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RESUMO: 

O presente trabalho propõe uma reflexão acerca da fotografia como meio reprodutor e divulgador 
do produto moda, através da construção de identidades que irão permear o imaginário do público 
consumidor. A partir da análise da imagem fotográfica é possível compreender como se dá a 
construção dessa identidade, pautada no contexto sócio-cultural da produção e nas técnicas e 
elementos ali dispostos. Esta análise, baseada dos elementos barthesianos, técnicos e 
morfológicos fotográficos, vislumbra o processo de significação de cada elemento contido numa 
mensagem visual e seu poder simbólico de acordo com a subjetividade do público consumidor. 
Assim, com este breve estudo que analisou as fotografias publicitárias de moda da marca Calvin 
Klein Jeans 2007, é possível verificar como se dá a construção da identidade de gênero 
andrógina, onde misturam-se as características femininas e masculinas independente do sexo do 
indivíduo, utilizando como linguagem o corpo, as roupas e a postura dos modelos, 
contextualizados na sociedade contemporânea de consumo e no público jovem consumidor e seus 
anseios. 
 
Palavras – chaves: Fotografia publicitária de moda – identidade – androginia – significação. 

 

 

ABSTRACT: 

The present work proposes a reflexion about photography as a reproductive and spreader means 
of the fashion product, through the construction of identities that will permeate the imaginary of 
the consuming public. From the analysis of the photographic image it is possible to understand 
how the construction of this identity happens, guided by the socio-cultural context of the 
production and the techniques and elements used there. This analysis, based in barthesian 
elements, technical and morphologic photographic, glimpses the process of signification of each 
element contained in a visual message and it’s simbolic power according with the consuming 
public’s subjectivity. Therefore, with this brief study that analysed the fashion photographies of 
Calvin Klein Jeans 2007, it is possible to verify how the construction of the androgynous genre 
identity happens, where female and male characteristics are mixed, apart from the individual’s 
sex, using as body language the clothes and the model’s posture, contextualized in the 
contemporary consuming society and in the young consuming public and its yearnings. 
 

Keywords: advertising fashion photography - identity - androgyny – signification. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

 Este estudo propõe, através da análise dos elementos que compõem a fotografia, 

reconhecer como se dá a construção da identidade e a representação de gênero nas fotografias de 

publicidade da Campanha Calvin Klein. Compreender assim, como os elementos utilizados nas 

fotografias publicitárias de moda da campanha Calvin Klein Jeans 2007 contribuem para a 

construção de identidade de gênero andrógina na marca e qual a importância do contexto cultural 

e suas formas simbólicas na construção da mensagem visual. 

 

A marca Calvin Klein, foi escolhida, exatamente por utilizar nas suas campanhas a 

identidade de gênero como temática, mas sempre de maneira inusitada e polêmica, onde os 

anúncios trabalham exaustivamente a mensagem visual, sem texto verbal, a não ser a própria 

marca. Nesta campanha específica a Calvin Klein explora a mistura dos gêneros feminino e 

masculino, criando um aspecto andrógino nas imagens, e é através da análise destas imagens que 

iremos verificar quais os elementos passíveis de significação ali dispostos. 

A escolha da análise da fotografia de moda como tema central deste estudo, deu-se pela 

inquestionável relevância da mesma como dispositivo midiático de grande poder persuasivo e 

produtor de sentidos nas campanhas publicitárias e, além disso, a importância do conhecimento 

das teorias e técnicas fotográficas pelos profissionais da área, entendendo os elementos utilizados 

e a maneira que é criada uma identidade através destes, de acordo com o público consumidor e do 

contexto social. 

A fim de resolver a problemática proposta neste trabalho, será feita uma reflexão acerca 

da fotografia e a análise de seus elementos formadores de sentido, não só pelo caráter denotativo 

de representação do real, mas principalmente pelo viés conotativo, de construção de sentido 

através da composição de signos visuais, e sua grande contribuição como produto midiático na 

publicidade de moda. 

