 

Capricho, que segundo ela, “era um sonho”. Ao longo de dois anos trabalhou e teve 

oportunidades de viajar pelo mundo, sempre dividindo as experiências através de posts e 

vlogs7. Com tamanho crescimento e visibilidade, ela ganhou o blog Karol com K, na 

Capricho. 

 
 

                                                
7 A definição de Vlog de acordo com o site https://www.significados.com.br/vlog/ indica a junção de conteúdo 
em forma de vídeo + blog = vlog. Onde o formato que domina é o vídeo, o audiovisual. 
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Figura 2 – Apresentação da blogueira Karol Pinheiro8 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/ 

 

 No blog encontramos uma multiplicidade de assuntos referentes ao mundo da moda, 

celebridades, universo teen, dicas de músicas, looks do dia, vídeos de viagens. Os vídeos mais 

acessados da blogueira são os que ela divide a sua experiência em fazer intercâmbio em Nova 

Iorque, onde durante meses ela estudou inglês na cidade que ela considera a mais “linda do 

mundo”. O que a torna também uma referência para muitos jovens e adolescentes que 

procuram conteúdo com dicas sobre estudar fora e questões relacionadas a planejar viagens. 

E foi assim, com a visibilidade que inicialmente a revista Capricho deu a blogueira, 

que fez com que as marcas também se voltassem a ela. Atualmente a MAC, uma das marcas 

de maquiagem mais populares internacionalmente patrocina a blogueira que participa de 

diversos eventos de moda pelo país. De acordo com o site LesEchos.fr a marca de maquiagem 

“queridinha” das fashionistas é nomeada como uma das três principais marcas mundias de 

maquiagem, com um faturamento anual de mais de 1 bilhão de dólares, sendo todas 

gerenciadas por maquiadores profissionais9. 

 O conteúdo do blog conta com colagens de imagens, muitas fotografias e a linguagem 

mais informal e teen. A blogueira conta que foi desta forma que acabou se destacando dos 

demais blogs já que tinha como foco, no início da sua carreira, o público adolescente/jovem. 

                                                
8 O perfil da blogueira é apresentado em todas as páginas do blog, sendo usado como uma caixa de informações 

fixa. Ou seja, o leitor tem acesso à sua descrição a qualquer momento.  
9 Dados do LesEchos.fr: https://www.lesechos.fr/02/02/2012/LesEchos/21115-102-ECH_mac-cosmetics-s-offre-
une-vitrine-sur-les-champs-elysees.htm. (acessado em 07/07/2017) 
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Hoje o seu conteúdo continua com o mesmo direcionamento quando se trata de moda e 

cosméticos, já que são temas presentes de forma atemporal na vida cotidiana. Com o passar 

do tempo diversas propostas de trabalho fizeram com que novas experiências fossem somadas 

a sua vida e é claro que muitas delas são compartilhadas em seu blog e demais redes sociais. 

5.1 NATUREZA DA PESQUISA 
 

A natureza da pesquisa terá o caráter qualitativo, no qual consiste passar por um 

processo de observação do corpus, adiante possibilita analisar os traços estéticos presentes no 

blog, a fim de mapear as representações estéticas no blog KP. De acordo com Gil (2006) as 

pesquisas descritivas têm como objetivo estudar as características de uma determinada 

população ou fenômeno. São pesquisas que se propõem, segundo o autor, a levantar opiniões, 

atitudes e conceitos já estabelecidos pela sociedade.  

De acordo com Bardin (2000) a pesquisa qualitativa segue uma proposta de caráter 

intuitivo e empírico, sendo então diferente das previsibilidades alcançadas através da análise 

quantitativa. Apesar que, segundo a autora “a análise qualitativa não se rejeita toda e qualquer 

forma de quantificação” (BARDIN, 2000, p.115).  

Na pesquisa, Maldonado (2006) explica que a contextualização significa um processo 

de aprofundamento e reflexão que acaba por trazer credibilidade científica às pesquisas 

realizadas nos campos sociais. Visando atender a um determinado tema é necessário, segundo 

o autor, “dar conta do contexto midiático, do contexto comunicacional que configura a sua 

particularidade como problema/objeto de investigação” (MALDONADO, 2006, p.274). A 

contextualização, segundo o autor, traz consigo a possibilidade da abrangência de uma 

temática e ao mesmo tempo permite uma visão particular da mesma: 

 
ela fortalece os aspectos históricos, culturais, éticos, sociais e políticos da pesquisa, 
evitando que fique reduzida a um exercício abstrato ou a um jogo repetitivo de 
palavras solenes, sem vínculos com a realidade da região, do país e do mundo. 
(MALDONADO, 2006, p.274) 

 

