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Resumo: Com a chegada de novas tecnologias, especialmente no campo da comunicação e da 

conectividade, florescem novos espaços de sociabilidade e intercâmbio de bens culturais. O 

presente trabalho busca entender os processos pelos quais jovens fãs de cultura pop sulcoreana 

brasileiros  passam ao criar identidades visuais e formas de aparência baseadas em suas noções 

acerca de mídias consumidas,bem como os processos de substituição acionados para a substituição 

de coisas que não têm acesso. 

 

Palavras-chave: Juventude; consumo; internet; performance; cultura de participação 

 

Summary: With the arrival of new technologies, specially in the communication and connectivity 

fields, new spaces of sociability and exchange of cultural goods flourish. This work intends to 

understand the processes young brazilian South Korea’s pop culture fans go by when creating visual 

identities  and appearance shapes based on their notions of consumed midias, as well as processes 

fired to access things  they don’t have access to.  
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Introdução  

 

Com o avanço e a abertura de novos mercados consumidores potencializados pelo uso de  

novas tecnologias, hoje é cada vez mais fácil criar pertencimentos através do consumo entre 

consumidores. Estes novos arranjos de redes de consumidores, mediadas pela internet produz 

efeitos de identificação e de reprodução aos quais Jenkins (2013) descreve como culturas 

participativas. Nelas, os fãs de um lado do globo, expostos ao conteúdo de mídia de locais distantes 

via internet criam novas formas de interagir com esse conteúdo, sobretudo, com base no acesso que 

possuem. Este é o caso do consumo de determinadas “estéticas” ou “formas de aparência”, no caso 

faciais. Como é estar exposto a uma estética facial, sem necessariamente ter os meios que foram 

utilizados para criá-la para reproduzi-la? Em que medida se cria um universo de consumo 

particular, com modos e práticas diversos, quando por ocasião um grupo é exposto, cria 

identificação e produz identidades com produtos que não necessariamente podem ser acessados fora 

do contexto online? Que visões, num mundo globalizado podem ser produzidas através do conteúdo 

de mídia, e como sentimentos em relação a outro país podem ser moldados, mesmo à distância?  

Escolhi a mídia sul-coreana, pois, ao contrário de outros gigantes emergentes de exportação 

de conteúdo midiático, a Coreia do Sul era virtualmente desconhecida dos brasileiros até pouco 

tempo atrás. Enquanto o consumo de mídia estadunidense garante que o brasileiro médio tenha 

acesso e familiaridade com aspectos dos Estados Unidos, como o dia de ação de graças e, assim por 

diante, este mesmo acesso não se apresenta quando se fala em Coreia, não apenas no sentido de 

haver alguma familiaridade com sua cultura, como também da própria capacidade de diferenciá-la  

de outros países da região.  

A cultura participatória descrita por Jenkins é observável em mídia oriunda de diversos 

pontos do globo, mas minha escolha foi feita por acreditar ser importante investigar a reação 

brasileira e a produção de subjetividades e noções a respeito do consumo dos itens de mídia sul-

coreanos, uma vez que tal aproximação é recente e explosiva e não contínua, duradoura e histórica 

como é com outros eixos de consumo de mídia. Ao mesmo tempo, o crescimento sul-coreano 

enquanto exportador de música, novelas e outros bens culturais é atestado pelo interesse de 

múltiplos pesquisadores em múltiplas localizações. No trabalho de Sang-yeon Sung (2013), é 

descrito o impacto da música pop coreana entre os jovens austríacos. Distante, Nissim Otmazgin e 

Irina Lyan descrevem o impacto da música pop sul-coreana entre grupos palestinos e israelenses. 



 

 

Ingyu Oh e Hyo-Jung Lee (2014) descrevem o processo de formação da música pop sul-coreana em 

sua terra mãe, a relação com a história do país e seu direcionamento estratégico para o exterior.  

Em sua tese de doutorado, Yvonne Yi Yan Chan (2014), natural de Hong Kong, discute a 

posição de um fã internacional de música pop-coreana realizando um comparativo entre a cultura fã 

de Hong Kong, a dos EUA e a de Seoul, bem como as questões levantadas pelo consumo e 

identificação com outro local, especialmente estrangeiro e ao qual a maior parte dos que se 

identificam nunca o visitaram, e quais dissonâncias podem então se apresentar.  

No Brasil e em outros países, uma das manifestações culturais relacionada ao consumo de 

mídias coreanas é o Ulzzang, um tipo de maquiagem e produção de fotografias para a internet 

derivado da moda  sul-coreana e influenciado por diversas mídias e construído através de recursos 

híbridos de maquiagem e edição fotográfica. Nele se manifesta o apreço por uma série variada de 

mídias oriundas da Coreia do Sul, bem como o desejo de maiores aproximações, como o 

aprendizado da língua. Minha escolha em investigar o Ulzzang em detrimento de outras 

manifestações culturais vindas do eixo de mídia sul-coreano se deu por conta de um interesse 

pessoal por moda e pintura, bem como o interesse acerca do impacto de novos aparatos 

tecnológicos na produção de estéticas e identidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 



 

 

1.1. Coréia do Sul 

 

Com 51 milhões de habitantes1 e 99,720 km2, a Coréia do Sul é considerada um dos países 

mais desenvolvidos do mundo por organismos internacionais, como as Nações Unidas3, o Banco 

Mundial4 e o Fundo Monetário Internacional (FMI)5
. A atenção midiática para a Coréia do Sul se 

explica pelo conflito com a Coréia do Norte e por seu crescimento e desenvolvimento econômico, 

passando de um dos países mais pobres do mundo6 ao fim da guerra entre as Coreias para um país 

desenvolvido com conglomerados econômicos de massa como a Samsung e a Hyundai. Tal 

processo também foi acompanhado pela mídia internacional por conta de grandes eventos 

esportivos, como as Olímpiadas de verão de 19887. Tal processo foi denominado ‘O milagre 

econômico de Han River’8, parafraseando o ‘Milagre econômico do Reno’, como foi chamado o 

processo de reeconstrução da Alemanha Ocidental ao fim da segunda guerra mundial. O rendimento 

por habitante da Coreia do Sul passou de 100 dólares, em 1963, para quase 30 mil dólares nos dias 

de hoje.9 Os maiores setores produtivos do país são têxteis, aço, eletrônica, fabricação de 

automóveis e construção naval.10 

A questão da Coreia se torna relevante na medida em que sua expansão enquanto uma 

potência da indústria cultural se dá com grande velocidade, em adição ao já existente império de 

eletrônicos e tecnologia da informação. Considerando as características da indústria sul-coreana, 

cabe conjecturar se seu modelo de expansão cultural altamente dependente de uma sociedade 

altamente desenvolvida na conectividade eletrônica não é um exemplo de como serão as interações 

com a cultura pop na medida em que a conectividade aumenta globalmente.  

 A história recente da Coreia do Sul é marcadapor conflitos políticos, pela guerra da qual o 

país se originou e pelo antagonismo à Coréia do Norte, a representação da guerra fria e do modelo 

                                                 
1 http://kosis.kr/eng/statisticsList/statisticsList_01List.jsp?vwcd=MT_ETITLE&parentId=A#SubCont.  Visitado 

pela última vez em 19/11/18 
2 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html.  Visitado pela última vez em 

19/11/18 
3 ONU (2009). “Estadísticas del Informe sobre el Desarrollo Humano” 
4 Banco Mundial (2010). “Country and Lending Groups” World Bank.org.  
5 Fundo Monetário Internacional (2018) https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-

outlook-databases 
6 Seung-Hun Chun (2010). "Strategy for Industrial Development and Growth of Major Industries in Korea"  
7 Bridges, Brian (2008-12-01). "The Seoul Olympics: Economic Miracle Meets the World". The International 

Journal of the History of Sport. 25 (14): 1939–52. 
8 Kleiner, JüRgen (2001). Korea, A Century of Change  
9 https://pt.portal.santandertrade.com/analise-os-mercados/coreia-do-sul/economia visitado pela última vez 

19/11/18 
10 http://kostat.go.kr (English), 2018. 

http://kosis.kr/eng/statisticsList/statisticsList_01List.jsp?vwcd=MT_ETITLE&parentId=A#SubCont
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
https://pt.portal.santandertrade.com/analise-os-mercados/coreia-do-sul/economia
http://kostat.go.kr/


 

 

de sociedade capitalista. Quando na mídia raramente se trata da Coreia do Sul sem menções à 

Coreia do Norte, de modo que mesmo com o fim da guerra fria esse antagonismo se revela 

constantemente na representação de uma e de outra. A chamada zona desmilitarizada que se 

encontra na fronteira entre a Coréia do Norte e a Coréia do Sul é uma das fronteiras mais 

militarizadas do globo.11 

 

1.2. K-pop 

O termo ‘idol culture’ refere-se tanto a um modo de produção de figuras midiáticas célebres, 

como também a um modo de consumo dessas figuras. A idol culture não presume apenas 

organizações de fãs, mas um sentimento de proximidade e inspiração para com os idols, que devem 

se manifestar de maneiras específicas e tornam-se vetores de estilos de vida, mercadorias e 

identidades. O termo ídolo, traduzindo apenas, não chega a explicitar a vasta indústria que se alinha 

por trás das figuras do K-pop, a música pop coreana, da mesma maneira em que o termo ‘pop’ 

também pouco explica o gênero musical das mesmas. Toda essa confusão e ambiguidade são 

produto não apenas de uma ascensão rápida de um gigante até há pouco desconhecido, como 

também de um processo cultural muito específico decorrente da história recente do país. 

Podemos encontrar semelhanças de suas produções artísticas com o que é produzido pelo 

eixo mais tradicional da cultura pop, especialmente representado pelos Estados Unidos e pelo Reino 

Unido. Para entender quais são os aspectos que tornam as produções coreanas e suas figuras da 

maneira que são e sua influência no modo de consumo estimulado por elas, é necessário observar as 

características específicas da história do país e o que molda sua produção cultural hoje. No presente 

texto trabalho especificamente com as figuras da moda e da música, bens de consumo 

frequentemente relacionados e com formas de consumo particulares ao redor delas.  

Um videoclipe e uma banda de Kpop que consegue evocar as características específicas 

desse gênero de produção não apenas musical, mas também visual, chama-se IDOL, da banda BTS. 

Faço essa escolha, pois o BTS é uma das bandas mais famosas da atualidade, com sucessos que 

ficaram em primeiro lugar na lista da Billboard12. Essa música tem como intenção, bem como o 

clipe, descrever e definir a posição de um idol na sociedade e os elementos que aparecerão no clipe 

tem significados simbólicos pertencentes a estas noções. Tais significados, contudo, podem ser de 

                                                 
11 https://foreignpolicy.com/2011/06/24/the-worlds-most-dangerous-borders/ visitado pela útima vez em 

19/11/18 
12

 A Billboard Hot 100 é a tabela musical padrão dos Estados Unidos que avalia a lista das cem músicas mais 

vendidas no decorrer de uma semana, publicada pela revista Billboard.  

https://foreignpolicy.com/2011/06/24/the-worlds-most-dangerous-borders/


 

 

difícil apreensão dada a velocidade em que são apresentados. A seguir, farei uma descrição dos 

elementos tal como os percebi.   

O clipe se inicia com o grupo dançando em um cenário de arquitetura árabe, num esquema 

de cores bege e areia. Em poucos segundos de dança em estilo contemporâneo com alta 

sincronização, somos transportados para um cenário no qual todos os membros do grupo, agora 

vestidos diferentemente em roupas muito coloridas de estampas de padrões repetidos sentam-se à 

mesa frente ao nascer de um sol gigante, que com a presença de uma girafa parece representar a 

África. Voltamos ao cenário com a arquitetura árabe para mais uma cena de dança sincronizada aos 

17 segundos de clipe. Quando as letras da música começam, [They call me idol, they call me artist], 

em inglês, o cenário do nascer do sol africano gigante se transforma em uma paisagem psicodélica 

de cores berrantes onde trechos da letra pululam escritos em letras de imitam o graffite e as placas 

de iluminação de gás neon. Estamos aos 25 segundos de um videoclipe de três minutos e cinquenta 

e um segundos. Com uma alternância relâmpago entre as cenas do cenário areioso e bege com a 

arquitetura árabe e o cenário do sol nascente, agora com nuvens multicoloridas, como que vistas de 

um avião, o grupo dança enquanto um avião em cores neon e saturação semelhante aos videogames 

de 64bits se aproxima por trás do atual vocalista, vestido com um terno de angulosas listras 

amarelas e turquesa, por sobre uma camisa social de botões abertos, sem gravata. Esta é a parte hip-

hop da música, e o tom da letra semelhante a um rap, bem como são os movimentos das mãos do 

atual vocalista.  

Outro membro começa a cantar, no cenário da mesa, porém visto de lado e com a súbita 

aparição de seis girafas roxas ao lado da banda sentada a mesa. O integrante que começa a cantar 

sobe na mesa dançando. Essa cena dura 3 segundos antes do corte para mais uma cena do grupo no 

cenário árabe, e ao retornar as girafas são amarelas e a câmera sobe para focar no cantor. 

Durante esse videoclipe os membros da banda dançarão e cantarão em diversos cenários 

simbolizando palcos, como um pavilhão gyeonghoeru, tradicional espaço de apresentação de 

artistas por ocasião quando eram convidados para irem ao palácio imperial coreano. Outro palco 

aparece, fugindo ao estilo de construções mais tradicionais que apareceram até então, no formato de 

uma caixa de vidro futurista planando sobre luzes coloridas. Por trás deste último palco, aparecerão 

os membros do grupo em forma gigante estendendo as mãos para suas versões pequenas dentro da 

caixa de vidro de exposição. Para cada cenário temos um figurino diferente, maquiagens diferentes 

e penteados diferentes para cada um dos sete membros da banda. Ao passo que estas se conectam 

entre si e com o cenário, também produzem diferenças de personalidade para cada um deles.  



 

 

Apesar de serem as boybands e as girlbands coreanas largamente influenciadas pelo sucesso 

de modelos semelhantes vindos na década de 90 com os Backstreet Boys e as Spice Girls, as 

características de seu modelo de produção e da maneira como são recebidos pelo público não 

podem ser explicadas apenas por um processo de imitação, inspiração ou derivação desses modelos. 

Como espero ter passado na descrição anterior do clipe de Idol, é possível observar um gigantesco 

aparelhamento de todo o processo de produção audiovisual associado ao pop coreano. 

O aspecto publicitário das produções sul-coreanas de mídia também vem acompanhado de 

uma característica específica dos aparelhos de seu tempo, e a diferença entre os dispositivos 

também pode explicar certos aspectos estéticos destes. Ao passo que a música pop nasce na era do 

rádio e tem como forma privilegiada o som, o pop coreano, bem como a indústria cultural da Coréia 

do Sul no período da reconstrução econômica do país e do desenvolvimento dos seus aspectos 

característicos data da era da televisão. Tal contexto explica em alguma medida o grande empenho 

estético visual multidisciplinar que é empregado no pop coreano, da mesma forma que em certa 

medida explica o fato de as semelhanças entre o pop coreano e o pop estadunidense dos anos 90 

serem mais relacionadas ao aspecto visual (composição de integrantes, noção de personalidade 

específica a cada membro do grupo como forma de criação de uma identidade coletiva a qual um 

amplo público pode se identificar com e assim por diante) do que com um aspecto musical 

propriamente dito. Musicalmente falando o kpop tem certa coerência com seu estilo visual. As 

músicas frequentemente começam parecendo evocar um gênero musical específico, como o pop 

rock ou uma balada pop, e então introduzem trechos rápidos de outros gêneros, como o hip hop, 

sendo a batida alterada completamente nesses momentos e voltando ao que era antes assim que 

acabam. Muitas vezes, em uma mesma música, partes evocam mais de 2 gêneros diferentes, 

chegando a híbridos de pop rock, r&b, hip-hop e baladas com transições muito rápidas entre 

gêneros, podendo uma mudança de batida para outro gênero durar apenas poucos segundos, 

semelhantemente ao que ocorre nas transições entre cenários e figurinos dos videoclipes. 

Assim como alternâncias de cenários, temos momentos nos quais aparece um membro 

apenas em um contexto relacionado com sua construída personalidade para cenas de grupo. O estilo 

de dança varia bastante, tendo elementos de várias modalidades, da dança contemporânea ao break 

dancing, e esses elementos costumam ser utilizados também para a construção individual dos 

membros. Como no k-pop não é comum que os membros toquem instrumentos com frequência e o 

foco é a habilidade vocal e habilidades interpessoais, como atuação em entrevistas, sua 

individualização tende a vir através de figurinos, maquiagem, partes das letras cantadas e estilo de 

coreografia. Ainda que megaproduções envolvendo uma série de etapas e uma enorme quantidade 



 

 

de capital humano investido não sejam uma exclusividade do kpop, é possível notar a diferença e a 

escala empregadas nesse tipo de produção não apenas por suas estéticas, mas por seus efeitos. A 

preferência dos fãs por um membro ou por outro pode ser motivo para discussões acaloradas, e o 

processo de individualização dos membros e decorrente representação de suas personalidades 

ocorre em grande parte nos videoclipes. Considerando que não é incomum que uma única banda 

tenha até dez membros, o processo de construção dessas personalidades advém de uma 

extraordinária minúcia e atenção ao aspecto visual que não encontra no pop tradicional um par. Essa 

minúcia só é possível dada a quantidade de pessoas envolvidas na produção.  