A pesquisa se justifica pela importância da imagem na comunicação e neste caso, a 

importância da fotografia como produto midiático formador de sentidos no âmbito da 

Comunicação Social e na Publicidade. 
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Numa sociedade que cultua a imagem, a fotografia tem papel fundamental em encantar e 

persuadir o consumidor, principalmente no caso de fotografias de campanhas publicitárias de 

moda, que se utilizam de elementos simbólicos específicos que irão atingir o imaginário do 

público-alvo, criando e comunicando uma identidade de acordo com a subjetividade desse 

público. 

Para tanto, dividiu-se este trabalho em cinco capítulos, sendo o primeiro este que 

apresentamos com a finalidade de expor o tema, as justificativas e objetivos da presente pesquisa. 

O segundo traz conceitos de imagem, fotografia e fotografia publicitária, assim como os 

elementos utilizados para a conotação de uma mensagem visual segundo Barthes, além dos 

elementos técnicos e morfológicos fotográficos. O terceiro capítulo trará a metodologia utilizada 

na pesquisa para o reconhecimento dos elementos simbólicos utilizados na construção da 

mensagem nas fotografias das campanhas publicitárias da marca Calvin Klein. O quarto capítulo 

discorre dos conceitos inerente ao contexto sócio-cultural como identidade, representação, 

subjetividade e simbólico. E finalmente no quinto capítulo serão feitas as análises das fotografias 

da campanha 2007 da Calvin Klein Jeans, descrevendo estas imagens, elencando minuciosamente 

os elementos presentes na mesma e reconhecendo a maneira com que esses elementos são 

utilizados na construção de sentido da imagem, representando uma identidade e suas 

características. Para o último capítulo ficam as considerações finais e conclusões acerca da 

pesquisa trabalhada. 
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2 FOTOGRAFIA, PUBLICIDADE E MODA  

 
2.1. A IMAGEM FOTOGRÁFICA: 
 

Neste capítulo trataremos dos conceitos de imagem, fotografia, e fotografia publicitária e 

como a moda utiliza-se da fotografia como produto midiático para vender. O capítulo será 

dividido em três seções, sendo que a primeira tratará da imagem no âmbito da fotografia, do seu 

histórico e do processo de construção de sentido. Serão elencados os processos de conotação da 

fotografia segundo Roland Barthes, e também os processos técnicos e morfológicos com seus 

elementos passíveis de análise na imagem fotográfica. A segunda seção explanará acerca da 

fotografia utilizada como dispositivo midiático produzido pela publicidade com o intuito de 

vender, construindo imagens, cenários e identidades que irão permear o imaginário do 

consumidor. E por fim, na terceira seção será observada a moda como produto, sua relação com o 

consumidor na sociedade de consumo atual, e a utilização da fotografia publicitária como suporte 

para vender, criando e representando identidades, e assim, interagindo através da mensagem 

visual com o público. 

 

Neste trabalho será estudada a imagem, começando pela sua descrição como uma 

representação de algo que ali se encontra retratado, sendo ela visual, mental ou virtual, ou seja, 

ela representa algo ela não é o próprio objeto, ela se forma no nosso imaginário, então essa 

imagem passa por alguém que a produz e reconhece, seja ela imaginária ou concreta.  

Sobre este conceito de imagem e representação, “A primeira conseqüência dessa 

observação é constatar que esse denominador comum da analogia, ou da semelhança, coloca de 

imediato a imagem na categoria das representações”, com isso Martine Joly (2005, pg. 39) quer 

dizer, que a imagem tem como função dizer outra coisa que não é ela própria, através do processo 

de semelhança com esta coisa, pela analogia, ou melhor, pela representação, podendo assim ser 

definida como signo representativo de uma realidade. 