 A ação de contextualizar um projeto de pesquisa se utiliza de informações coletadas a 

partir de uma imersão nos contextos explorados pelo pesquisador, sejam aspectos sociais ou 

históricos. Segundo Maldonado (2006), esta imersão: 
implica a realização de procedimentos de planejamento, aproximação, 
reconhecimento, observação sistemática, experimentação, vivência, investigação 
teórica (subsídios de outras pesquisas que produzem conhecimentos sobre esses 
contextos) e a busca de caminhos de reflexão, análises e sistematização dos 
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elementos do contexto importantes para compreender  nosso problema/objeto de 
investigação. (MALDONADO, 2006, p.275 e 276) 
 
 

 Sendo assim, a contextualização é entendida por Maldonado (2006, p.276) como “as 

relações do objeto de investigação com o conjunto da realidade na qual está inserido” 

(MALDONADO, 2006, p.276). Desta forma o autor afirma que os contextos ajudam na 

percepção do pesquisador quanto ao problema/objeto e onde ele está inserido no mundo, 

tratando de forma ampla, crítica e complexa o fenômeno estudado. 

5.2 TÉCNICAS DE PESQUISA 
 
Para esta pesquisa utilizou-se da técnica de análise de conteúdo. 

5.2.1 Análise de Conteúdo 
 

A análise de conteúdo de acordo com Bardin (2000) se apresenta como um conjunto 

de instrumentos metodológicos e técnicas em análises das comunicações os quais se aplicam à 

diversidade dos discursos. E para que se organize a análise, é preciso, de acordo com a autora, 

seguir uma lógica que parte da divisão de diferentes fases que se encontram em três pólos 

cronológicos, que são: 

- Pré-análise: fase de organização, onde o principal objetivo é sistematizar as ideias iniciais 

para que este movimento possa nortear o desenvolvimento do plano de análises; 

- Exploração do Material: etapa de longa duração que consiste na descrição analítica quanto a  

exploração do material coletado. 

- Tratamento dos resultados, inferência e interpretação:  nesta fase, por fim, os resultados são 

tratados de forma que venham ser significativos e validados. Isso, é claro, de acordo com a 

análise crítica e reflexiva realizada.    

Sendo muito comum entre os métodos utilizados para pesquisas em comunicação, já 

que permite variáveis formas de interpretação de textos, esta técnica que consiste na 

sistematização do conteúdo de uma forma mais objetiva acaba possibilitando uma leitura 

vasta que contribui positivamente na descrição do material a ser estudado. 
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5.3 CATEGORIAS DE PESQUISA 
 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram determinadas as seguintes categorias de 

análise do material selecionado, levando em consideração o conteúdo estético encontrado no 

blog.  

 

BELEZA: Nesta categoria, buscou-se identificar as formas de expressão do belo no conteúdo 

do blog, de forma que é possível diferenciar as diversas representações e estereótipos ligados 

ao conceito de beleza. Neste sentido, a análise deste item se ancora nas considerações de Eco 

(2014) e Lipovetsky (2010). 

 

MODA: Na intenção de tratar do vestuário em seu papel comunicacional simbólico e perceber 

a fragmentação da sociedade no contexto da moda, este item contou como base analítica os 

apontamentos da socióloga Diana Crane (2006). 

 

ENTRETENIMENTO: Esta categoria se apoiou nos conceitos de Jenkins (2009) quanto à 

cultura da convergência num sentido de conversão dos conceitos de jornalismo de 

entretenimento e entretenimento num sentido comunicacional mais amplo e livre. 

5.4 O PERCURSO METODOLÓGICO 
 Este estudo tem como procedimentos metodológicos os passos a seguir. 

 

1ª FASE: Esta etapa caracterizou-se por uma rigorosa pesquisa bibliográfica sobre as 

categorias. Trabalhou-se com os autores: Gilles Lipovetsky, Umberto Eco, Raquel Recuero, 

Daniela Hinerasky, dentre outros. 

2ª FASE: Esta etapa foi um estudo exploratório para verificar no blog KP a incidência das 

perspectivas categóricas escolhidas. Desse estudo, foi feito um mapeamento e a seleção do 

objeto empírico. 

3ª FASE: Nesta etapa, foi descrito o objeto empírico e suas estratégias para analisar e 

sistematizar as formações discursivas, encontradas nos respectivos sites. 
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6 RESULTADO E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Para organizar o objeto empírico desta pesquisa, foram selecionadas amostras das 

páginas de abertura das sessões do blog KP, a partir dos itens disponíveis no menu horizontal 

superior que pautam as temáticas escolhidas pela blogueira para organizar suas postagens, 

bem como um post como exemplo em cada temática do blog.  