Bandas de kpop são formadas através de agências, nas quais os membros são treinados 

individualmente por anos, e depois agenciados a grupos teste que serão lançados no mercado e 

alterados ou descontinuados dependendo da reação do mercado.  Sobre esse processo, Chan (2014) 

descreve: 

Unlike Western entertainment companies that manage the distribution of music, 

Korean entertainment companies play a much larger role in their artists’ work –the 

companies decide the training, music production, styling, contracting, publicity, 

music distribution and pretty much everything regarding the celebrity’s schedule. 

In a way, these companies are like one-stop-service where they take care of every 

step needed to make their celebrities successful (CHAN, Yvonne, 2014) 

 

 

1.3. Ulzzang 

 

Escolhi a comunidade Ulzzang, dentre outras comunidades relacionadas ao eixo da cultura 

pop coreana, pois este amalgama uma série de questões que já me interessavam pessoalmente – 

como a maquiagem artística e a moda – a um interesse investigativo no que diz respeito às 

produções de identidades dentro de culturas de fãs impulsionadas por novos mercados de consumo 

de conteúdo com o avanço da internet, mas também a interferência da rede e de outros adventos 

tecnológicos na formação do sujeito e as relações com as estéticas. Ao mesmo tempo, não tinha 

antes do trabalho um envolvimento mais profundo com a cultura pop coreana, tendo entrado em 

contato com esta em contextos variados, especialmente convenções de animação japonesa na 

década passada, nas quais já era presente, ainda que não na mesma medida e intensidade que hoje, a 

presença de produtos culturais coreanos. Tal presença crescente era notável em diversas frentes: 

novelas, bandas e dança. 

Originário da Coreia, o termo Ulzzang significa 'rosto perfeito'. Essa era a alcunha recebida 

por pessoas em concursos de beleza coreanos em forma de reality show, como o Ulzzang Shidai. 



 

 

Geralmente, os participantes desses reality shows eram previamente personalidades conhecidas em 

comunidades online por suas selfies. Contudo, formou ao redor desse termo – e das pessoas que 

foram consagradas por esses concursos e suas particularidades de produção estética, uma extensa 

cibercultura. Para além destas pessoas providas de certificados, ídolos em comum oriundos da 

Córeia do Sul que tenham, por via indireta, introduzido brasileiros ao interesse por tais estéticas 

bem como à cultura pop sul-coreana também são citados nas grandes comunidades online formadas 

ao redor do Ulzzang. As comunidades  pesquisadas para este trabalho representam os dois maiores 

nichos dedicados a estética ulzzang no Brasil: os grupos do facebook “Ulzzang Brasil”, que contava 

com 17,100 membros e o “Brazzangs13”, de 13,200 membros. Ambas as comunidades tinham uma 

prevalência de mulheres interagindo, ainda que o facebook não ofereça a possibilidade de checar 

quanto dos membros totais eram efetivamente mulheres ou se estas apenas engajavam mais com as 

postagens. Entre as pessoas que conversei, a idade variava entre 14 e 21 anos.  

Minha aproximação com o tema deveu-se a minha aproximação anterior com outra cultura 

pop estrangeira – a japonesa. Foi ela que proporcionou-me a oportunidade de observar ao longo dos 

últimos 13 anos a entrada e o crescimento da presença sul-coreana, na qual vi também a 

oportunidade de estudar o desenvolvimento de uma nova potência cultural, bem como um tema com 

um grau de distanciamento que julguei ser produtivo, uma vez que compreendia o mínimo para 

conseguir navegar de início, mas também não tinha conhecimento ou envolvimento pessoal 

suficientes para que comprometesse minhas primeiras impressões e questões. Em meados de 2008 

já ouvia colegas nos eventos de animação japonesa dizerem algo que ouvi repetido dentro da 

comunidade Ulzzang: “A Coréia é o novo Japão”.   

Dito em tom de brincadeira, a associação entre o império da cultura pop japonês e o novo 

império sul-coreano, contudo, traduz a realidade de uma das respostas mais frequentes sobre como 

as pessoas tiveram seus primeiros contatos com o novo meio: através da cultura pop japonesa. O 

contato com a cultura sulcoreana aparece frequentemente enquanto um derivativo do contato 

anterior com a cultura pop japonesa, que ganhou intensidade no Brasil desde os anos 90, motivada 

pela transmissão de animações pela extinta TV Manchete. Nesse sentido, o consumo das produções 

coreanas em várias mídias aparece muitas vezes enquanto algo possibilitado pelo mais velho e mais 

consolidado império da cultura pop japonesa. 

Apesar do uso do facebook enquanto plataforma primária dessas comunidades, pessoas que 

se utilizam delas estão espalhadas por outras mídias sociais, utilizadas para propósitos específicos, 

                                                 
13 Junção das palavras “Brazilian” e “Ulzzang”. 

 



 

 

mas de semelhante ordem. As particularidades das plataformas utilizadas serão descritas ao longo 

do trabalho, na medida em que for necessário. Entendi o facebook enquanto a plataforma primária 

da comunidade Ulzzang pois era nos grupos que se trocavam informações e tutoriais, dicas e outros, 

enquanto as contas em outras mídias, como o twitter ou o youtube, caracterizavam-se como contas 

pessoais de membros que, por fazerem parte da comunidade, eventualmente mencionavam 

acontecimentos ocorridos nos grupos. 

 O uso dado à plataforma e o empenho dos usuários em suas atividades nos grupos pode 

modificar a experiência da interface, de forma que as características do sistema e que tipo de 

interação elas incitam sejam totais (BOYD, 2014). O facebook é uma plataforma versátil, e cabe 

especificar que tipo de uso os membros da Ulzzang Brasil e do Brazzangs faziam delas. 

 É possível criar grupos exclusivos onde apenas usuários aprovados por uma moderação 

podem entrar, assim como é possível programar o grupo para que qualquer membro já aprovado 

possa aprovar a entrada de novos membros. Além disso, pode-se escolher a visibilidade da 

comunidade, divivindo entre grupos 'secretos', 'públicos', 'quase secretos' e 'fechados'.  Em ambos os 

casos (Ulzzang Brasil e Brazzangs) os grupos possuem as mesmas especificações de plataforma: 

são grupos fechados (o que significa que apenas membros podem visualizar seu conteúdo, ainda 

que qualquer usuário do facebook possa saber da existência do grupo através do mecanismo de 

busca na mídia social) com fácil adesão através do sistema de que qualquer membro atual pode 

aprovar a entrada de novos membros. No caso dos grupos do facebook, o sistema tem aberturas que 

permitem que haja maneiras de organização e reagrupamento próprias do uso de cada grupo – na 

Ulzzang Brasil, por exemplo, a moderação determinou o uso de tags14 como obrigatório. O não uso 

de tags ou o mau uso dessas decorreria na exclusão da postagem. Esse uso alternativo do sistema de 

etiquetas possibilita a criação de múltiplas “linhas do tempo” possíveis dentro de uma mesma 

comunidade, de forma que o usuário pode escolher apenas um tipo e ver todas as postagens recentes 

relacionadas àquele tema sem realmente deixar aquela comunidade de membros. 

Esse uso cria a possibilidade de múltiplos círculos dentro da mesma comunidade – pessoas 

que frequentam uma tag não necessariamente frequentam outra. Cabe a moderação se certificar de 

que essa regra seja cumprida, sendo os membros que descumpriram as regras notificados e, em caso 

de persistência no não-cumprimento das regras, banidos. Desta forma, dentro da comunidade 

Ulzzang construída na Ulzzang Brasil existem núcleos separados, permitindo que o usuário transite 

ou não pelas tags, seja para fazer posts ou apenas para observá-los. 

                                                 
14 Etiquetas de organização, geralmente em forma de hashtag que criam vínculos de hyperlink entre postagens. 



 

 

No começo de minha aproximação, fiquei apenas observando o fluxo dos grupos e fazendo 

perguntas ocasionais sobre cores e maquiagem em postagens tutoriais, tentando entender a ideia 

estética Ulzzang dessa forma. 

A comunidade Ulzzang, dentro e fora do facebook, retém uma grande quantidade de 

material produzido, como compilações de links úteis – para lojas de produtos, tutoriais em fotos, 

tutoriais em vídeo, referências. Digitando 'ulzzang' no youtube, por exemplo, temos uma vaga noção 

de quão grandes são as comunidades sobre o tema fora da Coreia. Podemos encontrar centenas de 

vídeos tutoriais minuciosos com centenas de milhares de visualizações. Os temas mais comuns dos 

tutoriais são a maquiagem dos olhos e o uso do editor de fotografias online chinês XiuXiu, uma vez 

que este só é disponível em mandarim e tem uma enorme quantidade de funções diferentes, fazendo 

com que o uso sem um tutorial de orientação básica seja basicamente clicar em botões tentando 

entender pelo efeito na imagem qual é sua função. 

Analisando esse conjunto de tutoriais é possível começar a formular a resposta para a 

pergunta: “o que é Ulzzang, afinal?” e, para além disso, 'Como se forma o sujeito ulzzang?” 

Tendo essas perguntas em mente, um tutorial em particular pode ser bastante ilustrativo, 

uma vez que a maior parte da interação das comunidades resulta de membros explicando a outros 

membros como realizar certos tipos de produções.15 

 Este não é um tutorial qualquer – seu formato foge completamente do usual em casos de 

tutoriais de maquiagem. Ainda que o vídeo seja de 2013 e à época já era bastante comum a edição 

com cortes no vídeo, este vídeo tem quarenta minutos de duração. É experimental, muito 

dificilmente o público desse tipo de mídia assiste vídeos tão longos. Este apenas não foi editado. 

Contudo, não é isso que faz com que este seja um vídeo em particular. Este é o primeiro vídeo de 

um canal que possui os mais assistidos tutoriais ulzzang produzidos no Brasil, e foi feito a pedidos 

dos membros da Ulzzang Brasil. N., autora do vídeo, não sabia nada sobre edição de vídeos, mas 

fez o tutorial depois de ter postado uma maquiagem da qual a comunidade gostou muito. O vídeo se 

inicia com um pedido de desculpas pela qualidade da câmera utilizada, e mais tarde N. menciona 

que o vídeo havia sido prometido no grupo Brazzangs. É um processo comum que membros desses 

grupos, quando reconhecidos, acabem produzindo tutoriais em vídeo de suas maquiagens a pedidos 

dos outros membros. O reconhecimento de alguém dentro das comunidades Ulzzang por seu 

domínio técnico é algo muito importante na formação identitária Ulzzang. Para além disso, esse 

vídeo, de 2013, é um dos primeiros tutoriais Ulzzang feito diretamente em língua portuguesa. 

                                                 
15

 https://www.youtube.com/watch?v=2Q2qLcWrdN8 visitado pela última vez em 22/10/218 

https://www.youtube.com/watch?v=2Q2qLcWrdN8


 

 

Com a pele já preparada – o que significa, em um resumo curto, uma camada generosa de pó 

compacto sobre uma talvez ainda mais generosa camada de base líquida – N. explica o intuito do 

vídeo: farei apenas os olhos, o contorno de rosto e os lábios. Esse é um início comum para os 

vídeos destinados ao Ulzzang. A preparação da pele não varia muito da mesma utilizada nas 

maquiagens de modo geral, desde as incluídas em outros estilos de produção orientais às 

maquiagens utilizadas na TV brasileira, ainda que os produtos para preparação da pele japoneses, 

chineses e coreanos costumem ser lembrados fora dos círculos voltados para essas produções como 

particularmente mais grossos e pesados, produtores de demasiada artificialidade devido a seu alto 

potencial de cobertura. 

N. já está usando circle lens, as lentes de contato com um diâmetro superior ao diâmetro da 

íris, destinadas a um aumento considerável dos olhos que independe da maquiagem16.  Em um dos 

olhos a maquiagem está pronta, evidenciando o quanto faz diferença na missão de aumentar em 

comparação ao outro olho, independente das lentes de mesma função consideradas como uma parte 

integrante inalienável da produção ulzzang. De uma vez, N. explica tudo o que será necessário para 

uma maquiagem bastante natural: alguns pincéis, dois cílios postiços, um para cima e outro para 

baixo (o para os cílios superiores maior que o para os inferiores), delineador preto, pó compacto e 

base, sombra preta, sombra branca, sombras em tons de marrom para o contorno do rosto, batom 

para o gradient lips, e um gloss incolor. “E circle lens, é claro.” 

A maquiagem dos olhos é o mais marcante e elaborado na maquiagem. O ideal desta 

consiste em uma combinação das circle lens e um delineado reto, que orientaliza os olhos ao 

mesmo tempo em que os aumenta. Na mesma região, também é comum – ainda que não seja regra – 

o que os coreanos chamam de aegyo sal17. O aegyo sal consiste em uma maquiagem abaixo dos 

olhos e cria a impressão de pequenas bolsas de gordura. Tal maquiagem é uma tendência não 

apenas no ulzzang, mas na estética dos coreanos em geral. Ao observar atrizes coreanas, 

apresentadoras e outras pessoas da mídia, não relacionadas ao meio Ulzzang, grande parte dessas 

usa esse tipo de maquiagem. A intenção é reproduzir os pequenos vincos sob os olhos que surgem 

quando as pessoas sorriem, dessa forma criando a impressão de ‘olhos que sorriem’. Essa 

maquiagem também dá a impressão de juventude e infantilidade, muito valorizada no conceito 

Ulzzang. 

                                                 
16 Em outro vídeo, assisti com aflição um momento crítico onde uma das lentes de contato de N. deslizou para o 

canto inferior de seu olho, adentrando por baixo da linha d'água. 
17 -(애교살)- (traduzindo literalmente do coreano ‘sorriso nos olhos’) 



 

 

N. é descendente de japoneses. Dessa forma, seus olhos já são amendoados e puxados. Com 

isso, torna-se mais simples a maquiagem dos olhos, uma vez que não se trata de criar traços, apenas 

realçá-los. Apesar disso, N. utiliza sombra preta que faz com que os olhos pareçam mais puxados 

do que antes, além de aumentá-los. À guisa de exemplo e com base no tempo que passei 

acompanhando tutoriais como este e outros em formatos diferentes (como fotografia) e texto, 

descreverei a seguir a maquiagem Ulzzang na medida em que a percebi e como pude entender. 

Variações descritas nos capitulos posteriores são diferenciações maiores ou menores do seguinte 

modelo. 

A primeira coisa que se faz numa maquiagem Ulzzang é a pele. O objetivo é cobrir da 

maneira mais eficiente possível toda e qualquer imperfeição, diferenças de tonalidade da pele, 

olheiras, marcas, ou seja, no jargão dos maquiadores profissionais, é preciso “rebocar a cara”. Para 

isso, primeiro é necessário que se aplique uma base no rosto inteiro. No Ulzzang, o ideal é usar a 

base mais grossa disponível – algumas pessoas usam corretivo no rosto inteiro, uma vez que os 

corretivos, especialmente os em barra e não em forma líquida, são muito mais densos e grudentos 

do que qualquer base. Para quem usa corretivo no rosto inteiro, a próxima etapa – a de passar 

corretivo, vai se dar com o uso de corretivos de tons diferentes. Para quem estiver usando “a base 

mais grossa que pode encontrar”, esta é a hora de cobrir qualquer coisa que a base pode ter falhado 

em cobrir. Desenha-se, embaixo dos olhos, com uma camada de corretivo, um triângulo que deve 

seguir até a área da bochecha. Esse triângulo vai ter as arestas polidas, com a mão ou com um 

pincel, e depois de arejar por alguns segundos, coberto com mais uma camada de base. Sem ser 

coberto, pareceria claro demais. Ainda não é a hora de criar luz no rosto. Esta é a etapa em que se 

neutraliza ao máximo qualquer diferença de luz e de sombra que o rosto tenha, de forma que mais 

tarde se possa construir outras formas. Ainda não é o fim do corretivo. Ele voltará mais tarde.  

O formato ideal de rosto é um estreito, com o queixo em forma de V. Para tanto, começa se 

escurecendo as laterais do maxilar com uma sombra um tom mais escuro que a pele. Para tanto 

pode-se usar uma esponja de maquiagem ou um pincel de base ou de pó, fazendo uma linha 

diagonal nas mandíbulas. Isso deve criar um maxilar marcado e estreito. As maçãs do rosto devem 

parecer altas, ainda que não seja desejável que pareçam muito marcadas “Tira a inocência ter um 

rosto ossudo demais”, de forma que não se costuma contornar esta parte do rosto com tons de 

sombra, apenas luz. Para a criação dessa luz, se aplica um iluminador ou uma sombra um tom mais 

claro que o tom da pele nas maçãs do rosto, ou “na parte que sobe quando se sorri”.  