Desde os primórdios o homem utiliza imagens para documentar seus feitos e sua história, 

para representar a sua realidade, desde as pinturas nas cavernas, as esculturas de mármore, as 

pinturas nas igrejas, até os retratos em tela. Tudo isso no desejo de se ver retratado, a si e a seus 

feitos, hoje vivemos numa era de culto a imagem, onde podemos observar com mais veemência 

essa ânsia em se mostrar e se ver através das imagens, a diferença é que hoje os meios são outros 
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assim como as tecnologias “Tiramos fotografias para nos apropriarmos do objeto que 

desaparecerá. Existe uma magia quando imortalizamos as pessoas e o tempo nas fotos. Para as 

tribos urbanas, fotografias são como provas de sua existência, de sua identidade e história” 

(ANDRADE, 2002, pg. 49). 

Desde a descoberta da fotografia ou de “uma imagem inalterável produzida pela ação 

direta da luz” com Niépce1 em 1826, depois em 1835 com a descoberta do daguerriótipo de  

Daguérre)2 e mais tarde com a sua popularização através da Kodak de Eastman3 (1888) com o 

slogan “ Você aperta o botão e nós fazemos o resto”, esta vem sendo cada vez mais utilizada 

como forma de registro de pessoas, de lugares, de fatos acontecidos, ou seja usada como forma de 

representação e comunicação. 

 

Uma mudança acentuada na sociedade começa a acontecer. Há uma busca compulsiva 
por fazer-se retratar nos estúdios fotográficos e poder admirar sua própria imagem, 
ocasionando uma democratização do retrato, bem mais barato que pinturas a óleo, até 
então um privilégio da aristocracia e da burguesia. Nesse entremeio, alguns pintores 
medíocres transformam-se em fotógrafos retratistas e enriquecem com o novo modismo 
narcísico. Essa é uma das principais razões da fotografia sofrer discriminação: o fato de 
industrializar e comercializar a arte. (ANDRADE, 2002, pg. 54) 

 
 

Segundo Duarte (2000, pg. 76) a fotografia é a representação de algo real, mas ela em si 

não é a realidade “é sempre a imagem de alguma coisa, não pode com ela ser confundido: a foto 

traz consigo algo irredutível ao mundo sensível e, embora pareça espelho que tudo perpetua, não 

é da ordem do real, mas da representação”. A fotografia torna-se lugar de produção de sentido 

quando produzida de maneira a ser manipulada convencionalmente para dizer algo. 

                                                 
1 Joseph Nicéphone Niepce durante dez anos fez experiências tentando fixar imagens com a cão da luz, primeiro em 
papel tratado com cloreto de prata e fixados com ácido nítrico, depois tentando o verniz de asfalto sobre vidro, mas 
esse processo era inadequado para a reprodução. (BUSSELLE, 1979, pg. 30) 
 
2 Louis Daguerre, em 1837 surge o primeiro daguerreótipo, Busselle (1979, pg. 30):“ em 1837, ele já havia 
padronizado esse processo , no qual usava chapas de cobre sensibilizadas com prata e tratadas com vapores de iodo e 
revelava a imagem latente, expondo-a á ação do mercúrio aquecido.para tornar a imagem inalterável, bastava, 
simplesmente submergi-la em uma solução aquecida de sal de cozinha”.  
 
3 Eastman Co. em 1888 produziu uma câmera chamada  Kodak, segundo ele um nome para ser pronunciado em 
qualquer lugar do mundo. Colocava-se um rolo maleável de nitrato de celulose na máquina, que a cada foto ia se 
enrolando em outro carretel, “ findo o filme mandava-se para a fábrica em Rochester. Lá o filme era cortado em tiras, 
revelado e copiado por contato. O slogan da Eastman (..) correu o mundo, dando oportunidade para a fotografia estar 
ao alcance de milhões de pessoas” . (BUSSELLE, 1979, pg. 26) 



 12 

Manipulada, no sentido de que na fotografia sempre haverá uma intenção, sempre haverá 

o enunciado e o enunciador, neste caso o fotógrafo, que irá escolher o melhor ângulo, 

enquadramento, segundo a autora (2000) o processo discursivo, que implica essas seleções e 

combinações por parte do enunciador, tem na base dois procedimentos: um de ordem química – a 

ação da luz sobre certas substâncias – e outro de ordem da formação da imagem através do 

dispositivo ótico – visão recortada pelo buraco da câmara escura. 