A escolha de cada um dos posts se deu por meio do pressuposto de que contemplariam 

as características necessárias para dar corpo à análise de conteúdo a ser realizada. Todos os 

posts possuem conteúdo imagético, o que segundo Durand (2002) é fundamental para 

despertar os sentidos no leitor, a fim de compor o imaginário a partir das representações 

estéticas apresentadas.  

Como a estrutura dos posts de um blog de moda são previsíveis, não houve um critério 

rigoroso para a escolha das amostras analisadas. Como descreveu Blood (2002) o formato do 

blog é algo comum, por mais personalizado que possa ser, a estrutura, na maioria dos casos, 

não terá alterações. A menos que a proposta do blog seja diferente, o que não é comum 

acontecer.  

A organização desta pesquisa constou de três fases: primeiramente, uma fase 

decisória, referente à escolha do tema, à definição e à delimitação do problema de pesquisa; 

em um segundo momento, uma fase construtiva, referente à construção de um plano de 

pesquisa e à execução da pesquisa propriamente dita e, por fim, uma fase redacional, que 

consiste na formulação/análise dos dados e informações obtidas na fase construtiva. E a 

organização das idéias de forma sistematizada, visando à elaboração do relatório final. A 

apresentação do relatório de pesquisa obedece às formalidades requeridas pela Academia. 
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6.1 Beleza 

 

Figura 3 – Seção Beleza 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/categoria/beleza/ 

 

 

Figura 4 – Post sobre a seção Beleza 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/beleza/testados-base-liquida-matte-avon-true-color/ 
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No post destacado temos a tag publicidade, o que indica que houve uma construção 

diferente do conteúdo já que ele é pago. Trata-se não só de um texto didático com as 

impressões da blogueira, mas também um olhar estético do produto. O cuidado estético com 

as imagens despertam o imaginário do leitor trazendo a sensação de conforto e veracidade 

quanto ao produto sendo resenhado.  

 
Figura 4.1- A blogueira utiliza do produto 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/beleza/testados-base-liquida-matte-avon-true-color/ 

A categoria beleza pode ser encontrada no post através das cores dos produtos 

destacados, na composição dos planos, no enquadramento das imagens e na forma como a 

blogueira apresenta esse material.  

Nesse sentido pode-se perceber o cuidado estético com o conteúdo imagético 

apresentado. Na figura 4.1 temos uma representação da blogueira antes e depois de fazer o 

uso do produto que está sendo resenhado. Isso mostra não somente o efeito do produto, é 

claro que sendo um post patrocinado acaba por exigir isso da blogueira, mas de certa forma 

cruza duas situações capazes de apresentar a sua imagem. E esta forma de expôr opinião sobre 

o produto diz respeito a como os leitores vão ser instigados fazer uso e adquirir a maquiagem. 

Este é um exemplo de uma das atribuições das blogueiras no papel de influenciadores 

digitais: mostrar-se 'normal' perante o público leitor faz com que se estabeleça uma relação de 

igualdade entre ambos. O leitor deseja se relacionar à pessoa que está do outro lado da tela, 

quer criar um laço, uma identificação através dos gostos e escolhas compartilhadas.  

A moda está relacionada por si só no ato da blogueira estar usando um produto que é 

identificado como uma tendência no ramo da beleza, o que já demonstra o contato com a 
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moda, a busca por novidades. E quando ela explica como utilizar este produto, está 

disseminando também a moda.  

Marcado pela “beleza do consumo” como descreve Eco (2014) a partir do século XX 

passamos a ser sujeitos à diferentes formas de expressão e ideais estéticos. A blogueira Karol 

Pinheiro é um dos exemplos que hoje representam a diversidade quanto a contemplação da 

beleza feminina, ela se coloca como uma entre tantas mulheres que optaram em criar-se no 

livre arbítrio quanto a escolha dos segmentos da Beleza. Apesar do consumo comercial ser um 

grande fator em relação a beleza, é interessante perceber que isso influenciou na diversidade 

de representações do feminino, propondo ideais estéticos múltiplos, principlamente através 

dos mass media e mídias independentes como os blogs. De acordo com Eco (2014, p.426), 

“os mass media por sua vez não apresentam mais nenhum modelo unificado, nenhum ideal 

único de Beleza” (2014, p.426).  

Nesta perspectiva percebemos que a blogueira utiliza do produto induzindo o leitor a 

adquirir a novidade da marca. O produto é descrito pela blogueira de forma que possa ser 

utilizado pelos seus leitores, não como uma imposição mas sim de forma particular e 

possivelmente persuasiva. Essa atitude de valorar o produto se encontram nas expressões 

emitidas pela mesma através da adjetivação e juízos de valor descritos, tais como: 

"maravilhosidade", "cobertura ideal", "preço está muito bom" e "transformei na minha base 

do dia a dia feliz da vida". Assim como a tag "pele perfeita" utilizada para marcar o post. 