A primeira coisa que alguém deve ver quando olhar para um Ulzzang são os olhos, e passa-

se muito tempo trabalhando para que isso seja possível. Em primeiro lugar, não se usa sobrancelhas 



 

 

arqueadas em Ulzzang, e se você tiver sobrancelhas arqueadas, vão te dizer para dar um jeito nisso, 

pintando de sombra marrom o arco com o objetivo de amenizar a curvatura. O ideal seria ter 

sobrancelhas perfeitamente retas, isso faz com que a “emoção dos olhos venha só dos olhos”. A 

sobrancelha é geralmente o primeiro lugar em que vai se usar o pincel chanfrado, de cerdas em 

diagonal, bom para construir linhas mais retas sem um aspecto de bloco. Esse pincel é o mais 

importante da maquiagem Ulzzang, e as cerdas costumam ser feitas de pelo de marta. Os mais 

caros, de marta siberiana, e os mais baratos, de marta tropical. Como o restante dos acessórios, a 

pessoa pode substituir por alguma outra coisa, mas seria uma boa ideia comprar um bom pincel 

chanfrado e cuidar bem dele.  

Uma das maneiras de cuidar bem do pincel é começar a maquiagem pelas sobrancelhas – 

dessa forma, não é preciso passar removedor de maquiagem nele várias vezes, isso danifica os fios. 

Como a sombra utilizada nas sobrancelhas é geralmente a mesma que irá no canto externo dos olhos 

em um tom mais apagado, se coloca nas sobrancelhas primeiro, produzindo um tom mais escuro 

com o excesso de pigmento necessário para cobrir arcos de sobrancelha, por exemplo, e depois o 

que sobrar pode ser usado no começo do trabalho de remodelação do formato dos olhos. Ainda não 

é o fim da história com as sobrancelhas, também.  

A remodelação dos olhos depende muito do formato que estes naturalmente têm, mas 

algumas técnicas, a despeito de variações, são utilizadas na maior parte dos casos. Deve-se criar o 

formato do olho, e, para isso, o processo inicia-se pelo canto inferior exterior, fazendo com o pincel 

chanfrado uma linha reta paralela que deve seguir para o exterior para além do olho. Isso criará a 

primeira linha necessária para o formato dos olhos. A segunda linha, que deverá ser esboçada logo 

depois em um tom mais escuro de marrom é a da parte superior do olho, que deve começar no meio 

aproximado da pálpebra e ir encontrar a linha feita na parte inferior no canto exterior dos olhos.  

A linha superior de marrom será parcialmente coberta com um delineado preto reto e sutil, 

ao que o marrom de fundo deverá ser acrescentado como sendo o formato dos olhos, agindo 

enquanto uma sombra criada do formato da pálpebra.  

A linha inferior, com o marrom claro, é tipicamente adornada com alguma sombra 

iluminadora de aspecto mais metálico ou brilhante, assim como a metade interior da pálpebra 

superior, fazendo com que as sombras desenhadas antes se destaquem. Isso faz com que os olhos 

pareçam mais compridos, e idealmente, quando fechados (como acontece quando se sorri) ou 

olhando para baixo, a linha superior dos olhos deve ter um aspecto reto, ou o mais o mais reto 

possível.  



 

 

Há algumas técnicas que podem ajudar que essa linha alongada pareça mais realista como o 

formato  do olho e da pálpebra. Via de regra, a máscara para cílios, que de modo geral em qualquer 

outro contexto se aplica desde a raiz dos cílios de forma a criar uma curvatura e aparência de cílios 

mais abundantes e escuros, aqui será aplicada apenas nas pontas dos cílios, uma vez que se pretende 

criar a ilusão do formato reto do olho. Aplicando máscara para cílios desde a raiz, estaria revelado o 

formato dos olhos, e assim, inutilizado qualquer trabalho de remodelação anterior ou mesmo 

posterior. Na parte inferior, a máscara será utilizada da mesma forma, uma vez que também foi 

manipulado o local do qual os cílios deveriam sair.  

Outra possibilidade, às vezes utilizada em conjunto, é a aplicação de cílios postiços na linha 

criada.  Tradicionalmente cílios postiços são colados na raiz dos cílios e então pressionados a estes 

com máscara e o curvador de cílios. Aqui, pelo mesmo motivo descrito acima, os cílios postiços 

serão cortados pela metade ou até em quatro partes e colados na linha do delineador, especialmente 

na parte exterior, desenhada para fora do olho. Dessa maneira, o olho parecerá mais naturalmente 

alongado. Deve-se tomar bastante cuidado com essa parte e a escolha dos cílios postiços deverá 

focar em algo mais natural e esparso do que escuro e cheio. Ocasionalmente, são usados cílios 

postiços não inteiriços, que se aplica com a pinça. Cada uma das unidades tem por entre 3 e 5 fios, 

de forma que é mais fácil controlar o formato que se deseja criar nos olhos ao aplicar. Como esses, 

cílios não inteiriços, costumam ser um pouco mais difíceis de encontrar e um pouco mais caros que 

os inteiriços, muitas pessoas apenas compram inteiros e cortam em várias partes. Funciona da 

mesma maneira. No Ulzzang masculino, não se utiliza cílios, tipicamente.  

No canto interno dos olhos, utiliza-se um iluminador discreto (não excessivamente metálico, 

uma vez que a intenção é criar luz sem grandes destaques das regiões adjacentes), geralmente 

aplicado com a ponta do dedo indicador. Aplica-se, também geralmente com o dedo, o mesmo 

iluminador ao redor das sobrancelhas, de forma que o formato que se criou para elas pareça mais 

orgânico e menos desenhado.  

Abaixo dos olhos, onde antes se anulou tudo com o triângulo de corretivo, se cria a forma do 

ageyo,  o sorriso dos olhos. Essa forma deve dar a impressão de olhos apertados, como quando se 

sorri, permanentemente. Tutoriais Ulzzang falam muito no sorriso, e ter olhos alegres é uma das 

coisas mais sublinhadamente importantes. Para o ageyo, pega-se o pincel chanfrado e, por volta de 

meio centímetro abaixo dos olhos, cria-se uma linha ligeiramente curva para cima com uma sombra 

marrom um pouco mais escura que a pele. Essa linha deve parecer-se com um vinco, e é esfumada 

com os dedos depois de feita com o pincel. No centímetro acima, deve-se passar um iluminador, de 



 

 

forma que pareça uma parte mais elevada sobre o vinco. Normalmente, usa-se o mesmo iluminador 

do canto interno dos olhos. 

O nariz no Ulzzang deve ser diminuído, independente de qual seja seu tamanho original. 

Quão menor o nariz, maior parecem os olhos. “O que for possível diminuir, diminua”. Com as 

sombras naturais do nariz neutralizadas pela base e pelo corretivo, começa o processo de recriação 

do nariz. O formato deve ser reto e pequeno. Para tanto, inicia-se pela sombra, antes da luz. Nas 

laterais do nariz, num ângulo reto com o fim das sobrancelhas, aplica-se com um pincel fofo ou 

com os dedos uma sombra marrom clara. Pode-se utilizar também uma base em um tom mais 

escuro que a pele aplicada semelhantemente. Com isso, o nariz deve tornar-se mais visível, ainda 

que mais fino. Com as duas mãos, esfrega-se com os dedos médios ou anelares a região na qual a 

sombra foi aplicada. Usa-se os dedos anelares ou o dedo médio nesses casos pois se deseja criar 

uma forma um pouco mais irregular, intenção não favorecida pelo indicador, dedo que tipicamente 

possui mais precisão (tornaria a linha mais regular) e mais força (tiraria mais da sombra do que o 

necessário). A irregularidade visa criar uma sombra mais natural e menos reta. Resolvida a questão 

da sombra, é hora de criar a luz no nariz. Dependendo do formato original, se começa em uma 

altura diferente. Como é desejável que o nariz pareça bastante reto e com uma diferença de grossura 

pouco acentuada da ponte até as narinas, quão mais grossa a ponta do nariz, mais precisão 

necessária na criação da linha central: aplica-se da ponte do nariz até a ponta uma linha de 

iluminador, que deve ser suavemente complementada pelas linhas de sombra aos lados e misturada 

a elas ligeiramente usando o dedo anelar.  

Mais iluminador deve ser aplicado no meio da testa, para dar a impressão de uma linha 

contínua de luz até o nariz. Os cantos da testa devem ser escurecidos com a sombra em um tom 

mais escuro que a pele, ainda que tal etapa seja tipicamente pulada no Ulzzang feminino, uma vez 

que os cabelos tipicamente tem franjas.  

Agora, deve-se criar o efeito do gradient lips, que mencionei no tutorial de N.. Com a boca 

devidamente coberta de base, já que o ideal é ter lábios pequenos, será aplicado batom ou corante 

apenas na parte interior dos lábios, mantendo a parte exterior na cor da pele. Na maior parte das 

vezes, o tom do batom ou corante aplicado aqui é de um vermelho profundo, mas rosa também não 

é incomum. Tipicamente se finaliza com um gloss (um batom líquido transparente), na intenção de 

evitar a aparência seca produzida pela base e pelo corretivo.  

As lentes de contato podem ser colocadas em qualquer parte do processo, ainda que seja 

mais fácil colocá-las antes. Em muitos tutoriais, coloca-se no fim, de forma a demonstrar a 

diferença que causam na maquiagem.  



 

 

* * * 

 

Entrevistei por volta de vinte jovens mulheres – uma maioria na comunidade –, que se 

encontravam entre os 14 e os 21 anos. Enquanto com algumas o engajamento era desinteressado, 

outras, como M., se deram ao trabalho de me explicar suas visões sobre a comunidade com bastante 

liberdade, de forma que substitui as perguntas que havia formulado por uma conversação mais solta.   

Nesses contatos, foi-me dito por algumas vezes que o Ulzzang não poderia ser aprendido 

teoricamente. Nas palavras de M., especificamente: “Você aprende só fazendo, ouvindo e 

corrigindo”. Por conta disso, me dediquei então por alguns meses a postar fotos semanais, tentando 

com minhas parcas habilidades reproduzir maquiagens muito mais complicadas do que eu estava 

acostumada. Eu nunca tinha colocado sombra no nariz antes. Postava, à moda da comunidade, com 

pedido de dicas e críticas. Como de praxe na comunidade que já observara, os membros respondiam 

diligentemente, dando-me dicas e críticas acerca daqueles empreendimentos. 

O sujeito Ulzzang, que produz dicas e críticas é o mesmo que as recebe, em um processo de 

validação ou não de seu trabalho. Aqueles que são considerados bem-sucedidos ou muito bem-

sucedidos fazem tutoriais como o que feito por N., de início a pedidos e, mais tarde, como 

continuação de uma carreira de tutoriais. A aprovação constante dentro da comunidade é de extrema 

importância para que a produção de tutoriais em forma de carreia ocorra. N. costumava chamar 

aqueles que seguiam seus tutoriais de ‘os famosos da internet’. Dependendo de certos signos e 

minúcias, os novatos são formados ou não e reconhecidos ou não como pessoas “dentro do conceito 

Ulzzang”.  

Minhas primeiras tentativas foram infrutíferas em termos de execução, mas com certeza 

nortearam minha percepção sobre os processos através dos quais se forma o “modelo ulzzang”. Um 

resumo curto do que me foi dito nas primeiras duas ou três tentativas seria “mude tudo, pesquise”. 

Acabei me chateando – não por conta das críticas, mas no sentido de que a própria pesquisa não 

parecia render, ou, pelo menos, não vinha tendo efeitos. Passei a observar, então, a interação entre 

outras pessoas identificando-se como novatas e as pessoas que as aconselhavam, assim como 

observar novamente minhas conversas anteriores. Assim, percebi que os conselhos em geral vinham 

acompanhados de fotografias, isso se tratando das respostas que continham algum texto, para início 

de conversa. Como aparece em Manovich (2009): 

[…] has the arrival of information society been accompanied by new 

vocabularies of forms, new aesthetic sensibilities, and new iconologies?And can 



 

 
there be forms specific to information society, given that software and computer 

networks redefine the very concept of form? (MANOVICH, Lev., 2009, pag.2. ) 

 

É comum ser dito para os novatos nesses grupos que qualquer um pode tornar-se Ulzzang. 

L., 19 anos, disse: “é uma busca pela perfeição mesmo”. A perfeição estética a qual L. se refere é 

uma perfeição que reside na esfera de um conhecimento técnico que compõe o produto final: um 

corpo híbrido de recursos auto-construído. 

Tentei estabelecer uma relação maior com as imagens que eram enviadas nos posts, e tentar 

criar paralelos mentais entre elas e meu próprio rosto. Se o formato necessário pela fotografia 

enviada era um, enquanto do de meu olho completamente diferente, era preciso sentar na frente do 

espelho e pensar em que tipo de linha poderia criar o formato desejado no meu rosto.  

Para aprender Ulzzang, eu precisava fazer. E para fazer, é preciso fazer parte da 

comunidade. Para me incluir no grupo, tomei algumas medidas com relação às minhas próprias 

mídias: primeiro, troquei minha foto de perfil do facebook por uma na qual usava uma maquiagem 

que tinha feito tentando produzir Ulzzang. E só fui trocar muito tempo depois. A intenção era que 

minhas postagens, que me programei para fazer, pedindo dicas e críticas, pelo menos uma vez por 

semana, fossem sempre identificadas pela minha foto de perfil. Tornando-me assim parte da 

paisagem do grupo, tive acesso a mais pessoas, que foram me adicionando aos seus amigos. 

Também me aventurei em dar dicas, como todo mundo, ajudando outras pessoas com as coisas que 

já tinha aprendido e enviando fotografias que julgava que talvez fossem de alguma ajuda. 

A maquiagem Ulzzang tem a intenção admitida de lembrar o efeito de uma cirurgia V 

Line18, sem intervenções, remetendo à tendência descrita por Jenkins (2006), caracterizada pelo “do 

it yourself” e pelas comunidades autônomas de trocas de informações como maneira de consumo 

participativo de conteúdo de mídia. Os ídolos Ulzzang e seus rostos perfeitos são cantores e atores, 

e a maquiagem Ulzzang busca, em muitos casos, emular por outras vias uma estética advinda de 

bastante cirurgia plástica, maquiagem, edição fotográfica e, em alguns casos, tecnologias de 

realidade aumentada. 

O aplicativo Xiu Xiu e outros utilizados pelos membros das comunidades para a edição das 

fotografias possui ferramentas específicas apenas para criar ou acentuar o contorno neste formato 

do rosto, e os membros lembram uns aos outros que “Ninguém passa por quem fez plástica sem 
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 Cirurgia coreana de que consiste em lichamento da mandíbula para a produção de um queixo em formato de V. 
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plástica e sem edição, Ulzzang tem que ter edição.”; L. procede a dizer que “Essa [editar o rosto] é a 

graça do negócio”. 

O contorno do rosto, técnica que consiste em obscurecer partes do rosto para criação de 

sombras e iluminar outras partes para a criação de outras formas é a parte da produção Ulzzang que 

exige mais sutileza técnica – ‘você não quer que fique marcado, a sombra  não é marcada desse 

jeito’ – em ordem de atingir um ideal de naturalidade, aparece enquanto um dos aspectos sobre os 

quais se aplica mais pressão entre os novatos, uma vez que aprendê-lo depende de uma análise 

recalibrada com o ideal estético Ulzzang das próprias características de formato e fenótipo do rosto 

da pessoa em questão. Dessa forma, oferecer dicas a alguém é também uma maneira de aprender, 

pois foca na apreensão do rosto do outro em relação ao ideal Ulzzang, em paralelo com o estudo do 

próprio rosto. 

Os agentes que comentam dicas ou críticas nas fotografias Ulzzang não são apenas parte de 

um público que recebe uma performance artística, como também detentores de uma visão que pode 

modificar a prática daquela visão, bem como de suas próprias visões acerca de suas próprias 

performances. Uma das técnicas possíveis apresentadas para reproduzir esse formato de rosto, a que 

funcionou para mim, havia sido aprendida através de experimentação de outro membro da 

comunidade com maquiagem, luz, e sombra, consistindo em uma pintura mais escura da parte de 

baixo de queixo. Com essa sombra embaixo do queixo, criada num formato anguloso com uma 

maquiagem para a pele em um ou dois tons acima, este membro da comunidade descobrira um 

metódo de ‘falsificar o V line’  que passou em diante. Tal comunicação permitiu que eu pudesse 

‘falsificar’ meu próprio V line, e para aqueles que comentaram que em seu rosto tal método não 

funcionara, criara uma experiência em frente ao espelho que, há quilômetros de distância de quem a 

‘inventou’ proporcionara algum conhecimento novo acerca da forma de seu próprio rosto. “Comigo 

não dá, minha bochecha cobre...” 

Esse processo de análise coletiva comentada e debatida do rosto e de sua forma, comum às 

comunidades e base de suas atividades é capaz de criar uma percepção bastante aguçada por parte 

dos membros mais experientes de diferentes técnicas de maquiagem e fotografia. Em uma 

postagem, com a qual me identifiquei muito, uma jovem parte da comunidade brincava: “Todo 

mundo na TV tem maquiagem no nariz, antes eu não “tava percebendo”. 