Sobre o papel do produtor da fotografia, o fotógrafo, Andrade (2002) afirma que sempre 

na fotografia existe um observador participante (o fotógrafo) que escava detalhes e fareja com 

seu olhar o alvo e o objeto de suas lentes e de sua interpretação, e a autora completa: “As 

imagens ‘dialogam’ com a realidade e com a representação dessa realidade – as imagens também 

são observações estéticas e documentais da realidade.” 

Este conceito se torna mais claro quando exemplificado com a fotografia publicitária, 

onde existe um fim maior (o de vender), então ali o produtor da imagem irá se valer de todo o 

conhecimento técnico e também da utilização de elementos, que dependendo da composição irão 

gerar determinado sentido, representarão algo para aquele público consumidor.  

 

Na foto intencional, composta, com objetos estéticos e/ou ideológicos, em oposição às 
de captação espontânea, superpõe-se um duplo processo enunciativo que, nesse 
percurso de encenação das imagens, baralha realidade e ficção. A pose reúne num 
mesmo lugar o objeto a ser fotografado, sua imagem e o fotógrafo. (DUARTE, 2000, 
pg. 76) 

 
 

Segundo Santaella (2001), as fotografias são capazes de provocar agitações e aventuras 

interiores, choque e surpresas fotográficas que chegam ao receptor como rupturas de 

expectativas, surpresas perceptivas. A publicidade, por sua vez, se utiliza destas prerrogativas 

para vender produtos, no caso da moda, mais que um produto, vende um conceito, vende uma 

idéia de quem o indivíduo é, de como ele se identifica, de como os outros o identificam, o vêem, 

é a sua diferenciação na sociedade em que vive, o seu status, o seu estilo, a sua importância 

dentro de um grupo e até a sua maneira de se comunicar. A fotografia é capaz de criar e 

comunicar identidades. 

Ainda sobre o papel representativo da fotografia, Philippe Dubois (2003) fala sobre o 

realismo na imagem fotográfica, dividindo-a em três momentos: fotografia como espelho do real 

(a idéia da semelhança com a realidade, a verossimilhança, a fotografia como ícone), o da 
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fotografia como transformação do real (um conjunto de códigos, um símbolo, uma imagem 

codificada do real de forma arbitrária, cultural e ideológica), e da fotografia como um traço do 

real (aqui a fotografia é inseparável da sua referência, do ato que a deu origem).  

Dessa forma, numa fotografia, como dispositivo midiático, existem no mínimo três 

realidades diferentes: a primeira, a realidade do mundo, que é a realidade captada pelo fotógrafo 

(produtor) através do seu olhar e que, conseqüentemente, a transformará em uma outra realidade ( 

a segunda) que não a “real”, e a terceira realidade que é percebida pelo público, transformada, 

distinta da primeira e da segunda, pois a pessoa que esta observando estas mensagens imagéticas 

tem as suas experiências culturais e sua subjetividade particular. 

 

2.2 FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE SENTIDO 

 

Roland Barthes (1990), em A Retórica da Imagem, diz que a imagem é representação 

através dos códigos e signos ali existentes, carregados de sentido cultural, e concentra a sua 

análise na formação de sentido, principalmente na imagem publicitária que, segundo ele, é onde 

essa significação é efetivamente intencional, através dos signos ali colocados para produzir uma 

mensagem. 