A categoria entretenimento está presente no post a partir da interatividade dos leitores 

por meio dos comentários e também pela possibilidade de compartilhamento através das redes 

sociais disponibilizadas no site, são pontos chave para a troca de informações do/no blog.  

Neste contexto é interessante analisar como a blogueira possibilita que o leitor siga 

navegando na web através dos hiperlinks que o direcionam à loja online da marca. Assim 

como percebe-se a importância das redes sociais da blogueira estarem presentes em todas as 

páginas do blog, facilitando a circulação dos leitores nos outros perfis dela. E é claro, o uso 

dos hiperlinks como índices de posts antigos que têm relação com a categoria na qual o leitor 

está ou a tag inserida no fim de cada post.  
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6.2 Moda 

 
Figura 5 – Seção Moda 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/categoria/moda/ 

 

Na seção moda a blogueira também faz subdivisões denominadas: 'look da Ka' e 

'tendência'. Estas separações tornam ainda mais fácil e prática a navegação no blog, 

direcionando o leitor aquilo que realmente o interessa.        

 
 

Figura 6 – Post sobre a seção Moda 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/moda/look-da-ka-casaco-militar-e-cabelo-curto-novo/ 
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Neste sentido, percebe-se a categoria beleza na forma como a blogueira se coloca 

frente às câmeras, ou seja, a sua aparência. Ao observar o conteúdo imagético presente nos 

posts é possível constatar que existe um olhar estético atento aos detalhes relacionado à 

questões de composição das imagens, no que diz respeito a enquadramento, planos e captação 

dos detalhes. Esse cuidado estético evidencia ainda mais os traços de beleza que acabam por 

compor o plano geral do post. 

É importante destacar que o blog de moda se faz de forma visual, com isso desperta o 

imaginário e aguça os sentidos. Portanto, é imprescindível que detalhes sejam captados nas 

imagens. Não são apenas fotos posadas, são detalhes que precisam ser mostrados ao leitor de 

forma que os instiguem a querer ver mais e ir em busca destas referências apresentadas. 

 

 
Figura 6.1 – Foto look da blogueira 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/moda/look-da-ka-casaco-militar-e-cabelo-curto-novo/ 

 

A categoria moda fica evidente a partir da montagem do look, objetos de vestuário e 

acessórios. A composição do look já indica uma preocupação estética, não ditatorial da moda, 

mas como uma brincadeira com a mistura de peças e texturas. Sendo isso um dos traços da 

moda: a apropriação e readequação do vestuário de forma individual e livre. 

Já a categoria de entretenimento é novamente relacionada aos hiperlinks presentes na 

página que, seguindo a mesma ideia de janela fixa da descrição da blogueira, pode ser 
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acessada a qualquer momento em que o leitor estiver navegando no blog. São links de 

compras de produtos cosméticos, banners de publicidade10.  

O entretenimento é visto a partir dos hiperlinks no fim do post, onde a blogueira deixa 

claro onde o leitor pode adquirir produtos iguais ou semelhantes aos quais está vestindo. 

Assim como os comentários e redes sociais disponibilizados para compartilhamento. Neste 

sentido, indicar e fazer estes links facilitando a navegação para o leitor é algo que trás 

benefícios para ambos. A blogueira disponibiliza os links no corpo do texto, o leitor tem 

acesso e a possibilidade de compartilhar na sua rede de amigos, e assim o movimento de 

expansão do público pode ser realizada. 

 

6.3 Vida Real 

 
Figura 7 – Seção Vida Real 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/categoria/vida-real/ 

 

A seção Vida Real é apresentada de forma hibrida, pois abrange diversos segmentos 

do dia a dia da blogueira Karol Pinheiro. É uma seção que trata de questões ligadas a 

comportamento, dicas sobre decoração de ambientes, planejamento sobre alimentação e como 

é morar sozinha, ideias de fotografias entre outras dicas. É um misto de ideias exploradas. Por 

esta razão a blogueira faz algumas divisões dentro da mesma seção, entre elas: “decoração”, 

“futuro”, “#karolajuda”, “textos” e “3 fotos”. 