Apesar das noções criadas pela alta quantidade de procedimentos plásticos estéticos 

realizados pelos idols ou ulzzangs consagrados sul-coreanos, as habilidades adquiridas permeadas 

pelas dicas e críticas acerca dos rostos de outras pessoas – atividade na qual me propus também a 

participar, uma vez que M. disse que uma parte importante do processo era entender não só seu 



 

 

rosto, mas o rosto dos outros – como às vezes se apresentam e como “nós sabemos a verdade”. O 

domínio do que é considerado “falso”, a cirurgia plástica, a maquiagem, a luz e as edições de 

fotografia, aparece enquanto uma garantia de não ser enganado por técnicas semelhantes por 

aqueles que não assumem que fazem uso destas. 

Ao mesmo tempo em que M. me diz que nunca considerou seu rosto numa produção 

Ulzzang algo diferente do seu próprio rosto, outra pessoa ou até um personagem, a noção do 

‘enganar’ os outros através dos procedimentos tanto não permanentes quanto cirúrgicos se 

demonstra quando, para incentivar uns aos outros, conversamos sobre ‘falsificar o V line’ ou a 

maquiagem no nariz dos atores norte-americanos que antes não notávamos, mas hoje entendemos 

que é feita com bastante frequência para, seguindo outro padrão de beleza, reforçar a 

masculinidade: o uso da sombra para ‘falsificar’ um nariz quebrado em um personagem, pois há na 

trama daquela história um episódio violento, mas como uma parte estética da construção do 

personagem em questão, antes oculta pela ausência do domínio da técnica. “A gente gosta de idol, 

sabe que ele é plastificado, ninguém esconde isso”. 

Quando voltamos ao “qualquer um pode ser Ulzzang”, penso que a relação entre um 

comportamento midiático percebido pelos membros dessas comunidades enquanto próprios da 

mídia tradicional ou a chamada “mídia ocidental” parece se distinguir de um comportamento 

também percebido da “mídia asiática”, sendo o segundo entendido enquanto mais sincero na 

medida que os membros se sentem aproximados dos idols pelo conhecimento de quais 

procedimentos estes realizaram, que tipo de técnicas usam, o que fazem para serem ‘rostos 

perfeitos’. Com isto, duas ideias distintas do que é naturalidade entram em confronto. Nas palavras 

de V, em meados de 2015, quando era membro ativo e proeminente da comunidade: “Eu não nasci 

assim. Ninguém nasce assim. Eu me fiz assim”. 

Se o ciborgue de Haraway (1985) é uma ferramenta analítica poderosa para descrever as 

mudanças no corpo em contato com a tecnologia, o ulzzang pode ser uma das muitas possibilidades  

desses novos modos de vida que as tecnologias digitais permitem. Olhando-o de perto pode-se 

encontrar novas perspectivas e desdobramentos com relação à corporalidade e construção de 

identidades no ciberespaço. Quando colocada em confronto com a ideia da naturalidade do ‘Eu 

nasci assim’, a naturalidade do ‘Eu não nasci assim, me fiz assim’ demonstra seu orgulho na relação 

com a técnica, que no caso do ulzzang supõe saber criar luzes e sombras, criar novos formatos de 

olhos e lábios que poderia muito facilmente ser entendido como descrédito dos aspectos biológicos, 

fenotípicos e ao “estado de natureza” da compleição humana, mas que no ulzzang se une ao aspecto 



 

 

técnico aprendido em comunidade, a produção artificial da forma do rosto que imita a cirurgia 

plástica, a criação de formatos e da manipulação da imagem através dos editores. 

 

No ulzzang, a relação com os dispositivos técnicos, os processos e a manipulação analógica 

(com a maquiagem) ou digital da imagem (com os editores) é chamada de natural, assim como são 

chamados resultados de antes e depois de plásticas de idols consideradas bem-sucedidas. Ao passo 

que poderíamos simplesmente descartar tal adjetivo perante a ideia de que não existe nada de 

natural em maxilares quebrados e raspados, narizes esculpidos na lixa ou com uma paleta de 

sombras, podemos também tentar entender, neste contexto, o que a palavra ‘natural’ quer dizer, e 

qual é a noção do ‘estado de natureza’ que se manifesta através dessa compreensão em particular. 

Em meu campo, tive dificuldade em conciliar meus sentimentos acerca de minhas produções 

ulzzang e as noções de naturalidade. Certo dia, antes das dicas ou críticas, soube que tinha feito a 

produção mais bem-sucedida desde que começara a postar nos grupos as fotos, na intenção de 

aprender vendo e fazendo que me fora recomendada pelos próprios membros das comunidades. “O 

único jeito de entender o ulzzang é fazer, analisar, conversar com os outros”. A percepção solitária 

de que tinha me saído melhor do que das outras vezes19 indica que, de fato, a prática me fazia 

entender o funcionamento do aspecto tecnológico do ulzzang. Não pude, contudo, cruzar a barreira, 

naquele momento, de considerar meu rosto aquele que vi no espelho e nas fotos daquele dia, como 

M. e tantos outros. A maquiagem parecia uma coisa colada no meu rosto, e eu não teria reconhecido 

meu próprio nariz se não tivesse passado trabalhado nele, passando sombra marrom nas laterais e 

embaixo e uma sombra clara meio metálica na ponte, para diminuí-lo. Nos olhos, tinha colocado as 

circle lenses, “a cereja do bolo”, como dizia M., sombra marrom em três tons diferentes nas laterais 

dos olhos para criar um formato amendoado e a mesma sombra meio metálica que coloquei no nariz 

no começo dos olhos, só na parte de baixo. Para diminuir os lábios, cobri-os inteiro com base e 

depois colori só a parte mais interna com um cotonete que bati com um batom vermelho.  

Depois de tirar uma quantidade de fotos exorbitante – umas cinquenta, das quais deram certo 

umas duas –, fui ao outro cômodo de casa perguntar ao meu companheiro se eu parecia uma 

alienígena. Não sei se eram os olhos e a lente ou o quê, mas essa era a minha impressão do que 

tinha feito. Ele me disse que eu parecia “meio asiática”, e pensei que provavelmente tinha avançado 

no meu controle do formato dos meus olhos. Não gostei da sensação,  parecia uma transgressão de 

alguma coisa.  
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Em cima de tudo isso, joguei as fotos no Xiu Xiu, e usei as ferramentas da melhor maneira 

que podia para diminuir meu nariz, cujo tamanho era o maior problema do meu rosto em 

comparação ao ideal ulzzang, com narizes pequenos. 

Semanas antes, quando finalmente as lentes chegaram pelo correio, assisti a vários vídeos 

sobre como colocá-las. Previamente a isto, tivera apenas uma experiência com lentes de contato, 

que além de terem tamanho significativamente menor do que minhas lentes coreanas de 16mm de 

diâmetro, foram colocadas por outra pessoa para mim. Da primeira vez que as coloquei, não pude 

fazer mais nada. Meus olhos lacrimejavam muito e nenhuma maquiagem teria se mantido no meu 

rosto enquanto meus olhos não aceitassem as lentes. Seguindo um conselho, coisa que fiz em todo o 

processo de escolha das lentes, inclusive no que diz respeito à cor, como falarei mais adiante, passei 

o dia com elas. Senti-me mais tranquila, pois sabia que muita gente em suas primeiras experiências 

com lentes maiores, lacrimejava muito. Ainda assim, passei o dia todo sentindo certo incômodo e 

pensando em como nos vídeos de algumas pessoas consagradas no meio, eu as assistia colocar as 

lentes nos olhos depois da maquiagem em um piscar de olhos, sem medo de nada ser destruído por 

uma lágrima sequer. Pelo incômodo, cogitei a possibilidade de que fosse como algumas pessoas da 

comunidade, que em lugar de utilizar lentes, editavam os olhos no Xiu Xiu, que possui uma 

ferramenta de “falsificação de lentes”. Tal prática se dava pela incapacidade de se adaptar ao uso 

das lentes. 

Acabei me adaptando, e mais tarde aprenderia como editar lentes por cima das minhas lentes 

de contato com membros que, querendo lentes de outras cores e não tendo recursos para ter uma 

desejada coleção, editavam a cor e o padrão de seu único par no Xiu Xiu. Como eu, também, era 

uma das pessoas da comunidade sem recursos para comprar múltiplas lentes de contato – paguei 

120 reais pelo único par que adquiri –, tal conhecimento era considerado necessário. Assim como o 

“qualquer um pode ser ulzzang” falava das características orgânicas do rosto de alguém, aprendi 

que  referia-se também aos limites do corpo e dos limites financeiros de cada um . 

Comprar meu par de circle lenses foi uma demonstração, entre outras coisas, de 

comprometimento. Ainda que membros sem circle lenses transitassem no grupo, eram todos 

estimulados uns pelos outros a comprar pelo menos um par. Nos comentários, membros eram 

ajudados a escolher lentes que coubessem em seu orçamento, ou que fossem neutras o suficiente 

para serem usadas como base para as edições no computador, algo que funciona muito melhor do 

que editar lentes em cima de olhos desnudos. Para os membros menores de idade, recomendavam: 

“pede de aniversário”, “promete pros seus pais um boletim perfeito”, “faz suas tarefas domésticas, 

ajuda seus pais”. 



 

 

Não é incomum que decisões como escolha de cor ou de marca de produtos sejam orientadas 

por outros membros, sob o mesmo guarda-chuva das ‘dicas ou críticas’. Minhas lentes não foram 

uma exceção, em nenhuma parte da tomada de decisão acerca delas.  Para isto, postei fotos de duas 

das minhas últimas tentativas, naquele período, feitas a cada 15 dias. Com base na cor do meu 

cabelo e no meu uso reduzido de perucas (coisa que também fora uma dica), foi recomendado que 

eu comprasse lentes de contato castanhas com detalhes verdes ou azuis. 

Essa recomendação de cor não aparece no vácuo, e se relaciona com um dos princípios da 

produção ulzzang ‘tradicional’ ou ‘clássica’, isto é, não influenciada por outras tendências estéticas 

também representadas no grupo através das outras tags. O princípio da paleta de cores. No Ulzzang 

tradicional, por conta do apreço pela ideia de naturalidade, é predominante a escolha de paletas de 

cores monocromáticas ou de cores aproximadas. Uma peruca castanha ‘pede’ por lentes castanhas e 

roupas de tons aproximados, como bege ou creme. Contrastes significativos de cor, por exemplo, 

cores complementares no círculo cromático como azul e amarelo ou verde e vermelho, são 

incomuns no Ulzzang tradicional. Ainda que não seja impossível, uma vez que os idols e pessoas 

proeminentes na própria comunidade fazem tais combinações, isso normalmente não é 

recomendado aos novatos. “Aprende o básico primeiro, experimenta o resto depois”. Como meu 

cabelo tinha pontas verdes à época, optei por circle lenses castanhas com detalhes de mel e verde. 

Como a comunidade Ulzzang com a qual tive contato é majoritariamente composta de 

membros entre os 14 de 21 anos, as diferenças motivadas pela diferença de idade podem ser 

observadas através da diferença de acesso a produtos, como as maquiagens de valor mais elevado, 

as lentes de contato, e, em menor escala, câmeras de qualidade superior. Enquanto a barreira às 

lentes de contato é explicável pelo processo de justificativa para pais e familiares, bem como a 

maquiagem, que em algumas famílias era considerada inapropriada para a idade dos jovens, a 

diferença na qualidade das câmeras é algo que aparece menos em vista da qualidade de imagem das 

câmeras integradas dos celulares. 

Alguns dos membros da comunidade eram melhores em edição digital do que em 

maquiagem, bem como o contrário. Tais características são assumidas, e tutoriais de edição também 

são comuns, ainda que menos do que os de maquiagem em geral. Uma edição considerada enquanto 

exagerada ou ‘óbvia’, contudo, é uma razão mais frequente de críticas do que uma maquiagem na 

qual se percebiam defeitos. 

L., na época com 19 anos e considerada particularmente boa em edição digital, dizia que o 

XiuXiu era um aplicativo que induzia ao erro pelo exagero. “Você não pode usar todas as 

ferramentas do XiuXiu. Tem algumas coisas que, pelo amor de deus...É pra ser natural, tem que 



 

 

começar pelo básico antes de querer botar uma peruca no XiuXiu...Isso não funciona para 

ninguém.” 

O XiuXiu, já mencionado alhures, é um aplicativo de celular e editor online. Em seu modo 

para rosto, que é possível selecionar entre ‘rosto’ e ‘imagem’ no começo da edição, encontra-se 

ferramentas para tudo. Há pinceis específicos para olheiras, acessados pelo desenho de um olho, e 

pincéis específicos com cores pré-programadas para a boca. Pode-se incluir blush, modificar a cor 

do cabelo, afinar o queixo, afinar o nariz, aumentar os olhos. 

Para a maior parte dos membros da comunidade, a experiência com o XiuXiu vem com 

tentativa e erro em seu sentido mais simples: o aplicativo encontra-se apenas em mandarim, e nem 

todas as funções são acessadas através de fotos ilustrativas e desenhos. “Eu aprendi indo 

clicando...” 

Ainda que não seja conveniente tentar responder à antiquíssima pergunta: “O que é arte?”, 

as teorias construídas sobre a arte, especialmente com relação ao processo de criação de uma obra 

de arte é de utilidade para pensar as interações na comunidade ulzzang. Bourdieu alerta para a 

necessidade de entender o trabalho artístico e analisá-lo não enquanto algo descolado de seus 

processos, analisado na posterioridade, mas para voltar os olhos aos processos criativos e coletivos 

contextuais de obra.(1990, pag 168) O que ocorre na comunidade ulzzang e a pergunta ‘dicas ou 

críticas?’ me parece apontar para uma necessidade semelhante ao que aponta Bourdieu. Não 

bastaria que observássemos a fotografia pra entender do que se trata, o necessário, para entender o 

que representa a fotografia ulzzang, sem observar seu espaço de produção e processos de validação 

estética através da comunidade, bem como entender quais são as características do processo em que 

o gosto será construído em tal ambiente, tornando possível ou impossível que novos elementos 

sejam introduzidos. 

Se mantivermos a pergunta “dicas ou críticas?” em mente, coisa que é necessária uma vez 

que esta é a mais frequente forma de se anunciar nos espaços ulzzang, encontramos o espaço no 

qual a fotografia é produzida, e o ambiente de trocas no qual se ampara. A fotografia ulzzang 

apresenta-se como uma criação coletiva na medida em que se considera que para cada foto postada 

na comunidade, o membro deve apresentar o que fez aos seus pares e, então, em sua próxima 

oportunidade, aplicar as dicas e as críticas recebidas daqueles que com ele se engajaram.   

É esperado mais dos novatos o comportamento de acatar as críticas, sendo utilizado 

largamente o termo de “escola ulzzang”. O domínio do básico é visto como uma base necessária 

anterior a possíveis transgressões. Isto é, a estética ulzzang deve ser a princípio perfeitamente 



 

 

reproduzida antes que se possa oferecer uma contribuição pessoal ao conjunto de técnicas, imagens 

e fragmentos destas que compõe o conceito desta estética como um todo. Isto também significa que 

dependendo do “calibre”, ou da popularidade e outros tipos de distinção dentro do grupo é possível 

incluir elementos que contextualmente seriam vistos enquanto antagônicos ao ideal estético ulzzang 

dentro de uma produção que, ainda assim, será considerada ulzzang. Um exemplo é o uso das cores 

escuras, largamente consideradas inapropriadas para o ulzzang, ao menos em seu aspecto 

tradicional, porém utilizadas por membros veteranos para fazer produções chamadas de dark 

ulzzang. Tal proibição velada no uso de cores escuras aos novatos é justificada acionando o viés da 

técnica. “Já é difícil fazer essa maquiagem sem carregar, imagina usando um preto, tipo...Vai ficar 

igual um panda se feito sem delicadeza”. 

 No início deste capítulo fiz uma descrição do aspecto visual do que é apresentado como 

conceito ulzzang, contudo, considerando as relações entre os membros e a distribuição de críticas e 

dicas, sinto que é necessário o esforço de tentar definir de maneira mais alongada o que a expressão 

“conceito” quer dizer. Ao passo que a transgressão é possível para uma influência consagrada, isto 

é, um modelo ulzzang famoso na comunidade ou um cantor de banda coreana, é lógico dizer que 

esta modificação ocorre em relação a algo já estabelecido. Ao mesmo tempo, dizer que este algo 

estabelecido tem caráter estático e proibitivo seria ignorar a possibilidade que os membros 

consagrados possuem de modificar e assim, adicionar práticas ou técnicas a um leque de 

possibilidades que já não mais infringem este algo estabelecido. 

‘Carregar’ na maquiagem, seja no referente ao preto ou a outro elemento, é uma crítica que 

não se encontra relacionada ao preto em si, mas em aspectos técnicos que envolvem habilidades 

diversas. Assim como o conselho de L. acerca do uso do XiuXiu, a delicadeza aparece no centro do 

uso dos materiais “que é melhor manter distância, se você for novato”. 

A recomendação de distância, então, se relaciona intimamente não com uma proibição 

puramente estética, mas com a ideia “pecado pelo exagero” através do uso com técnica insuficiente 

de um material que exige maior precisão, não apenas na capacidade de observação do uso que o 

outro faz do mesmo material, ou seja, maior conhecimento dos elementos que compõem o conceito 

ulzzang, mas também na capacidade de quem o utiliza e reproduzir o que já viu. 