Ao analisar a imagem fotográfica, Barthes (1990, pg. 13) afirma existir um paradoxo, de 

um lado a fotografia é tão análoga a realidade que é impossível a sua descrição, pois descrever é 

uma conotação, nunca vai ser a fotografia em si, é outro código (linguagem) e nunca vai ser 

completa. Mas ao mesmo tempo ele afirma que a fotografia perde o caráter de análoga à realidade 

quando começa-se admitir que ela pode ser conotada, modificada, “uma codificação do análogo 

fotográfico”, tratada através da trucagem (montagens na época, hoje em dia muito comum com o 

uso de tecnologia digital), da pose, dos objetos, a fotogenia ou efeitos técnicos (iluminação, 

impressão e tiragem), o esteticismo e a sintaxe. 

O processo de conotação se dá a nível de produção fotográfica, com a  trucagem, a pose e 

os objetos , onde a conotação seria na modificação do próprio real, o que vai ser fotografado, com 

a fotogenia, o esteticismo e sintaxe na fotografia mesmo.  

Sucintamente descreveremos esses processos elencados por Barthes (1990, pg. 16), que 

são utilizados na conotação da imagem fotográfica e serão posteriormente utilizados como base 

para as análises deste trabalho: 
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Trucagem: feito utilizado para a montagem de uma imagem a partir de outras, gerando 

uma nova imagem com sentido, artificialmente. Barthes lembra que os signos que serão 

utilizados devem ser representativos para quem irá ver a foto, ou seja, este procedimento 

técnico não pode estar desvinculado do contexto onde essa imagem será exposta. 

Pose: através da pose do modelo pode-se induzir a uma leitura de significados, essa pose 

será já conhecida do espectador e irá representar algo para ele. Assim a pose com que um 

modelo aparece na foto pode demonstrar para o consumidor poder, alegria, medo, ou seja, 

uma postura que promove sentidos diversos. 

Objetos: os objetos “são indutores comuns de associações de idéias”, segundo Barthes 

(1990, pg.17) são excelentes elementos de significação, e dependendo da maneira com 

que são retratados ou utilizados para compor um cenário, podem dar um significado 

diferente a imagem. 

Fotogenia: seria a utilização de efeitos técnicos, como a iluminação, a impressão e 

tiragem, para o embelezamento da imagem criando uma mensagem conotada. 

Esteticismo: “quando a fotografia se faz pintura, isto é, composição ou substância visual 

deliberadamente tratada ‘na palheta’, é para significar-se ela própria como ‘arte’ (...) ou 

pra impor um significado habitualmente mais sutil e mais complexo do que aqueles 

permitidos por outros procedimentos de conotação”.(BARTHES,1990, pg. 18) 

Sintaxe: seria o caso de um encadeamento de fotografias em seqüências para dar um 

sentido a estas, somente uma fotografia não conseguiria representar a mensagem sozinha, 

então este artifício possibilita a junção de mais de uma imagem para se criar o sentido que 

se propõe. 

 

Segundo Barthes o texto também se classifica como um elemento de conotação da 

fotografia, no caso dos anúncios seria o texto publicitário, mas neste trabalho serão analisados 

somente os elementos visuais, a fotografia, os elementos ali contidos e os sentidos produzidos por 

eles. 

O paradoxo fotográfico que Barthes fala, seria a existência de duas mensagens distintas 

dentro da fotografia, uma sem código, análoga a realidade e outra codificada, ou seja, uma 

mensagem denotada e outra conotada. Essa conotação também pode ser construída através dos 
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elementos morfológicos próprios da fotografia, assim como os elementos técnicos da prática 

fotográfica. 

 

Os elementos morfológicos segundo Jorge Pedro Souza (2004, pg. 73) contribuem na 

geração de sentido de uma fotografia e podem ser utilizados para causar uma determinada 

sensação. São elementos morfológicos fotográficos: 

Grão: quanto mais alto for o isso, ou seja, quanto mais sensível a luz for o filme, mais 

granuladas serão as imagens dessa fotografia. A granulação decorre da fotossensibilização 

dos sais de prata e isso causa um efeito estético na fotografia, podendo dar um grau de 

dramaticidade a esta. 