                                                
10 Estes banners que funcionam como rendimento para a blogueira também ficam em posições fixas no blog, 
sendo visíveis em todo e qualquer momento que o leitor estiver conectado ao blog. 
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Figura 8 – Post sobre a seção Vida Real 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/vida-real/o-que-os-meus-14-looks-do-dia-revelaram-sobre-mim/ 

 

Basicamente neste post a categoria beleza se apresenta através do uso dos produtos 

para a pele, batons, sombras e demais cosméticos. Assim como no cabelo, que está arrumado 

de diferentes formas ao longo dos 14 looks. Apesar da temática se chamar Vida Real é 

possível perceber que o cuidado estético permanece através da representação da blogueira, 

mesmo que ela atue e transmita naturalidade ao ser fotografada.  

Este recorte quanto ao que o público pode ver e de que forma será apresentado diz 

respeito aos conceitos explorados por Goffman (2007) ao falar sobre a  representação social 

dos indivíduos através da aparência, seguida pela maneira como o mesmo se mostra perante a 

sociedade.  Ainda que estes estereótipos estejam sendo quebrados com o tempo, a imagem da 

blogueira é o seu meio de trabalho, como uma galeria á espera de um objeto a ser apresentado. 

Se tratando de um post que propõe mostrar um look por dia, ao longo de 14 dias, é 

evidente que a categoria moda estará presente no vestuário e acessórios utilizados pela 

blogueira. Como não se trata de uma seção exclusiva à moda, as possibilidades de 
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representação estéticas não vem a se preocupar tanto com questões relacionadas às tendências, 

porém, como sabemos, são os blogs de moda que costumam influenciar consumidores neste 

sentido. Neste post é possível destacar algumas tendências da moda como por exemplo a 

estampa camuflada, a jaqueta bomber e o chinelo slider. 

Neste sentido, percebemos uma relação entre a blogueira, sua personalidade e a moda. 

Ela não representa uma modelo 'capa de revista' a ser seguida, seja por sua aparência ou 

maneira, pelo contrário, se coloca de forma espontânea, apresentando sua personalidade 

através de uma montagem com fotografias. 

Como já comentamos no capítulo 2, de acordo com Durand (2002), o conceito de 

imaginário só pode ser compreendido através do estudo da imagem, pois ela é o elemento 

principal no processo de simbolização. Portanto, seria correto afirmar que a blogueira trabalha 

os traços estéticos visuais em seu blog de forma harmônica, o que implica nas percepções e 

sensações produzidas por sua representação.  

O entretenimento, por sua vez, através dos hiperlinks, levam o leitor até o canal de 

YouTube da blogueira onde é possível acompanhar a sua viagem pela Califórnia, onde tirou 

as fotos para o conteúdo do blog. Nesta perspectiva percebe-se a importância da convergência 

de mídias da qual Jenkins (2009) fala sobre as diferentes mídias integrarem-se num mesmo 

lugar, de modo que permitam à blogueira e aos seus leitores uma interação ainda maior.  

 

6.4 Divers 

 

Figura 9 – Seção Divers 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/categoria/divers/ 
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Abrindo espaço para outros assuntos, a seção Divers traz dicas de livros, músicas, 

cinema e filmes, vida dos famosos e também para os textos da colunista e sócia Mariana 

Nobrega, ou Maqui, como é conhecida no blog e redes sociais. Por ser pessoal e 

personalizado as blogueiras tem total liberdade para falar sobre qualquer assunto, seja no 

mundo da moda ou não.  

 

Figura 10 – Post sobre a seção Divers 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/divers/musica/10-musicas-para-curtir-uma-road-trip/ 

 

Este post em específico pode ser considerado um ‘post fixo’, o qual é abordado com 

frequência dentro da temática Divers. São playlists criadas a partir de uma temática, neste 

caso uma viagem realizada pela blogueira e sua sócia pela Califórnia, baseadas no gosto 

pessoal da blogueira.   

A categoria beleza é identificada nesta temática a partir das imagens de capa dos 

vídeos ou clipes. Já que se trata de um conteúdo audiovisual e não apenas textual e imagético, 

fica a critério das próprias ferramentas de compartilhamento, Youtube e Spotify, estabelecer a 

miniatura de apresentação da playlist. 

É interessante destacar o contexto do post. A blogueira está indicando uma playlist 

para quem vai viajar de carro, dando como referência a viagem que realizou pela Califórnia. 
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No post ela descreve o ambiente e comenta que “jamais” poderia cruzar o deserto sem 

música. Portanto a playlist indicada pela blogueira demonstra de alguma forma suas escolhas 

estéticas. Não cabe a este trabalho fazer as análises semióticas e estéticas do conteúdo 

audiovisual presente nos posts dos blog KP, mas é preciso destacar que estas escolhas também 

influenciam nas representações estéticas da blogueira. 

A categoria de moda é apresentada neste post através das escolhas musicais da 

blogueira. Percebemos uma associação de estilos entre o gosto musical e a personalidade da 

mesma. Como citado na categoria de moda desta seção, as músicas fazem parte de um 

contexto no qual expressam parte da personalidade da blogueira e portanto a representam. 