No convívio em uma comunidade ulzzang, uma das críticas ou elogios mais frequentes a 

uma fotografia por parte dos membros engajados está relacionada a ideia de um “conceito ulzzang”.  

“A maquiagem está no conceito, mas a pose não” ou “Tudo no conceito, maravilhosa!” 



 

 

A percepção do que é o conceito ulzzang encontra-se então intimamente relacionada à 

capacidade de executá-lo. O preto é, por exemplo, uma cor também associada a maior seriedade, 

coisa que na busca por uma estética que passe inocência por parte dos membros da comunidade, 

pode configurar um impeditivo. Os novatos, então, devem ‘manter distância’, pois ainda não estão 

preparados para um uso da cor preta que consiga coexistir com o ideal de inocência. Isso levaria, 

nas palavras de um membro da comunidade em uma crítica à fotografia de outro membro, a 

“parecer um panda”. Os tons de marrom e bege predominam, tanto na maquiagem quanto nas 

roupas, que geralmente aparecem só até a metade do torso. 

Da mesma maneira em que a proibição ao preto opera, determinados cortes de roupa, como 

decotes muito proeminentes, são afastados em virtude da dissociação do ideal de inocência, bem 

como outros signos associados à idade adulta e à sexualidade, como batons escuros ou vermelhos, 

bem como contorno exterior dos lábios com intenção de evidenciá-los e/ou aumentá-los. 

Ainda que tais delimitações ocorram num sentido primordialmente relacionado à estética 

fotográfica, na medida em que um membro da comunidade se torna mais conhecido e reconhecido 

por seus pares enquanto referência estética, tais delimitações podem permear também as percepções 

do que é ou não adequado em seus comportamentos pessoais. Em uma fotografia não intencional, 

na qual fora marcada em seu facebook, V., que era à época (meados de 2015) bastante popular na 

Ulzzang Brasil e postava com bastante frequência, aparecia fumando. Aquele cigarro, que não 

compunha em nenhum sentido parte dos esforços já reconhecidos de V. em fotografias ulzzang, e 

configurava, de acordo com a própria “uma coisa pessoal” e “que não tem nada a ver com vocês [da 

comunidade]”, causou uma enxurrada de posts revoltosos nos comentários de suas fotos, acusando-

a de “sair do conceito” e “ser um mal exemplo”. Ainda que manter o hábito de fumar certamente 

não seja um bom exemplo, o que se mostra revelador nessa ocasião é o ultraje causado pelo 

contraste entre a aparência de V. e sua presença online e o hábito de fumar. Ainda que cigarros e 

Ulzzang não sejam coisas propriamente antagônicas pelo que proclamavam os membros da 

comunidade acerca das produções ulzzang (“ulzzang não é um personagem”), e que V. não estivesse 

posando com um cigarro em uma produção que pretendia se caracterizar como Ulzzang, o ultraje 

que se manifestou em centenas de comentários acerca daquele único cigarro indica que, pelo menos 

em alguma medida, aquele ideal de inocência e marcada infantilidade que impera na estética 

fotográfica transbordasse para aspectos outros da vida dos membros da comunidade ou na 

expectativa de tais aspectos na vida de outrem. 

O episódio ao redor de V. parece apontar para uma incongruência entre a prática e o 

discurso. Se por um lado ninguém com quem falei me disse que havia um código de conduta aliado 



 

 

ao conjunto de normas estéticas que compõe o ulzzang, tal episódio, por outro lado, aponta para 

uma mescla entre os valores estéticos e valorações morais. No decorrer dos próximos meses, V., 

sentindo-se atacada na medida em que os comentários acerca de seus comportamentos pessoais não 

cessavam, mudaria a chave de sua reação. Substituindo a fotografia acidental de antes, V. produziu 

uma série de imagens, obedecendo o formato estético ulzzang, de cigarro na mão. Escolheu um 

cigarro que combinava com a roupa e a maquiagem (um desses pretos com uma linha dourada), e 

fez alguns posts com essas imagens nos grupos e em seu perfil pessoal, salientando que ‘não sou 

exemplo para ninguém e nem nunca me prestei a esse papel’. 

Por outro lado, se considerarmos o autoexílio de V. da comunidade posteriormente a tal 

episódio, podemos inferir que o conceito ulzzang prevaleceu sem que houvesse uma inconsistência 

entre o discurso e a prática. “O ulzzang não é um personagem”, e na medida em que está associado 

a um determinado tipo de comportamento que V. não pôde cumprir e consequentemente deixou a 

comunidade pouco tempo depois, há de se argumentar que o problema que a comunidade viu em V. 

era, em partes, que ela via o ulzzang enquanto um personagem ou alterego, criando uma separação 

entre suas atitudes em outros espaços e suas atitudes dentro dos muros da Ulzzang Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 2  

 

2.1  Rostos perfeitos e quem os têm 

 

No primeiro capítulo, tratei da relação entre o consumo da cultura pop sul-coreana e o modo 

de construção dos rostos no contexto da internet dentro da comunidade ulzzang, bem como a 

relação que este consumo tem com outros impérios de cultura pop já mais consolidados. Neste 

capítulo, seguirei na discussão acerca dos efeitos supravisuais e da moralidade carregada por essas 

estéticas, como observado na história de V, bem como me debruçarei sobre a transposição da ideia 

de rostos perfeitos dos idols para os membros da comunidade. 

Passando algum tempo nos grupos e conversando com seus membros, fui adicionada a um 

grupo secreto no Facebook. Enquanto a Ulzzang Brasil e Brazzangs a época tinham milhares de 

membros, este grupo tinha 368 membros. Seu nome era “Muro das lamentações Ulzzang”, não fui 

avisada previamente acerca do que se tratava, e o nome me colocou em um estado de alguma 

confusão. Chamado carinhosamente de “Muro”, o grupo tinha o intuito de comentar em paralelo as 

atividades da Ulzzang Brasil. Os membros do Muro, que seguirei chamando apenas dessa forma 

para evitar confusões semelhantes às minhas, chamavam uns aos outros de ‘najas’. A intenção geral 

era dizer, em ambiente secreto e controlado, o que realmente pensavam de certos membros 

proeminentes da comunidade, como V., N. e L., bem como discutir assuntos paralelos que eram 

proibidos pelas regras da Ulzzang Brasil, especialmente as regras de boa convivência, que baniam 

membros que ofendessem uns aos outros. O Muro tinha uma série de regras próprias, que tornavam 

proibido o vazamento de informações ali postadas, tanto na forma de prints, quanto menções a 

própria existência do grupo, especialmente em espaços nos quais a moderação da Ulzzang Brasil ou 

os “populares da internet” estivessem presentes.  

Como forma de manutenção do aspecto secreto do grupo, membros que não postassem 

comentário que pudessem comprometê-los frente ao restante da comunidade eram banidos, 

enquanto quem engajasse em tais comportamentos era mantido no grupo e, em caso de vazamento 

de informações, prints dos comentários da pessoa acusada de vazamento seriam também vazados. 

Como quando fui adicionada no grupo essa já era a regra e, com medo de ser expulsa do grupo 

antes do tempo decidi não perguntar exatamente o que acontecera para que fosse assim, decidi 

apenas sondar. Não teria o menor cabimento me posicionar enquanto pesquisadora em tal espaço, 

percebi. Não apenas pelo esforço dos membros em manter a qualidade de grupo secreto e seleto que 



 

 

não condiz em nenhum sentido com a disposição em figurar em um trabalho acadêmico, mas 

também pelo teor de grande parte do conteúdo. Tornando todos ‘najas’, que faziam comentários 

maldosos sobre a aparência dos outros, revelavam informações acerca das vidas offline dos 

membros da comunidade – nenhuma das figuras do Muro, pelo menos no que tive conhecimento, 

tivera qualquer contato pessoal ou conhecia de vida offline os alvos desses comentários –, tornava-

se segura a posição de falar mal dos outros. Vazar informação dali seria uma traição, e traições têm 

penalidades. A penalidade de um vazamento de conteúdo do Muro era, pela regra, que fossem 

vazados conteúdo de quem vazou, queimando a imagem da pessoa na comunidade Ulzzang num 

sentido mais amplo, nas outras comunidades.20 

Enquanto a Ulzzang Brasil tinha um ambiente controladamente acolhedor, baseado no 

sistema de troca de dicas e críticas, o Muro tratava as coisas de um jeito diferente. Os membros do 

Muro não eram o que se poderia considerar novatos, de forma que minha inclusão no espaço 

significa que já não me viam mais como uma novata, mas também não incluíam membros 

particularmente consagrados da comunidade. Os alvos das postagens eram, portanto, tanto novatos 

que pediam dicas e críticas que os membros dali consideravam não estar “tentando o suficiente” 

para merecer uma resposta educada, como também o já mencionado foco aos membros 

consolidados, ocasionalmente acusados no Muro de estarem se desviando do conceito Ulzzang, bem 

como de outras coisas, como foi o caso dos cigarros de V., de excessos da moderação, pessoas que 

tinham namorados ou não, se os preços das lojas de itens usados dos membros consolidados eram 

justos ou não e assim por diante.  

Acabei sendo eventualmente expulsa por, de acordo com as regras, não ter uma postura que 

pudesse garantir a segurança da comunidade (não fazer muitos comentários que pudessem ser 

vazados em caso de uma acusação de vazamento). Por mais que eu desejasse continuar naquele 

espaço para que pudesse produzir maior quantidade de dados, as regras do Muro me colocavam em 

um lugar complicado enquanto pesquisadora: Não poderia fazer comentários naquele tom com 

relação aos  membros da Ulzzang Brasil, muitos dos quais já tivera interações amigáveis em 

comentários e inbox. Muito menos me sentiria confortável pessoal e metodologicamente para 

destilar comentários maldosos com relação à aparência de menores de idade, enquanto ao mesmo 

tempo faço uma pesquisa sobre juventude. Dessa forma, os poucos comentários que fiz em meu 

tempo no Muro tinham pouca aderência, uma vez que a forma geral do conteúdo era outra. 

                                                 
20 Houve menção a outros grupos secretos, e eu soube que aquela era a segunda versão do Muro.  



 

 

Tal empenho com relação à vida pessoal e às escolhas dos membros consolidados da 

comunidade revelava a mesma intensidade de expectativas acerca da definição daquelas pessoas 

como referências em um aspecto mais geral, não apenas relacionado às suas habilidades técnicas, 

mas às suas escolhas e até mesmo sua lealdade ao conceito estético ulzzang. Por um lado, podemos 

associar o desejo de saber mais sobre as vidas dos membros consolidados como algo da ordem da  

fofoca, mas também revelava uma atitude  particularmente moralizante quando se referiam, 

especialmente às acusações de “má influência” e da noção de que aqueles que acompanhava e se 

inspiravam naquelas pessoas tinham o direito de cobrar delas certos tipos de comportamento. Esse 

tipo de expectativa é semelhante ao que é esperado dos Idols, ainda que o processo pelo qual tais 

coisas são cobradas deles tenham motivos diferentes.  

Na comunidade ulzzang e mesmo dentro de grupos com temas mais restritos como a 

Ulzzang Brasil, mas também no Brazzangs, que tem menos regras e um fluxo mais orgânico de 

postagens, não é incomum que ecoem também os escândalos acerca dos comportamentos de idols. 

Da mesma forma em que rodam os videoclipes nos quais maquiagens são baseadas e as fotografias 

da contracapa de novos CDs, também chegam e são discutidas as polêmicas de comportamento e 

suas consequências profissionais para os artistas. Faço a ligação entre a situação com o cigarro de 

V. e as postagens acerca de namorados de membros da comunidade que ocorriam com frequência 

no Muro, pois esses são temas semelhantes, senão idênticos, a casos que ocorreram com idols. Uma 

vez N. dissera que não assinara contrato nenhum que a obrigasse a não ter um namorado e que a 

comunidade deveria se calar. Tal afirmação pareceria no mínimo peculiar se não fosse o caso para 

muitas das estrelas do k-pop.  

Ainda que este trabalho não tenha a intenção ou os meios para atestar as reais condições dos 

Idols, é possível criar um apanhado da informação sobre eles que chega até os membros das 

comunidades ulzzang, e em que medida e de qual maneira estes membros reagem a tais informações 

e como são incorporadas ou não ideias ou parte de ideias vindas desse funcionamento. Já tratei, no 

capítulo anterior, do aspecto apropriado pelo meio ulzzang no que se refere ao visual e ao 

reconhecimento das cirurgias plásticas e às tentativas de emulá-las através da maquiagem. Mesmo 

não sendo o objetivo deste trabalho  fazer julgamentos ao modo de vida externos e ao modo de 

produção exposto pelas vidas e imagens dos idols, é necessário que entendamos, ao menos, quais 

são as informações acerca deles que chegam aos membros das comunidades, por que vias chegam e, 

finalmente, qual o impacto disto em suas emoções e formações individuais. 

A minúcia com que são produzidos os já mencionados clipes e o processo de 

individualização dos membros através da imagem não é apenas um aspecto da vida profissional dos 



 

 

membros das bandas. Mais do que isso, na condição de celebridades, estes são considerados 

exemplos e figuras cujas vidas privadas se dá atenção. Como forma de potencializar o processo de 

individualização dos membros, contudo, e também como parte do modo de produção acelerado de 

novos grupos que são lançados e desmanchados em caso de má recepção, os membros das bandas, 

contratados por agências, tem exigências contratuais acerca de suas atividades pessoais, de forma 

que a linha entre a performance artística e a vida privada se torna vaga e, às vezes, aparentemente 

inexistente. Mesmo que tais exigências acerca dos idols tenham suas origens em questões de ordem 

comercial, a cobrança de certos trejeitos e comportamentos revela uma tendência de consumo e de 

preferências outras na construção da personalidade e do respeito entre os membros das 

comunidades.  

É preciso considerar que talvez a pergunta “quem tem um rosto perfeito?” não se responda 

apenas através de uma descrição estética de minúcias técnicas de maquiagem ou de cirurgia 

plástica. A ascensão e queda dos modelos que são assim entendidos, enquanto inspirações visuais, 

se dá muitas vezes não através do visual, mas por “perdas de respeito” relacionadas a aspectos 

comportamentais.  

Tanto o ulzzang quanto a música pop sul-coreana como conhecemos hoje são fenômenos da 

televisão. Ao passo que o ulzzang se origina em concursos na TV que distribuíam certificados de 

‘rosto perfeito’, a música pop coreana contemporânea se origina também em concursos televisivos. 

Seu aspecto visual, portanto, como já foi mencionado, é favorecido. E isso se conecta diretamente 

com um processo relacionado à censura que dominou a área cultural da vida sul-coreana durante 

sua ditadura militar. (LIE, 2013)  

Entretanto, se a censura diminuiu nos tempos da democratização (LIE,2013), ela permanece 

sendo um problema para a indústria cultural sul-coreana. Em setembro de 2012, foi a público o 

dado de que haviam sido banidas pela televisão e pelas rádios sul-coreanas mais de 1,300 músicas 

apenas nos três anos anteriores. A comissão da juventude do governo da Coreia do Sul pode banir 

mídia considerada “danosa para a juventude sul-coreana”21. Entre os motivos de banimento de 

clipes e músicas na TV e no rádio, cito: Cigarros, nudez e tatuagens22, linguagem vulgar23; uso de 
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https://www.kpopstarz.com/articles/89575/20140430/what-it-takes-to-get-a-song-banned-from-broadcast-stations-

in-korea.htm. Visitado pela última vez em 08/10/2018.  
22 

https://www.allkpop.com/article/2017/06/shannons-mv-for-love-dont-hurt-deemed-unfit-for-broadcast-due-to-

nudity-tattoos-and-smoking. Visitado pela última vez em 09/10/18 
23 

https://www.allkpop.com/article/2016/05/six-of-btss-new-songs-deemed-unfit-for-broadcast.Visitado pela última 

vez em 09/10/18 

https://www.kpopstarz.com/articles/89575/20140430/what-it-takes-to-get-a-song-banned-from-broadcast-stations-in-korea.htm
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https://www.allkpop.com/article/2016/05/six-of-btss-new-songs-deemed-unfit-for-broadcast


 

 

palavras em japonês24; menções a marcas25; insinuação de homossexualidade26; letra descrevendo 

sexo entre um homem e uma mulher27; dança vulgar28; violações de trânsito (dirigir sem cinto de 

segurança e dançar em cima de ônibus)29; incentivo a rebelião de adolescentes (matar aula e cena 

em que uma aluna aparece com o cabelo pintado, proibido em ambiente escolar)30. Em um artigo de 

Oh e Lee que analisa o surgimento do kpop e as mudanças culturais decorrentes deste surgimento 

na Coreia do Sul, temos: 

 

K-pop is a new genre that has defied outright piracy, 

government censorship or hostility, and rampant corruption in 

Korea’s television industry. Its global success supplanted 

television withYouTube, while offering music free to global 

audiences. (OH e LEE,2013, pag 114) 

 

Deste modo, cabe a este trabalho discutir, especialmente no paralelo ao caso de V., que 

perdeu status dentro da comunidade por ser fumante e os casos de discussão acerca de namorados e 

comentários acerca de aspectos da vida sexual e afetiva de membros da comunidade presente no 

Muro, a possível influência do consumo de uma mídia produzida em um contexto de intensa 

filtragem de conteúdo na performance da identidade dentro das comunidades fãs.  