Massa ou mancha: por exemplo, as sombras numa fotografia, “corresponde ao conjunto 

regular de grãos da mesma densidade ou diâmetro, portanto, as regiões fotográficas com 

idênticas colorações ou tonalidades”. 

Pontos: se dá em contraste com o fundo, uma pessoa fotografada num fundo neutro seria 

um ponto, várias pessoas podem constituir uma linha feita de pontos. 

Linhas: as linhas de força servem para conduzir o olhar do leitor da imagem, podem ser 

implícitas (uma pessoa olhando nos olhos da outra) ou explícitas (um muro, o horizonte, 

uma rua). As linhas ainda podem dar a sensação de distensão de uma imagem, ou de 

concentração quando conduzem a um objeto, podem também transmitir a idéia de 

estatismo ou de movimento. 

Textura:  como textura o autor dá os exemplos de um muro rugoso e sujo para dar a 

sensação de abandono. Assim, como um rosto com rugas e folhas de plantas também são 

exemplos de texturas. 

Padrão: seria a repetição de determinado elemento para dar sentido a imagem. Por 

exemplo uma cerca de tábuas na vertical , dando a idéia de rusticidade. 

Cor: as combinações de cores e os contrastes têm o poder de gerar sentido para uma 

fotografia, por exemplo a frieza dos tons azuis valorizando uma paisagem de inverno, 

podem transmitir também, tranqüilidade, vivacidade, tudo através das cores que estarão 

presentes na composição. 

Configuração: quando um objeto valoriza a imagem, através da sua forma e volume ( um 

mexicano usando o seu sombrero, por exemplo). 
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Assim como os elementos morfológicos, Sousa chama a atenção para a importância dos 

elementos próprios da técnica fotográfica e de sua grande importância para a geração de sentido à 

imagem. São os principais elementos utilizados pela linguagem fotográfica: 

Enquadramento: segundo Sousa (2000, pg. 67), “o enquadramento corresponde ao 

espaço da realidade visível representado na fotografia”, é o que o fotógrafo está 

enxergando, e é o que ele vai mostrar para o espectador desta fotografia. 

Plano: é a maneira que é “enquadrada” a fotografia, o que ela irá capturar. Os principais 

planos são: Planos Gerais (são planos abertos, servem para situar o observador, usados 

para fotografar paisagens e grandes massas), Planos de Conjunto (Plano geral mais 

fechado, se distinguem a ação e os intervenientes da ação), Plano Médio (relaciona 

objeto/sujeito, é mais próximo da realidade) e Grande Plano (“enfatizam 

particularidades”, um rosto, um detalhe). Pode-se distinguir os planos também de acordo 

com o seu ângulo de tomada, a posição. Pode ser Plano Normal (tomada paralela com o 

objeto), Plano Picado ou Plonge (plongée) -a tomada é de cima para baixo, diminuindo o 

objeto fotografado, dando o sentido de inferioridade, desvalorização, ou Plano 

Contrapicado ou Contra-Plonge (contre-plongée) -fotografado de baixo para cima, 

aumenta o objeto, dando a sensação de poder. 

Composição: seria a disposição de elementos na fotografia para a obtenção de um efeito, 

de um significado. É a maneira que os elementos são postos para gerar uma leitura 

induzida do espectador. Aqui o fotógrafo deve eleger o objeto de destaque da fotografia e 

posicioná-lo de maneira que o olhar do espectador se guiará para este objeto não se 

distraindo ou confundindo com o fundo e demais objetos da cena. Sousa (2004, pg. 68): 

“entra-se no domínio da composição quando se fala da disposição dos elementos da 

fotografia tendo em vista a obtenção de um efeito unificado, que em princípio, é a 

transmissão de uma idéia ou de uma sensação”. 

Iluminação: a iluminação pode ser utilizada para evidenciar um elemento em cena, para 

criar um clima de penumbra ou de claridade, para projetar sombras duras ou suaves, o que 

também gerará um sentido diferente na fotografia, dando sensações de textura, volume, 

profundidade e relevo. A iluminação pode ser natural, do sol, ou artificial, como os flashs. 