Tratam-se de hits no estilo Indie e Rock, e outras músicas que permanecem atuais ao decorrer 

dos anos, como por exemplo a Road Trippin da banda Red Hot Chili Peppers. 

Já a categoria entretenimento é identificada na temática através da utilização de 

hiperlinks, imagens e vídeos. Neste caso são disponibilizados dois aplicativos que permitem 

ao leitor acessar as playlists criadas pela blogueira. Um no YouTube e outro no Spotify, sites 

de compartilhamento de vídeos e músicas. A blogueira realiza um processo de criação e 

compartilhamento: a) escolhe as músicas nos aplicativos; b) monta a playlist; c) através de 

códigos HTML ou Javascript utiliza esta playlist no post do blog. 

 

6.5 Compras 

 
Figura 11 – Seção Compras 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/categoria/compras/ 
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  Nesta seção a blogueira se propõe a criar wishlists11 com dicas de onde encontrar 

determinados produtos que ela adquiriu e também objetos tendência. Sejam da moda, 

decoração de ambientes ou produtos cosméticos.   

Nestes posts percebemos um certo padrão. Uma imagem com colagens de produtos 

diversos, enumerados e linkados no corpo do texto. Podem ser escolhidos por temática ou 

não. Por exemplo, uma proposta de temática com frutas: teremos uma infinita variedade de 

produtos que seguem do vestuário aos itens de decoração, que contém estampas ou formas de 

frutas. Neste post, a blogueira escolhe produtos que gostaria de ter em seu novo apartamento. 

 

 
Figura 12 – Matéria sobre temática Compras 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/compras/wishlist-todos-os-meus-sonhos-para-o-jardim-no-cimento/ 

 

Percebemos a categoria beleza nesta seção a partir dos recortes e escolha das imagens 

presentes na montagem. A estética presente nos itens de decoração fazem referência a 
                                                
11 É comum blogueiras criarem wishlists ou no português, lista de desejos, com produtos inspirados em revistas 
de moda, decoração, arte. Assim enumeram itens e mostram aos leitores suas devidas referências, para que não 
apenas saibam dos seus gostos pessoais, mas que se identifiquem e possam também encontrar estes objetos.  
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tendências que vão do vintage ao moderno, como por exemplo o espelho com moldura 

Provençal e a cadeira no modelo Eames, que tem os pés em forma de palito. 

A categoria moda está presente na escolha dos itens apresentados partindo de uma 

paleta de cores que virão compor a estética do apartamento chamado de Jardim no Cimento. A 

blogueira ressalta no início do post sua visão de decoração para o ambiente: “Queremos um 

conceito de planta aberta, meio industrial, com canos aparentes”. Portanto, as cores dos itens 

escolhidos fazem referência ao estilo industrial buscado pela blogueira e isso acaba 

representando os seus gostos pessoais, relacionando-os ao que é ou não tendência no setor de 

decoração de ambientes.  

A categoria entretenimento aparece por parte dos compartilhamentos, curtidas, 

comentários e também do link ‘Você também vai gostar’ onde outras listas podem ser 

encontradas. Assim como todos os links que direcionam os leitores aos sites de lojas para 

adquirirem os produtos indicados. Os hiperlinks disponíveis através das tags possibilitam ao 

leitor a função de indicar um conteúdo semelhante ao qual está tendo acesso e isso faz com 

que a circulação desse leitos permaneça dentro do blog. Essa estratégia é válida para dar as 

blogueiras um retorno sobre a quantidade de acessos, tempo de cada sessão em diferentes 

páginas, dentre outros dados estatísticos que ajudam a blogueira a pensar seu conteúdo e 

entender o seu público.  

 

6.6 Viagem 

 
Figura 13 – Seção Viagem 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/categoria/viagem/ 
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Como realiza muitas viagens à trabalho a blogueira faz questão de compartilhar suas 

experiências no blog. Desde restaurantes para visitar, lojas para fazer compras, onde encontrar 

determinados produtos e maquiagens, e lugares para fazer passeios diferentes. Nesta temática 

encontramos listas, roteiros, resenhas, dicas e o olhar da blogueira sobre os lugares pelos 

quais já passou. Inclusive muitos posts falam sobre intercâmbios realizados pela mesma.  