 

Freqüentemente esperamos, é claro, unir compatibilidade 

confirmadora entre aparência e maneira. Esperamos que as 

diferenças de situações sociais entre os participantes sejam 

expressas de algum modo por diferenças congruentes nas 

indicações dadas de um papel de interação esperado. (GOFFMAN, 

Irving. Pag 31) 
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https://blogs.wsj.com/korearealtime/2014/04/03/crayon-pops-uh-ee-banned-for-shiny-japanese-word/.Visitado pela 

última vez em 09/10/18. 
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https://www.allkpop.com/article/2014/02/park-ji-yoon-brown-eyed-soul-and-moas-mvs-deemed-unfit-for-

broadcast-by-kbs  
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https://www.sbs.com.au/popasia/blog/2017/08/17/kbs-bans-winners-island-due-homosexuality-imagery. Visitado 

pela última vez em 09/10/18. 
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https://www.allkpop.com/article/2018/03/hoyas-angel-deemed-unfit-for-kbs-broadcast .Visitado pela última vez em 

09/10/18. 
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https://www.billboard.com/articles/columns/k-town/6531811/gain-hawwah-interview-religion-south-korea. 

Visitado pela última vez em 09/10/18. 
29 
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vez em 09/10/18. 
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Como aparece no trabalho de Goffman, uma das peças chave da comunicação é a aparência 

e o cenário produzido por esta. Dessa forma, e entendendo que há, naquela interação, um conjunto 

prévio de expectativas baseado em interações anteriores e outros apontamentos da cena, uma 

incompatibilidade entre a aparência e a maneira utilizada por um dos atores para comunicar-se gera 

dissonâncias comunicativas. Seguindo nesse caminho, podemos dizer que o que a performance de 

V. até aquele momento indicava aos seus interlocutores uma conduta esperada dela, e a descrença 

nessa performance criada quando descoberta a foto com o cigarro desencadeou um processo de 

descrença também para com sua anterior fachada, ou seja, sua aparência enquanto membro 

influente da comunidade. A aparência estética de V. e a performance a esta associada indicavam aos 

interlocutores que V. não poderia fumar. Não poderia tanto no campo da impossibilidade, isto é, o 

que gerou o choque da descoberta da foto na qual o cigarro aparecia, como também não poderia 

num sentido proibitivo, ou seja, que dava aos membros da comunidade o direito de cobrar que 

aquilo não ocorresse, sob penalizações simbólicas e perda de influência. 

Se era esperado de sua performance inicial que V. não fumasse, independente de seu 

conhecimento sobre esta parte de suas atribuições conferidas pelo público, isso aponta para um 

cenário no qual a perfeição de um rosto, isto é, o que garante prestígio perante os demais atores, 

esteja em uma esfera de expectativa de ‘boa influência’. Semelhantemente, quando observamos a 

censura imposta aos clipes pela série de motivos supracitados, observamos também que a 

conferência inicial do ator ídolo, independentemente de sua vontade, prevê que este esteja em 

concordância com ‘bons comportamentos’, uma vez que se dirige a jovens sobre os quais é 

esperado que exerça influência.  

Nesse sentido, cabe questionar qual é o efeito, se ambas as coisas estão relacionadas, do 

consumo de uma mídia bastante higienizada sobre a qual recai uma forte censura sobre as 

interações em microescala. O modelo do idol e sua muito bem construída decência, numa aparência 

de vida pública e privada irretocáveis pode despertar um desejo de tornar-se e do controle de si, 

como o Ulzzang demonstra em seu processo de autocriação, e, ao mesmo tempo, um ímpeto de 

controle do outro que se encontra em semelhante posição. Nos voltamos, desta maneira, a um outro 

aspecto da pergunta ‘dicas ou críticas?’, o aspecto disciplinar.  

Em Vigiar e Punir , Michel Foucault (1997), descreve a construção da sociedade disciplinar, 

oriunda da técnica aplicada de maneira estratégica para a orientação do destino dos corpos. A 

técnica, que se manifesta num corpo capaz de executar movimentos com perfeição, situa o poder no 

corpo que foi docilizado para executá-la. Desta forma, o poder se encontra não em uma posição de 

hierárquica de cima para baixo, como é o caso de uma censura de Estado, como a que descrevi estar 



 

 

presente na cultura pop sul-coreana, mas mais do que isso, um poder presente nos próprios corpos 

que produziu, utilizando-os como vetor para a propagação de seus ideais. Não por acaso, aqueles 

que podem vir a reproduzir com maestria e destreza a técnica da produção do rosto são também 

aqueles que devem, a medida em que aprendem, fiscalizar o processo de aprendizado de outrem, ao 

oferecer dicas e críticas. O efeito normalizador desse processo se dá na medida em que oferecer 

uma dica depende da percepção de outro rosto enquanto contraponto da norma do rosto perfeito, de 

forma que a diferença possa ser tecnicamente neutralizada.  

Sendo assim, e considerando a possibilidade de descrédito ou boicote quando há uma falha 

nessa performance, é possível apontar que o rosto perfeito, para além dos fatores visuais-estéticos e 

da maestria da técnica de criação desse rosto, também esteja relacionado a fatores estético-morais 

que pela estética são evocados, na figura de alguém que será ‘influente perante os jovens’.   

A censura do conteúdo tem um papel importante na formação do kpop enquanto gênero 

musical, determinando quais são suas plataformas preferenciais de lançamento de mídia  

(OH,LEE;2013), e também é fundamental na estratégia de marketing que consiste em mirar mais 

em mercados estrangeiros como forma de garantir o grupo em termos nacionais. Ainda há de se 

pensar sobre o impacto de um controle de mídia semelhante no processo artístico, e quanto a isto 

podemos apontar para a formação do performer no contexto do kpop, bem como as referências 

residuais que isto carrega para dentro da comunidade ulzzang.  

Um grupo de kpop costuma conter uma média de cinco membros, e suas personas são 

construídas a partir de modelos narrativos já compreendidos pelo público – desta forma, é possível 

passar uma quantidade superior de informações estéticas em um único videoclipe sem comprometer 

o processo de criação de vínculo do fã com os idols. Um dos modelos já compreendidos é a 

estrutura interna de identidades que evocam personalidades pré-entendidas dentro da narrativa de 

mídia presente, de forma que cada membro do grupo tenha uma função específica: o/a rapper, o/a 

dançarina, o/a líder, o/a mais jovem, o/a mais maduro. Esses gêneros performativos de identidade 

dentro dos grupos são construídos utilizando-se de uma miríade de versões possíveis, tendo 

mudanças de roupagem constantes que mantém o entendimento de que papel cada um dos membros 

desempenha dentro do conjunto. Nas entrevistas, não é incomum que membros se apresentem de 

acordo com essas funções.  

Mantendo-se o gênero performativo, é possível explorar um leque muito maior de 

possibilidades estéticas, de uso sistemático de repetição de cores e padrões referenciais, uso de 

conjuntos já compreendidos de referências advindo de outras formas de mídia, ornamentos e 

acessórios e variações entre tais objetos, sem perder o controle da narrativa. A pergunta “quem são 



 

 

essas pessoas?” pode ser e será sempre respondida de acordo com o esquema básico que já 

orientava a formação do grupo e de sua identidade enquanto grupo. Um sujeito que não esteja 

familiarizado com a forma dessas identidades grupais, contudo, verá em um desses clipes uma 

quantidade excessiva de referências, desnorteante, da qual não se pode retirar nenhuma narrativa 

acerca do que está sendo passado.   

“Their roles would be:  

1:The Leader  

2:The"BandMommy"/second-in-command  

3:The Shy one  

4:The "funny" one  

5:The Mischievous one  

6:The innocent one” (PARK, Angie; 

2010) 

 

Tendo entendido essa estrutura, é possível compreender clipes que antes teriam uma 

demasiada quantidade de informações, e isso se manifesta na estética ulzzang de múltiplas 

maneiras. Ainda que fosse possível assumir que a performance do membro ‘inocente’, sempre o 

mais novo do grupo, seria a predileta, as construções da produção ulzzang caminhando para fora do 

tradicional, como foi descrito no primeiro capítulo, podem aparecer. A descrição de Park (2010) é 

pertinente às personalidades e tom da imagem, e independe de função como ‘ser o rapper’ ou ‘ser o 

dançarino’.  

Na comunidade ulzzang, isso de traduz no uso das tags, e as referências a novas roupagens 

das identidades dos membros produzem efeito de moda. A tag tomboy, uma das figuras 

performativas típicas das girlbands, por exemplo, consiste em produções de mulheres ulzzang com 

elementos percebidos como masculinos, tais como cabelos curtos e bonés. 

Outro aspecto que se traduz, e isto tem a ver com a estratégia de marketing, são as 

referências às estéticas e mercados estrangeiros, como o Japão. Como já mencionado, o Japão têm 

uma indústria de exportação de cultura pop já consolidada, mas que ao mesmo tempo, ainda é 

atacada pela censura sul-coreana, ainda que muito menos do que no passado. Ao passo que uma 

referência direta, como uma palavra em japonês poderia ser motivo para um banimento de mídia, 

nada impede que as referências se deem criptograficamente, ou, venham de maneira que apenas fãs 

ou pessoas familiarizadas com ambos os conjuntos de referências consigam entendê-las. A forma 

digital e o tratamento de mídia tal como é possível com o aparato tecnológico atual permitem que se 

acene para um mercado de maneiras mais sutis, e o entendimento da estética estrangeira que 

possibilita esse criptoaceno é fruto, em seu sentido mais primordial, da possibilidade de contato 

com formas estéticas propagadas em outro lugar através da internet. Na comunidade ulzzang, isso se 



 

 

traduz na tag ‘Harajuku’, na qual se incrementa o ulzzang com as novas referências da moda 

japonesa, especialmente aquelas que se incorporam aos clipes de K-pop na forma desses 

criptoacenos. 

Em seu artigo “Notes on Instagrammism and mechanisms of contemporary cultural identity 

(2016), Manovich afirma que a identidade cultural hoje é estabelecida via pequenas variações e 

diferenças e também a hibridização entre posições já estabelecidas. Ainda que Manovich esteja 

descrevendo o processo de criação de identidade em plataformas como o instagram, através da 

composição de grupos de imagens com repetições temáticas e arranjo deliberado de elementos em 

uma fotografia, é visível que a produção Ulzzang carrega semelhantes características, de 

posicionamento controlado e elementos, filtragem e edição de fotografia.  

O elemento que torna o Ulzzang específico em comparação com as estéticas descritas por 

Manovich  nesse artigo, contudo, é a proeminência do rosto. Enquanto Manovich observa 

fotografias que em parte tratam de arranjo de objetos, tratamento e arquitetura, o ulzzang se foca 

numa apresentação intensamente focada no rosto. A fotografia ulzzang raramente mostra abaixo da 

cintura do modelo, e mesmo uma visão entendida como exagerada do braço, segurando a câmera, é 

frequentemente repreendida quando se pede dicas ou críticas. Há um gênero específico ainda para 

ulzzang com fotos de corpo inteiro, chamado Mozzang, que sequer recebe uma tag na ulzzang Brasil 

ou no Brazzangs, sendo uma comunidade bastante separada. Todo o aparato, do que é orgânico ao 

que é hardware e ao que é software é despendido na construção de uma personalidade do rosto. 

Cabe perguntar a razão, ainda que as respostas possíveis me pareçam simplistas. Seria o foco no 

rosto uma derivação de sua associação com a cultura de personalidades promovida pela organização 

da idol culture? Seria um foco semelhantemente atrelado ao rosto pois este é o que é tida como a 

parte do corpo humano que confere a identidade, como uma fotografia 3x4 em um documento? Ou, 

levando mais adiante a metáfora do documento, seria o rosto diferente da impressão digital 

inapagável e inalienável, algo cuja interferência é possível e, como identificação, tornar-se ia o foco 

da possibilidade de intervenção híbrida?  

Não ouvi de ninguém com quem conversei que aquela produção era um personagem, e 

também não vi nada de semelhante ordem ao acompanhar as comunidades durante esses anos. Do 

contrário, uma defesa enfática de que o ulzzang, ainda que modificado do rosto orgânico ou do rosto 

do documento, era o rosto real de quem o fazia.  

Enquanto me guiava pelo ‘caminho do conceito’, como L. dizia, e ouvia as intervenções dos 

outros acerca do que eu deveria ou não fazer e o que mudar ou não, senti o ulzzang enquanto uma 

máscara. Tanto no sentido literal, do sentir no rosto o peso de muito mais maquiagem do que jamais 



 

 

usara antes, um enrijecimento da pele, o incômodo de maquiagem grudada em lente de contato ou o 

deslizar irritante da lente pro canto do olho, desviando-se da íris onde deveria estar presa, para 

enfiar-se pela lateral do globo ocular como aconteceu com N. no vídeo que me deixara aflita no 

começo da pesquisa, quanto no sentido figurativo: sentir que falavam comigo e me adicionavam em 

grupos secretos pois na tentativa de entender a estética me camuflara de ulzzang a tal ponto.   

Um exemplo de alteração parcial que diz respeito à minha própria experiência se deu no 

mérito do princípio monocromático do ulzzang. Já mencionei anteriormente a preferência geral do 

ulzzang tradicional31 às paletas de cores monocromáticas de marrom e bege, e discuti a introdução 

do preto e de suas consequências e limitações. Como uma parte importante da produção é o uso das 

lentes de contato, quando decidi comprá-las, como era de praxe para qualquer uma de minhas 

decisões, postei no grupo perguntando qual seria uma boa escolha de lentes para um novato. Me 

referia, especificamente, ao tamanho das lentes. Ainda que as circle lenses sejam sempre maiores 

que as lentes de contato comuns32, pessoas que já se acostumaram a elas costumam comprar lentes 

maiores, como as de 18 mm. Como na época meu cabelo era de um azul meio verde, uns me 

recomendaram lentes verdes ou azuis de 14 mm, enquanto outros me recomendaram lentes 

castanhas, seguindo a típica recomendação de que os novatos comprem primeiro lentes castanhas de 

14 mm. Lentes de outras cores, incluindo cores como rosa ou roxo são admitidas em certos casos, 

mas é entendido que novatos não saberão a diferença, assim como ocorre com a maquiagem preta, e 

farão algo que ‘não pareça natural’. A recomendação de que eu utilizasse lentes azuis ou verdes por 

conta da cor do meu cabelo caracteriza uma manutenção do aspecto monocromático do ulzzang, ao 

mesmo tempo que uma variação, isto é, a admissão de cores fora da paleta de cores base. Um 

comentário dizia “Ficará mais natural com azuis ou verdes”. A ideia de ‘naturalidade’, que aparece 

muitas vezes e com diversas acepções, parece neste caso se referir a um fluxo contínuo de repetição 

de cor.  

A moda, no sentido de aparato de roupa, é menos relevante no ulzzang do que o rosto, mas 

não deixa de aparecer. Um dos motivos para tanto é a construção de feeds de instagram organizados 

por cor, por exemplo, como aparece no artigo de Manovich. Não é incomum, por exemplo, que 

entre as fotos de rosto tenhamos fotos retiradas de comida em cafés estrategicamente posicionados 

ou fotos de pernas e joelhos com roupas que esquematicamente combinem com as fotos anteriores. 

Algumas peças de roupa, contudo, já aparecem nas fotos de rosto, e tratarei delas primeiro. 
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Tag da Ulzzang Brasil. 
32 

Lentes comuns tem o tamanho da íris, 12 mm. Circle lenses variam entre 14mm e 18mm.  



 

 

Para chamar atenção para o rosto, a presença das mãos nas produções ulzzang é bastante 

comum. Ocasionalmente, membros com dificuldades particulares de transformar o formato de seus 

rostos usam peças específicas e posicionamentos estratégicos de mãos para tanto. Colocando-se a 

mão no queixo, é mais fácil esconder e manipular seu formato no editor virtual. Da mesma maneira, 

as blusas de gola rolê utilizadas pelos membros de bandas de k-pop foram muito rapidamente 

adotadas por gerarem semelhante facilidade de manipulação digital da imagem. Um cachecol 

poderia gerar um efeito semelhante.  

De modo geral, especialmente no que se refere ao ulzzang mais tradicional, isto é, aquele 

menos afetado por tendências flutuantes como modas específicas de roupas da estação e 

maquiagens baseadas no último clipe, as roupas ulzzang são bastante casuais, e aspecto 

‘confortável’ aparece em muitas falas enquanto ‘inocente’. Roupas desconfortáveis, justas ou 

reveladoras (como decotes) quebram a ótica da inocência, então são repreendidas com frequência. 

No que se refere aos casacos e cardigãs, um clássico ulzzang, é preferível que sejam alguns números 

maiores, de forma a ter mangas ligeiramente mais compridas do que seria prático. “A manga 

comprida gera uma fofura na mão, quando está na foto”.  