E dependendo do efeito que se quar causar pode-se trabalhar na sua direção, sentido, 

quantidade e intensidade. 
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Lentes ou objetivas: são identificadas e diferenciadas pela luminosidade e distância 

focal4. “distância focal é a distância entre o centro da objetiva e o plano focal que nas 

máquinas analógicas coincide com o filme quando a objetiva está focada para infinito” 

(SOUSA, 2004, pg. 40). Quanto menor o número f (abertura do diafragma) maior a 

luminosidade da lente, e conseqüentemente mais luz na fotografia. 

Para as máquinas de 35 mm, segundo Jorge |Pedro Sousa, essas são as principais objetivas 

utilizadas: 

Objetivas Normais – têm distância focal de 50mm, imitariam o olho humano, sendo capaz 

de enquadrar o plano mais próximo da realidade. 

Objetiva Grande-angular – distância focal inferior a 50mm, o ângulo de captação é maior, 

ela expande o campo de visão. 

Teleobjetivas – ou zoons, que aproximam o objeto fotografado. 

Com estes diferentes tipos de lentes o fotógrafo pode trabalhar esteticamente a fotografia, 

mostrando o enquadramento, o plano, e o cenário imaginado, como por exemplo a 

utilização de uma 50 mm para um retrato, ou uma grande-angular se desejar mostrar toda 

a paisagem que compõe o cenário da fotografia, ou uma zoom para mostrar apenas um 

detalhe. 

 

Através dos elementos elencados acima (morfológicos, técnicos fotográfico e 

Barthesianos) será feita a análise das imagens selecionadas para esta pesquisa, e identificada a 

mensagem geradora de sentido na fotografia e a interpretação dessas mensagens dentro da 

unidade cultural do consumidor. 

Todos esses elementos e processos fotográficos são utilizados para dar sentido a uma 

fotografia, ou provocar sensações em quem as observa, podem aparecer isolados, ou em conjunto, 

mas segundo Barthes nunca serão utilizados dissociados do contexto cultural, da subjetividade do 

consumidor, pois para cada cultura, para cada lugar ou cada espectador determinado elemento 

pode produzir um sentido diferente, isso vai depender da carga cultural e histórica que será 

utilizada para interpretar essa imagem. 

 

                                                 
4 “focar consiste em fazer aproximar ou afastar a objetiva da película para que a imagem resulte nítida. 
Normalmente, as máquinas possuem um jogo de espelhos de focagem. Quando a imagem refletida por um dos 
espelhos se sobrepõe a do outro espelho o objeto está focado”. (SOUSA, 2004, pg.41) 
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Tudo que podemos dizer é que o homem moderno projeta na leitura da fotografia 
sentimentos e valores caracteriais, ou “eternos”, isto é, infra-ou trans-históricos, que a 
significação é sempre elaborada por uma sociedade ou por uma história definida; a 
significação é, em suma, o movimento dialético que resolve a contradição entre o 
homem cultural e o homem natural. Graças a seu código de conotação, a leitura da 
fotografia é, pois, sempre histórica; depende sempre do ‘saber’ do leitor, tal como se 
fosse uma verdadeira língua, inteligível apenas para aqueles que aprenderam seus 
signos. (BARTHES, 1990, pg. 21) 

 

Para isso no capítulo 5 deste trabalho serão levantados os conceitos de identidade, 

identidade de gênero e androginia para contextualizar o consumidor dentro da sua esfera sócio-

cultural, geradora de uma subjetividade e identidades próprias desse consumidor, que 

influenciarão definitivamente na sua leitura do texto visual, ou seja, nas fotografias das 

campanhas publicitárias da Calvin Klein Jeans. 