 

 
Figura 14 – Post sobre a seção Viagem 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/viagem/os-melhores-momentos-da-nossa-viagem-para-florida/ 

 

A categoria beleza está presente nos posts da seção Viagem a partir do conteúdo 

imagético apresentado. A composição do post em específico na figura 14 demonstra os traços 

estéticos a partir da arquitetura dos prédios e locais históricos, das obras de arte, pratos de 

comida e é claro na forma como a blogueira se coloca nos ambientes e representa sua própria 

estética.  
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Figura 14.1 – Os traços estéticos não se restringem ao vestuário e aparência, como também nos objetos em 
plano. 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/viagem/os-melhores-momentos-da-nossa-viagem-para-florida/ 

 

A  categoria moda se restringe neste post à escolha do vestuário por parte da blogueira. 

Aos leitores que apreciam a moda e suas tendências é possível perceber nas escolhas de peças 

como o tênis branco, o kimono, o óculos com a armação modelo retrô e a jaqueta jeans, a 

relação entre a representação da blogueira com a moda.  

A categoria entretenimento é percebida através da disponibilização dos hiperlinks que 

compõem o post, nesse caso indicam ao leitor sugestões de hotéis, lojas, museus e serviços 

como táxis, restaurantes e passeios. Sempre que o assunto do blog possui material audiovisual 

disponível no YouTube a blogueira também faz este link de conteúdo. Neste caso inclui o 

vlog que gravou durante a viagem realizada na Flórida. Atualmente a blogueira conta com 

mais de 800 mil inscritos em seu canal do YouTube.  
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6.7 Vídeos 

 

 
Figura 15 – Seção Vídeos 
Fonte: https://www.youtube.com/user/kpinheirooficial?sub_confirmation=1 

 

Ao clicar na temática Vídeo somos automaticamente direcionados ao perfil da 

blogueira no YouTube. Ali os vídeos são organizados em playlists específicas, ou então de 

forma mais simples, pelo título ou tag presente em cada vídeo. Nesta ferramenta são vários os 

assuntos abordados: moda, beleza, recebidos do mês, vlogs diários/semanais/mensais, looks 

em formato de vídeo, vídeos sobre viagens, assuntos polêmicos tratados no blog. Pelo que 

indica o YouTube, o primeiro vídeo público postado no site é de 2013 no qual a blogueira fala 

de forma superficial sobre o início do seu blog KP.  

De acordo com anúncio realizado durante a feira de produtores de vídeo na Califórnia 

(VidCon),  os usuários assistem todos os meses pelo menos um vídeo em sua plataforma, no 

período de mais de uma hora por dia em seus celulares. A presidente executiva do YouTube, 

Susan Wojciki, revelou que o site atingiu este ano a marca de 1,5 bilhão de pessoas 

conectadas. Isso mostra que a ferramenta oferece mecanismos de disseminação de conteúdo  e 

percebe-se que cada vez mais o número de pessoas que trabalham com esta ferramenta 

aumenta. Os youtubers, como são chamados estes profissionais,  buscam  utilizar a linguagem 

audiovisual como um meio de aproximação com público, e também reconhecem no site a 
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possibilidade de obter algum rendimento através de publicidades e anúncios presentes nos 

vídeos.  

 

6.8 Anuncie 

 
Figura 16 – Seção Anuncie 
Fonte: http://karolpinheiro.com.br/anuncie/ 

 

Este é o meio que as marcas, assessorias de lojas e também futuros parceiros tem a 

possibilidade de contatar a blogueira a fim de oferecer propostas de publicidade e trabalhos 

comerciais. Se trata de um canal exclusivo de relacionamento com empresas e a mídia. Já que 

a blogueira disponibiliza através de outros canais, como comentários, redes sociais, e até uma 

caixa postal, formas do leitor se comunicar com ela. Portanto como o site é mantido através 

dos banners publicitários, parcerias e divulgação de produtos, é importante que as marcas 

tenham um canal exclusivo para contatar a blogueira e trabalhar as propostas de campanhas e 

colaboração entre ambas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A internet e novas mídias possibilitaram uma expansão no que se refere a moda e a 

beleza, principalmente na blogosfera onde há a ideia de compartilhar informações entre os 

produtores de conteúdo e os usuários que estão navegando na rede. Portanto, seria correto 

afimar que a beleza tem se tornado um acontecimento que modifica comportamentos e 

realidades daqueles que acessam aos blogs de moda e beleza. 

 A estética e a beleza estão presentes no dia a dia e na mídia. Porém, nos blogs de 

moda e beleza esta estética não tem tido uma proposta ditatorial, muito pelo contrário, pois se 

trata de um ambiente pessoal e livre, no qual opiniões são partilhadas e não impostas. E é por 

este e outros motivos que as blogueiras desta área têm se tornado influenciadores digitais.  