Nas outras tags, o vestuário pode mudar com mais frequência, ainda que nem tudo seja 

aceito. Enquanto no tradicional o cabelo e as perucas (se estiverem presentes) são muito orientadas 

por tons ‘naturalmente possíveis’, nas outras tags é mais comum que os membros utilizem perucas 

ou tenham os cabelos pintados de cores fantásticas, geralmente influenciadas por cortes e cores 

retirados do K-pop. No período da pesquisa, esses eram tons pastéis de rosa e azul33, mas 

posteriormente houve uma moda menos duradoura de verde-escuro ou azul-escuro profundo. 

Ao seguir da melhor maneira que podia o grosso das instruções que recebia enquanto 

observava os membros consagrados da comunidade poderem modificar ligeiramente a produção e 

criar suas próprias microtendências, minha convivência no ‘Muro’ me ensinou que nem toda 

consagração é permanente e que nem toda modificação era aceita, mesmo que realizada pelos 

membros consagrados. Ainda que novatos sejam desencorajados a fazerem experimentações 

extraconceituais, um membro consagrado é considerado como alguém que passou dos limites nas 

experimentações e saiu do conceito geral. Dessa maneira, é recomendado o uso com parcimônia das 

tags que tratam de um ‘ulzzang mais aparatado’, ou seja, todas as tags fora a ‘tradicional’. 

Bourdieu, em a Distinção, crítica do julgamento, relaciona o gosto e as preferências às 

condições objetivas de existência do sujeito, ao passo que também se encontra no habitus a 
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    Gostaria de poder precisar com que idol essa moda começou, porém quando me dei conta dela todas 

as bandas, femininas ou masculinas, pareciam ter um membro com uma dessas duas cores.  



 

 

produção do bom gosto. (2007) Ainda que as tendências possam então assumir um caráter 

determinista, tal caráter é rejeitado pelo autor na medida em que concede que a diferença de 

capitais, quando relacionada ao consumo da arte, cria uma infinita possibilidade de campos de 

disputa e preferências. A disputa que ocorre, então, quando se insere um elemento novo à produção 

ulzzang, pode ser entendida é um processo de disputa interna da própria noção do conceito, de 

maneira que é impossível definir o que é ulzzang sem considerá-lo como um processo interpretativo 

que não atinge só o próprio rosto, mas é um processo no qual um membro da comunidade produz e 

tem sua imagem produzida de acordo com o campo em que se encontra. A capacidade de distinguir 

e avaliar o que se enquadra ou não na estética desejada é, ao mesmo tempo uma prerrogativa de 

todos os membros, mas também conferida pelo sucesso percebido de seus membros, através de 

popularidade, número de likes e capacidade de influenciar o destino visual estético de outros. 

Enquanto para uma parcela dos membros, de acordo com suas disposições exteriores e capitais 

relacionais no meio, determinada alteração pode ser considerada fora do conceito e portanto um 

erro, para outros membros tal alteração pode obedecer o padrão estético ulzzang, apenas contendo 

uma variação sutil desta, pode se incluir de forma válida.  

 

2.2.  Trecos e substituições  

 

Um dos sensos comuns acerca da chegada das novas tecnologias, em especial a internet, 

ainda que tal argumento também tenha sido utilizado com a ascensão da TV, é de que estas criam 

uma imparidade na capacidade dos usuários quanto ao discernimento da realidade. Ainda que 

considere que tais afirmações são simplificações de um processo mais complexo, que age mais 

como um produtor de novas realidades, do que um processo de diminuição da percepção do real, 

considero importante tocar neste debate e no que ele representa para meu campo.  

A utilização híbrida de recursos que podemos observar no ulzzang é, por um lado, produtora 

de um discurso no qual ‘quem sabe fazer’ não será ‘enganado’ por quem faz, como já mencionado 

no que se refere à cirurgia plástica. Por outro lado, características dos aparatos tecnológicos 

utilizados podem influenciar quais aspectos são apreendidos e quais podem tornar-se incógnitas 

perdidas na tradução entre computadores.  O aspecto principal que observei produzir esse tipo de 

dissonância é o da cor da pele dos idols. Na maior parte dos casos, as fotografias oficiais de idols 



 

 

são editadas com uma grande saturação da cor da pele e bastante blur34. Os fãs encontram nos 

aplicativos como o XiuXiu e o Snow filtros prontos para fazer edições semelhantes.35 No caso do 

Snow, aplicativo coreano com filtros dedicados a bandas específicas, especialmente, o processo de 

edição é ainda mais automatizado, de forma que se pode tirar fotos concomitantemente com a 

aplicação de filtros, e ainda que seja menos funcional, por hora, também é possível fazer vídeos 

com a inclusão de filtros de modificação facial e realidade aumentada. Ainda que grande parte dos 

filtros modifique o rosto de forma excessiva demais para que não seja percebida imediatamente, 

compondo uma estética caricata que tenciona a fofura ou o riso, alguns, na categoria de filtros de 

embelezamento, tem configurações muito mais sutis. Em alguns casos, pode se escolher com que 

intensidade aplicar o filtro de embelezamento, que de modo geral consiste em afinamento do rosto e 

criação de um queixo em formato de V, aumento dos olhos e clareamento da pele. O aplicativo 

como um todo, ainda que não se selecione função alguma antes de tirar uma fotografia, tem um 

efeito de blur automatizado.  

Considerando esse cenário e tendo conhecimento do funcionamento típico dos aplicativos de 

edição e fotografia como o Snow, que é sabidamente utilizado pelos idols em suas contas em mídias 

sociais36, e compreendendo as possibilidades atuais das tecnologias de realidade aumentada e sua 

proeminência no uso contemporâneo das mídias sociais, é possível arguir que a possibilidade de 

entrever o que há do outro lado de uma câmera é reduzida em comparação com aquela que se tinha 

antes da popularização das tecnologias de realidade aumentada37. Mesmo que tenhamos, como têm 

os membros da comunidade ulzzang, um pleno conhecimento e desenvoltura no uso desse tipo de 

tecnologia, ainda existe a possibilidade de que não sejamos capazes de entrever através desse 

conhecimento, o que se encontra do outro lado da câmera. Tal impossibilidade se demonstra em 

certa medida pela discussão acerca da real cor da pele dos idols.  

Entendendo que as fotografias são editadas e sendo capazes de supor através dos processos 

automatizados demonstrados pelo software quais são os aspectos alterados nas fotografias dos idols, 

os fãs podem supor que tais fotos sejam clareadas. Ainda que tal suposição seja muito 
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Ferramenta de edição de imagens que produz um efeito levemente borrado, uniformizando a pele e 

escondendo imperfeições. 
35 Em comparação com outras marcas de celulares, como o Iphone, a Samsung costuma ser distinguida pela câmera 

frontal com blur.  
36  Ainda que tal informação não seja pública, suponho que há uma parceria entre as agências de bandas de kpop 

e o aplicativo, uma vez que é possível selecionar músicas para inclusão em vídeos bem como estão disponíveis filtros 

especiais dedicados a lançamentos, de forma que o uso dos idols de tais plataformas me parece ter também um fator 

publicitário.  
37 

Tecnologias de realidade aumentada consistem na integração de elementos ou informações virtuais a 

visualizações do mundo real através de uma câmera.  



 

 

provavelmente verdadeira, fica ainda oculto até que ponto são clareadas. Mais aberto para 

interpretação é o porquê. Algumas pessoas acusam as agências de editar com clareamentos para 

apelar aos públicos brancos internacionais, outras, levantam a hipótese de configurações básicas de 

dispositivos como telefones, computadores e televisões diferirem em termos de saturação de região 

para região por motivos culturais e de mercado, ao passo que também se levanta a hipótese de uma 

associação própria cultural de palidez e beleza, desconsiderando, contudo, a relação desse padrão 

com o público branco internacional. A quantidade de hipóteses parece crescer e diversificar a 

medida que o assunto vai e volta na comunidade, mostrando que a preocupação e o interesse nessa 

questão são consideráveis. Considero importante também que seja notado que, entre os múltiplos 

elos da cadeia de informação que possibilita o consumo desses materiais, não há um que não seja 

colocado sob alguma suspeita no momento em que polêmicas como essas se desenvolvem. 

Enquanto a primeira hipótese parece situar a Coreia dentro das relações raciais já 

estabelecidas para o interlocutor como mais um local ‘não branco’, que, portanto, sofre de uma 

dominação branca, a segunda questiona o próprio dispositivo transmissor acerca de visões 

diferentes do que se imagina ser a mesma mensagem, a terceira afasta de si a ideia de um processo 

de globalização avançado o suficiente para produzir uma uniformização dos padrões estéticos, 

mesmo considerando a facilidade de acesso às novas influências e possibilidades variadas. 

Mesmo não sendo possível este trabalho explicar o que efetivamente motiva essas edições, 

visto que meu foco se situa nos receptores e consumidores da mensagem e nas características da 

própria mensagem como é por eles percebida, cabe citar que, entre os produtos Coreanos que 

chegaram às estantes estadunidenses e são por membros da Ulzzang Brasil importados estão uma 

vasta gama de produtos de cuidado da pele e, entre eles, produtos de clareamento da pele. Em 2014, 

um outdoor promovendo uma base coreana com propriedades clareadoras causou controvérsias em 

Nova Iorque devido aos dizeres: Do you wanna be white?38 A matéria que cito contando tal evento 

reconhece a possibilidade desse caso ser o de um erro de tradução, um engano. 

Em Trecos, troços e coisas, Daniel Miller (2013) explora a relação entre sujeito e objeto, 

partindo de uma crítica à exclusão dos objetos e da própria ideia da possibilidade de separá-los do 

sujeito que, num processo diáletico, produzem. Quando Goffman define as interações humanas com 

o foco na cena e no contexto no qual se dão, Miller crava nos trecos o caráter de agentes interativos 

na cena, produtores do contexto que, tão essencial é para as interações, produz seus termos. É dessa 

forma que sinto ser necessário observar e analisar os extensos aparatos que permitem a produção 

                                                 
38

  https://www.dailymail.co.uk/femail/article-2684956/Do-wanna-white-Korean-skincare-brand-sparks-backlash-

posing-controversial-question-billboard-New-York.html Visitado dia 12/10/2018 

https://www.dailymail.co.uk/femail/article-2684956/Do-wanna-white-Korean-skincare-brand-sparks-backlash-posing-controversial-question-billboard-New-York.html
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Ulzzang, passando então pela análise dos objetos e apetrechos que compõem e permitem o 

estabelecimento da cultura de massas da qual esta deriva.  

Miller, reconhecendo que não podemos afirmar que algo como a internet possua uma forma 

material clara fora, talvez, a da tela do computador (pag.165), nos recomenda urge a observar a 

internet não como um treco ou suas capacidades embutidas, mas, sim, um gênero cultural criado ao 

redor dessas capacidades. Expressa isso quando compara o uso dos celulares em Londres, mais para 

fazer chamadas, e na Jamaica, como substitutos baratos do computador, inutilizadores de relógios. 

De acordo com Miller, os projetistas que conferiram aos celulares a potencialidade de envio de 

torpedos, não poderiam ter imaginado que esta potencialidade mudaria as relações afetivas filipinas. 

A internet é melhor entendida quando a entendemos: 

“[..] não como tecnologia, mas como uma plataforma que 

habilita pessoas a criar tecnologias, as quais, por sua vez, são 

desenhadas para funções particulares. (MILLER, 2013, pag 168). 

 

Como o Ulzzang é uma estética voltada para a fotografia, certos materiais e aspectos da 

maquiagem são, em certos casos, amplamente ignorados ou substituídos, dependendo do contexto e 

das necessidades de quem estiver produzindo. Na falta de iluminadores, por exemplo, alguns 

membros usavam vaselina, que cria em fotografias um efeito quase idêntico ao do iluminador, ainda 

que pareça, pessoalmente, algo completamente diferente. Um iluminador em pó e uma quantidade 

de vaselina só são a mesma coisa em uma linguagem de luz. Ao passo que nunca vi alguém sugerir 

que se andasse pela rua com vaselina no nariz e no queixo, a câmera e seu funcionamento 

desconsidera essa diferença. Para a fotografia, é absolutamente irrelevante se a manipulação da luz 

que a câmera é capaz de capturar se deu pela aplicação de minérios em pó que vieram dentro de 

uma embalagem que descreve seu uso como iluminador e produto específico para tal função, ou se 

tal efeito saiu de um pote de vaselina industrial para maquinário.  

Semelhantemente, cola para cílios utilizada para mudar o formato do côncavo dos olhos, 

aplicada depois de criar uma linha imaginária com a pinça e segurar com os dedos a pele apertada 

até que a cola secasse, imitando cirurgias de remodelação de pálpebra. 39 O lip tint, batom em forma 

de tinta muito usado por Ulzzangs famosos e que é possível se adquirir apenas via importação, é 

substituído por um leque enorme de outras coisas, desde simplesmente substituir por batom, que 
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plástico com cola acoplada. A pinça ainda pode ser necessária, mas o formato curvo da tira garante uma maior 

chance das pálpebras ficarem iguais. 



 

 

não passa o mesmo aspecto “sanguinolento” da tinta, ou receitas caseiras de bepantol e corante 

alimentício vermelho aplicadas nos lábios com cotonetes. 

Tais substituições constituem um aspecto das culturas relacionadas ao consumo de novas 

mídias aos quais não se tem acesso, necessariamente, aos componentes que tal mídia tenciona 

vender.  Adolescentes e jovens adultos como os que fazem parte da comunidade ulzzang em sua 

maioria não têm acesso a cirurgias plásticas específicas populares do outro lado do mundo, e 

possivelmente hoje também não tem acesso facilitado a itens como iluminadores ou lip tints. Seja 

por custo ou por qualquer outro motivo, como viver fora dos grandes centros urbanos nos quais o 

iluminador ainda não é fácil de ser adquirido, pode substituir-se tudo. 

 

 

2.3 Brazzangs 

 

Brazzang é o nome dado pela comunidade ao ulzzang brasileiro. Nesta parte do trabalho, 

pretendo discutir quais são as peculiaridades dessa forma de ulzzang, sua relação com os idols, 

celebridades que influenciam as produções, membros consagrados da comunidade nacional e 

ulzzangs estrangeiros oriundos de comunidades semelhantes à brasileira, como as dos EUA. 

No período do campo foi aprovada pela moderação da Ulzzang Brasil uma nova regra, que 

tratava de um incômodo muito frequentemente expressado no Muro40: o tratamento diferenciado 

para os descendentes de japoneses, chineses e coreanos. A acusação feita no Muro, depois 

concedida pela nova regra da Ulzzang Brasil, era que pessoas com fenótipo asiático não deviam 

postar fotos sem maquiagem ou com pouca maquiagem, confundindo o Ulzzang com simplesmente 

“ser um asiático”. No Muro, que tinha uma tendência a termos específicos41, chamava tal processo 

de ‘febre amarela’. Tal termo também é utilizado por críticos das fanbases de kpop, em tom 

evidentemente pejorativo, assim como o era no Muro. 

Tal episódio tornou imprescindível que eu tocasse no aspecto da raça ou do fenótipo, uma 

vez que finalizava a distinção de tratamento e julgamento baseada nas características fenotípicas 

que já era ensaiada pela distinção entre Ulzzang e Black Ulzzang, presentes nas tags. Ao mesmo 

tempo que se repetia muito que qualquer um poderia ser Ulzzang, os membros negros eram 

                                                 
40  Não sei dizer se isso se deu pois haviam membros do Muro em contato com a moderação da Ulzzang Brasil ou 

se isso ocorreu pois tal incômodo ressonava com anseios mais gerais da comunidade, ou ambas as coisas. 
41  Que, em grande parte, me incomodavam pessoalmente por suas conotações raciais e religiosas, coisa que pode 

ter contribuído para minha expulsão, ao passo que expressei tal incômodo para duas pessoas envolvidas em privado. 



 

 

destinados apenas a uma modalidade de ulzzang, o Black Ulzzang, tendo como inspirações 

adicionais outras pessoas negras ulzzang já consagradas, especialmente nos EUA42.  

Então, é importante que seja feita a diferenciação entre visões acerca de brancos, negros e 

amarelos dentro da comunidade, de forma que, através de alguns casos, seja possível elucidar a 

dinâmica racial estabelecida no meio. Em primeiro lugar, existe uma concepção corrente entre as 

fanbases de cultura pop sul-coreanas, japonesas e chinesas de que o padrão de beleza desses países, 

num sentido geral, tem como intenção uma aproximação dos traços de indivíduos caucasianos. O 

exemplo mais usado é que os esforços para o aumento dos olhos, uma tendência facilmente 

atestável, são desta ordem. Essa é uma ideia importante para a dinâmica que viso compreender. 

Considero necessário salientar que essa é uma ideia que entendo como bastante questionável, e que 

parece falar mais sobre as relações raciais dentro das fanbases do que percepções efetivamente 

atribuíveis a três países bastante diferentes em costumes, com processos históricos que moldaram 

seus padrões de beleza muito mais antigos e complexos do que a mera exposição ao império 

cultural anglófilo estabelecido especialmente nos últimos 60 anos. Isso não quer dizer que não haja 

influência das relações raciais e padrões estéticos da mídia do eixo anglófilo, porém não deve ser o 

ponto de partida de qualquer pesquisa sobre mídia e interação dos públicos com a mídia que 

diferentes receptores de uma mensagem a recebem independentemente de seus próprios contextos, 

ou que há uma única maneira de influência de determinado composto midiático atestável. Seria, 

portanto, uma simplificação perigosa e um grande erro acreditar que podemos entender quais são as 

repercussões e os impactos da mídia do eixo anglófilo nos ideais estéticos de qualquer grupo ao 

qual não tenhamos acesso para amplamente observar e produzir dados. 