 Deste modo, a fase final deste trabalho buscou fundar considerações relacionadas ao 

problema de pesquisa, que se refere ao seguinte questionamento: Como a blogueira e 

jornalista Karolina Pinheiro, em seu blog http://karolpinheiro.com.br/, apresenta suas 

representações estéticas para dialogar com seus leitores? Para respondê-lo, esta pesquisa foi 

estruturada a partir de um levantamento teórico metodológico que fundamentam conceitos 

relevantes para a compreensão deste questionamento. 

 Ao observar e analisar as temáticas estabelecidas no blog KP notou-se que a estética 

que compõe seus posts e conteúdo do blog está presente de forma pessoal porém cuidadosa. 

Cada imagem, colagem e texto são pensados a partir de um olhar estético e imagético. Por se 

tratar de uma mídia que constrói seu conteúdo a partir de uma linguagem também visual, há 

um grande cuidado com a escolha e publicação das imagens. Dificilmente são expostas fotos 

sem algum tipo de tratamento estético de composição. Então, fica evidente que a blogueira 

estetiza sua vida em rede, onde retrata sua realidade, ou o recorte de uma realidade.  

 Bem como descreve Eco (2014) o belo está ligado “àquilo que atrai o olhar e causa 

uma boa sensação”. Se tratando do blog KP temos os traços firmes da estética, no cuidado 

com as cores, na composição dos quadros retratados nas fotografias e na montagem dos posts. 

Uma sensação positiva ligada às cores e ao modo como o texto é produzido. E quanto a 

imagem da blogueira no uso dos cosméticos e produtos que compõem a sua personalidade 

perante sua atuação no mundo da moda, é possível ver o cuidado com a intenção de apresentar 

estes produtos da melhor forma possível.  
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 Já partindo dos conceitos de Goffmann (2007) quanto as representações dos 

indivíduos na sociedade e suas primeiras impressões, é correto afirmar também que a 

blogueira tem essa atenção ao expor seu conteúdo na rede. Como já comentado antes, ela 

realiza um recorte da realidade na qual seleciona o que lhe é conveniente mostrar ao seu 

público. O que vem a corroborar com o que pensa Durand (2002)  quanto ao conceito de 

imaginário, que só pode ser compreendido através de um estudo aprofundado da imagem, já 

que ela é o elemento fundamental no processo de simbolização.  

 Superficialmente ao explorar o conteúdo do blog nesta análise tivemos a percepção de 

que a blogueira mexe com o imaginário de seus leitores na medida em que delimita em seu 

universo os traços estéticos pessoais dela. Por se tratar de um ambiente muito pessoal, o blog, 

esses traços são perceptíveis àqueles que acompanham a blogueira e fazem referências a sua 

forma de se vestir, aos gostos musicais compartilhados, ao estilo de vida que apresenta nas 

suas publicações e no conteúdo, num todo, que apresenta. Vale ressaltar que nada está no blog 

por acaso, a blogueira faz um recorte da sua realidade, é o olhar dela que está representado 

nos posts. Isso diz respeito à escolha dos temas, dos produtos, das marcas que decide resenhar 

e apresentar ao público e todo o tratamento estético por trás do seu conteúdo. Pontos muito 

importantes que também dizem respeito ao tratamento das matérias no jornalismo. 

 Os blogs de moda e beleza permitem ao pesquisador imensuráveis opções de estudos 

focados em diversos aspectos da estética e comunicação. Por isso a importância de explorar 

este campo que cada vez mais cresce com a expansão da democracia na rede, se tratando de 

moda e representações sociais. Por contar com essa linguagem pessoal e informal é 

interessante perceber como o público se identifica com essas personalidades que muitas vezes 

não são famosas nem especializadas no assunto, mas tornaram-se assim pela forma que 

conseguiram atingir um público. Esses são alguns dos fatores que tornam os blogueiros 

influenciadores digitais, pela sua troca e abertura de conversação com o público em diversas 

plataformas e esferas.  

 Acreditamos que a internet  tem um futuro incerto quanto a sua expansão. Talvez os 

blogs como ferramenta possam ser utilizados cada vez mais nas diversas áreas. Ao utilizar-se 

da convergência de mídias, as possibilidades de criar um conteúdo cada vez mais completo é 

muito maior. Desta forma o público leitor, os internautas, terão ainda mais possibilidades de 

manterem-se informados sobre os temas que antes não eram tão explorados nas mídias 

tradicionais.  
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 Espera-se que essa grande massa, que hoje representa os blogs de moda e beleza, 

esteja sempre ligada à formas de representação sem nenhum contrato de estética estabelecido 

para com os estereótipos tradicionais representados pela grande mídia. Cada vez mais 

aumentando a credibilidade entre o produtor de conteúdo e seu público, deixando claro as 

suas posições estéticas mas ressaltando seus recortes do mundo.  
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