Sobre os amarelos, duas histórias que presenciei podem ser de interesse da presente 

pesquisa: a de K., uma jovem branca de 15 anos que ativamente fingiu ser coreana nascida no Brasil 

e atual residente da Coreia do Sul e a de J., um jovem de 17 anos descendente de chineses.  

A situação de K. gerou certa polêmica e muitos comentários revoltosos. Durante alguns 

meses, K., postava em suas redes sociais sobre sua vida na Coreia, e membros da comunidade 

acreditavam em sua versão. Ela dividia seus esforços entre fotos dela mesma, editadas, e fotos de 

outras pessoas, residentes sul-coreanos, editadas para parecer com ela. Com o tempo, como é 

imaginável uma vez que tal mentira dependia de dispendioso esforço, suas descrições da vida na 

Coréia não se sustentaram sob o escrutínio da comunidade. Como eu não acompanhava K. 

pessoalmente na época e o que ouvi foi a versão de outras pessoas do que ocorreu, não posso atestar 
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  Especialmente Barbara Kim. (Anexo C) 



 

 

exatamente qual foi a gota d’água da mentira, mas pude documentar as reações raivosas que 

trouxeram a história para minha atenção. Um lado da comunidade acusava que a atitude de K. era 

um caso de ‘yellowface’, termo derivativo da expressão blackface, que descreve representações 

negativas da população negra através de atores brancos pintados de tinta preta que data do período 

da segregação racial estadunidense e posteriormente apenas o ato de se pintar de preto para 

representar uma pessoa negra. O outro lado, ainda que também hostil à conduta de K., afirmava ser 

uma, nas palavras de N. ‘fantasia patética de adolescente que quer ser os outros’, deixando de lado a 

acusação de racismo. Tal parte da comunidade, menos ofendida, procedeu com piadas de 

‘pseudoasiáticos’.  

Possivelmente a acusação de yellowface, ‘criar uma representação estereotipada de asiáticos’ 

não ganhou potência justamente pela razão do sucesso estrondoso das piadas de pseudoasiáticos. 

Muitos membros da comunidade passaram a usar o termo jocosamente para se referir às próprias 

ações, legendando fotos dessa maneira e rindo entre si não apenas da situação de K., mas da 

possibilidade de serem enquadrados como ‘pessoas fantasiadas de alguém de outra cor’. Há 

críticas, especialmente externas, mas também internas, como ocorreu nesse caso, da possibilidade 

de que o ulzzang seja uma representação estereotipada de pessoas asiáticas. Ainda que a história do 

que é o blackface não encontre um par com a história da discriminação de imigrantes asiáticos no 

Brasil, por exemplo, é importante que se leve em consideração o que dizem aqueles que consideram 

ofensiva a produção de traços fenotípicos ‘orientalizados’, como ocorre no ulzzang.  

A crítica externa também se dirige aos vídeos tutoriais, nos quais os autores fazem diversas 

poses, como que para fotografia, enquanto mostram a maquiagem. Essas poses, a exemplo de um 

sorriso sem mostrar os dentes enquanto se pressiona o indicador nas bochechas ou uma continência 

de marinheiro como a dos desenhos animados japoneses e outras derivações desses são, para os 

críticos, um esteriótipo pejorativo, uma vez que um continente inteiro não se reflete, em termos de 

corporalidade e comportamento, às suas produções de desenhos animados, filmes e outras mídias 

visuais.  

A história de J. foi acompanhada por mim, e uma das histórias que motivou a mudança de 

regras para amarelos dentro da Ulzzang Brasil. J. era um rapaz, o que já o colocava numa minoria 

numérica dentro do grupo, majoritariamente composto por mulheres. Como a inocência e a 

androginia relacionada à infantilidade são muito valorizadas, a maior parte dos rapazes que 

alcançam sucesso dentro do grupo são mais novos. Ser mais novo para um rapaz em tal contexto 

também implica que ele também enfrentará desafios dentro de casa, especialmente para justificar 

para os pais o uso de maquiagem. Ainda que isso aconteça em algum nível com as meninas de idade 



 

 

semelhante, é impossível ignorar que a barreira para os rapazes é maior e carrega bastante 

estigma.43  J. era de família chinesa brasileira, e fazia bastante sucesso em seus posts na Ulzzang 

Brasil. Sua maquiagem era bastante leve, ainda que inegavelmente estivesse lá. Suas postagens 

chegavam a 600 likes, e as pessoas no Muro não estavam felizes. Toda vez que J. postava, a foto ia 

parar no Muro, onde os membros reclamavam de uma percebida falta de esforço que era 

supostamente ignorada por conta do fenótipo de J.   

Se por um lado é verdade que J. usava menos maquiagem do que os demais membros que 

eram reconhecidos na época pelo grupo, não podemos ignorar a maneira como essa história dialoga 

com a história de K. O esforço de K. em convencer os outros membros de que era Coreana passava 

por um intenso trabalho de maquiagem. Se analisamos a estética, não é difícil constatar que a 

diferença entre K. e os outros membros da comunidade é que K. mentiu. Sua maquiagem não era 

tão diferente  de uma maquiagem Ulzzang comum. Então, o que fez de J. um problema? Ao que 

parecem indicar as reclamações do Muro e da posterior mudança de regras da Ulzzang Brasil, que 

deletaria fotos de ‘asiáticos’ com ‘pouca ou nenhuma’ maquiagem, o problema com J.44  é que seu 

fenótipo dependia de menos esforço construtivo de novos traços faciais do que os dos outros 

membros. J. não precisava de técnicas de ‘orientalização dos olhos’, bem como não necessitava de 

contornos e filtros para mudar o formato do queixo e da testa. Se ulzzang é sobre esforço, e o 

‘qualquer um pode ser ulzzang [com esforço] ’, a falta percebida da necessidade de esforço cria um 

incômodo. Ainda que existam rostos que possam realizar uma produção ulzzang com menos esforço 

por conta de seus estados orgânicos e fenotípicos, a história de J. aponta para uma valorização 

maior do esforço, isto é, de um rosto por trás do rosto ulzzang que demande mais atenção aos 

detalhes. 

Isso nos leva às histórias dos muito mais frequentes membros não-brancos da comunidade: 

pessoas negras e o Black Ulzzang. É importante, quanto a essa parte, sublinhar que a diferença entre 

brancos e negros aqui aparece mais relacionada à cor da pele do que a traços fenotípicos. Quão mais 

claro o tom de pele, mais provável que não fosse sugerido nos comentários que a pessoa tentasse a 

tag Black Ulzzang. Ainda que isso se coloque como algo possivelmente relacionado à mutabilidade 

dos traços através das práticas híbridas da produção Ulzzang, não seria preciso apontar essa como a 

única causa de tal diferenciação. Isso diz muito acerca das relações raciais brasileiras e de nossos 

                                                 
43 A atuação mais comum de rapazes na comunidade é a que determinam ‘Ulzzang couples’, pessoas posando 

como casais (não necessariamente casais), uma vez que daí podem, através de pessoas que conhecem pessoalmente, ter 

acesso ao material necessário para a produção sem o conhecimento dos pais. Isso foi abertamente sugerido em 

comentários, ainda que em outros momentos a comunidade se demonstre hostil aos relacionamentos afetivos de 

membros reconhecidos fora da comunidade. 
44 E outras pessoas de ascendência chinesa, japonesa ou coreana. 



 

 

próprios processos históricos na construção do que é branco e do que é negro, e isso deve ser 

reconhecido.  

Em sua tese, “Entre o “encardido”, o “branco” e o “branquíssimo”: Raça, hierarquia e poder 

na construção da branquitude paulistana, Schucman aponta a centralidade da experiência do branco 

na produção das relações raciais brasileiras, defendendo que seja mudado o foco do estudo destas 

relações não mais de uma análise do não-branco enquanto questão das relações raciais brasileiras, 

colocando sobre eles o problema da desigualdade racial como algo que pertencesse especialmente a 

eles, ao mesmo tempo em que exime e concede neutralidade à experiência de branquitude e suas 

visões sobre essas questões. Penso que isso é de extrema importância dada a prevalência da 

experiência branca na comunidade ulzzang e da pouca aderência que teve a acusação, por parte de 

descendentes asiáticos, de yellowface, enquanto se condena K. por ter mentido, não sobre ser 

asiática, mas sobre suas condições de vida, ao mesmo tempo em que se condena J. por ‘não se 

esforçar o suficiente’.  

Dessa forma, gostaria de focar a seguinte reflexão no sentido avesso, através do 

entendimento de que a identidade do branco é a produtora e legitimadora, pelos privilégios que 

carrega, das relações raciais que subjugam os não-brancos. No meio ulzzang, a experiência da 

branquitude se torna central e tal contexto pode ser bastante fértil para pensá-la, uma vez que aqui o 

padrão estético não corresponde ao padrão branco, como muito mais frequentemente ocorre, como 

na mídia anglófila e na própria mídia brasileira. Se é possível sugerir que a prevalência dentro do 

ulzzang de um ideal de beleza não-branco poderia colocar os privilégios da estética branca em uma 

posição subalterna, a análise de minhas experiências de campo aponta para uma reorganização de 

tais estruturas, colocando mais uma vez a experiência branca ou embranquecida no centro da figura. 

Existem alguns desafios de ordem material. Enquanto pessoas de pele clara não teriam 

muitos problemas comprando bases coreanas, isso não é o caso para as pessoas de pele mais escura, 

e mesmo na possibilidade de comprar no mercado nacional, há bastante dificuldade ainda em 

encontrar os tons certos. O outro problema são os editores como o XiuXiu, que automaticamente 

clareiam todas as fotos, e são usados quase como via de regra pelos ulzzangs brasileiros. Os 

aplicativos de edição e para tirar fotografias, como o Snow, também clareiam as fotos em todos os 

seus filtros. Dessa maneira, as substituições de produtos que mencionei costumam ser mais 

frequentes no Black Ulzzang, ainda que não exclusivas dele.  

O sistema que exclui o Black Ulzzang de outras estéticas adjacentes possíveis aponta para 

uma fortificação de que a estética Ulzzang, como construída nos grupos estudados é realmente a do 

‘falso asiático’ e a da ‘falsa naturalidade’. Isso torna necessária a análise do que representa nesse 



 

 

meio a branquitude, e a experiência de branquitude dentro de um padrão de beleza que não tem 

como centro aparente a branquitude, uma vez que aos brancos é permitida a entrada em outras tags 

a despeito da possibilidade de parecer que estejam sendo ‘falsos asiáticos’. A reação a história de  

K. aponta que uma vez existindo a concepção de que os asiáticos fazem produções tendo a intenção 

de aparentar traços brancos, o branco que imita o asiático é um falso-asiático-falso-branco, 

enquanto o negro seria um negro-falso-asiático-falso-branco. Independentemente do que é relevante 

ou não no processo produtivo original, a questão da raça ou da cor se desprende na medida em que é 

relevante entre os membros consumidores do produto, de forma que assumem, na forma do 

Brazzang, o caráter de produtores da estética e da moralidade a essa já relacionada.  

Muitas das comunidades de Black Ulzzang são separadas das comunidades gerais, 

compostas majoritariamente de brancos, e esse assunto era pouco discutido com todas as letras – a 

razão para tanto. Porém esperar dos membros negros que expliquem o porquê da existência de 

outros grupos separados seria trair a ideia de analisar a maneira como os brancos produzem as 

relações raciais. No período de meu campo, já não aconteciam concursos de melhor ulzzang nos 

grupos Ulzzang Brasil ou no Brazzangs. Nesses concursos, a comunidade votava quem havia feito a 

melhor maquiagem e as melhores fotos, por categorias. Enquanto para os brancos e os amarelos 

qualquer categoria de concurso era disponível, para os negros havia somente a categoria Black 

Ulzzang.  

Esteticamente falando, o Black Ulzzang não se diferencia do Ulzzang tradicional em grandes 

pontos. Ocasionalmente, cabelos cacheados e perucas cacheadas são utilizadas no Black Ulzzang, 

mas isso também ocorre no Ulzzang tradicional. A maioria dos cabelos tem franjas, ondulações, 

especialmente as artificiais. Contudo, a influência dos novos clipes de kpop nos penteados aparece 

com frequência, e não é incomum que os cabelos dos membros das bandas de Kpop incluam 

influências de estéticas negras, incluindo tranças nagô, dreads de lã, etc. A música que os inspira, 

igualmente, carrega características da influência da cultura negra estadunidense, como o hip hop e o 

r&b, e isso se traduz na moda de diversas maneiras, de modo que, teoricamente, não seria um 

desvio muito grande que um Black Ulzzang utilizasse nagô ou dreads. Contudo, essa possibilidade 

não se traduz na prática, até onde observei, na comunidade Ulzzang brasileira.  

Como a esmagadora maioria das influências em Black Ulzzang são estadunidenses, caberia 

dedicar mais tempo a observação de perto dessas comunidades para entender seu funcionamento. 

Por conta da parca diferença entre o Black Ulzzang e o Ulzzang tradicional, decidi pesquisar quais 

suas origens, uma vez que esta era a única tag que não evocava um tipo de moda oriental 

(e..Harajuku) ou um local de atuação dentro de uma banda (e. Tomboy).  



 

 

De acordo com Q45., um nome importante da comunidade Black Ulzzang estadunidense 

cujas fotos eram recomendadas como influência, a tag Black Ulzzang se originou no Myspace, 

antiga mídia social, quando a comunidade Ulzzang local não aceitava membros negros, em meados 

de 2006. “They were like, no apes’. Não aceitos na comunidade estadunidense de Ulzzang, negros 

formaram grupos separados para fazer Ulzzang. Portanto, a criação da estética do Black Ulzzang 

não se dá apartada da estética do Ulzzang por um motivo de estilo, como seria caso houvessem 

inspirações cruzadas e diferentes penteados, maquiagens e aparatos. A criação da tag e 

consequentemente de uma ótica Black Ulzzang ocorreu apartada por conta das atitudes e 

comportamentos da comunidade internacional de Ulzzang. 
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  Depoimento em vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Cck-JP7zJBQ&t=596s, visitado pela 

última vez em 20/11/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cck-JP7zJBQ&t=596s
https://www.youtube.com/watch?v=Cck-JP7zJBQ&t=596s,v


 

 

 

Conclusão 

Durante meu tempo com essa pesquisa, tornei-me também, em várias medidas, uma 

consumidora de segunda mão de cultura sul-coreana. Enquanto tentava entender os impactos desse 

intercâmbio e dos modos de subversão e apropriação de tecnologias digitais e analógicas, construí 

junto à comunidade Ulzzang minha própria noção acerca do que estava observando, como 

pesquisadora e também como alguém que inevitavelmente teve de se deixar afetar pelo conteúdo 

estudado.   

O contato de segunda mão, por assim dizer, nunca vem sem produção de dissonâncias. 

Sejam elas as do erro de tradução, sejam elas relacionadas a pontos culturais dos quais não estamos 

totalmente cientes, mas podemos inferir e, com isso, possivelmente criar castelos de cartas, vendo 

com base no que querem deixar ser visto. Ver o que se quer deixar ser visto é uma das coisas mais 

importantes para um modelo ulzzang, da maquiagem combinando com um namorado falso, como 

costumam desejar as mulheres, a Ulzzang Brasil ao modo de se maquiar que manipula a sombra e a 

luz. É tentador imaginar que essas coisas são mentiras, por seu aspecto performático e por suas 

noções de natureza altamente ancoradas na técnica e no domínio da artificialidade.  

A perfeição situada no terreno da técnica, ou da cultura, e não no terreno da natureza e do 

que é orgânico, não é uma novidade. A ideia de uma perfeição construída através de um enorme 

empenho técnico não é nova. Novas são as maneiras, ou melhor, a combinação crucial de elementos 

digitais e elementos analógicos utilizados tanto pelos idols, nos video-clipes e em suas mídias 

sociais, quanto pelas comunidades que os admiram e neles se inspiram.  

No tocar às questões raciais, é visível como o conteúdo de mídia não é apenas aceito como 

um produtor sem que haja uma balança, ou consumido sem críticas ou alterações além daquelas que 

são da ordem do encontro e da substituição. A formação de grupos como o do Black Ulzzang e a 

crítica que este, em sua história e presença evidencia é um sinal da capacidade de adaptação nem 

sempre pacífica que tais conteúdos podem criar, e às vezes, evidenciar o que já estava presente 

antes de sua chegada. As críticas que aparecem na comunidade são raramente desenvolvidas para 

atingir ou modificar a Coreia do Sul, mas sim discursos produzidos com base na realidade local e 

nas contradições evidenciadas pelo contato com o outro. 
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Figura SEQ Figura \* 
ALPHABETICB: A autora 

 
Figura SEQ Figura \* ALPHABETICA: Cirurgia V line 
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Figura C: Barbara Kim 

 
Figura SEQ Figura \* ALPHABETICD: N.  

 
Figura SEQ Figura \* ALPHABETICE: M. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