Caracterizando a imagem fotográfica como uma mensagem comunicativa, podemos dizer 

que esta pode ser analisada pelos seus elementos morfológicos e barthesianos, bem como sua 

linguagem técnica (através das cores, texturas, formas, luz...), suas funções (denotativa, 

cognitiva, referencial, expressiva, emotiva, conotativa...) e seus objetivos dentro de um contexto 

determinado pela unidade cultural do consumidor. E no caso da imagem publicitária, uma 

mensagem onde essas funções e objetivos são preestabelecidos, todos os elementos são 

propositalmente compostos em uma produção intencional, esta análise pode se dar pela 

observação da maneira como os elementos são utilizados na produção de sentido da imagem. 

Portanto, é neste ponto que se pauta a pesquisa em questão, na análise da fotografia como 

produto midiático representativo de algo que está nela figurado, e como influencia no imaginário 

do consumidor dependendo do seu contexto, como esta imagem identifica e representa o 

consumidor e seu mundo, através da abordagem semiológica de Barthes e da composição através 

dos elementos morfológicos e técnicos fotográficos. 

Barthes ao falar de fotografia de moda, diz que esta fotografa não só o significante, mas 

também seus significados. Peruzzolo (2002, pg. 78), esclarece a relação significante, significado 

e signo: “Lembre que para Saussure, sendo o signo um conjunto formado pelo significante e pelo 

significado, o ato que os une é a significação. Esta é o processo que une o significante e o 

significado, o ato, cujo produto é o signo5”. 

                                                 
5 Santaella (2004, pg.58) explica o signo na semiótica: “o signo é uma coisa que representa uma outra coisa: seu 
objeto. Ele só pode funcionar como signo se carregar esse poder de representar, substituir uma outra coisa diferente 
dele. Ora, o signo não é o objeto. Ele apenas esta no lugar do objeto. Portanto ele só pode representar esse objeto de 
um certo modo e numa certa capacidade”. 
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Com origem na relação de significação de Saussure6, em que significante e significado 

resultam num produto que é o signo. Barthes vai além e diz que  esse processo de significação “é 

insuficiente para esgotar o conceito de significação, que na verdade recolhe os sentidos de 

contextos maiores” (PERUZZOLO, 2002, pg. 79). Barthes completa o processo de significação, 

relacionando-a com dois planos, o da expressão e o do conteúdo, chegando a dois modos de 

significação: a significação denotativa e a significação conotativa, “quando Roland Barthes 

estabeleceu como objetivo pesquisar se a imagem contém signos e quais são eles, inventou a sua 

própria metodologia” (JOLY, 1996, pg.50) 

Barthes (1984) explica esse processo, dizendo que a fotografia pode ser objeto de três 

práticas, que ele chama três emoções ou três intenções, o fazer, o suportar e o olhar. Quem faz é o 

Operador,  o fotógrafo, o Spectador somos todos nós que olhamos uma fotografia e o alvo, aquele 

que é fotografado, ele chama de Spectrum, termo derivante da palavra espetáculo. Este último 

objeto de estudo deste trabalho, o produto final, ou seja, o discurso simbólico ofertado pela 

fotografia e que representa o público-alvo por meio do espetáculo que é fotografado, este será o 

objeto de nossas análises. 

Ao escolher o termo “espetáculo”, e quando ele se refere ao que é fotografado como 

“espécie de pequeno simulacro”, observa-se que o autor refere-se ao processo de produção de 

uma fotografia, a possibilidade de se montar uma realidade, de se construir uma imagem rica de 

sentidos pelo fotógrafo, através “do pequeno orifício’ pelo qual ele olha, limita, enquadra e 

coloca em perspectiva o que ele quer ‘captar’ (surpreender)”, ou seja, através do seu olhar e do 

que ele quer mostrar, e da maneira que ele constrói essa imagem. 

Para o autor em uma fotografia podemos identificar dois elementos distintos, um o 

studium, que é sempre codificado, é o contexto, é a idéia, é o que desperta o interesse pela 

imagem, é algo que culturalmente ou por gosto irá chamar a atenção do público, ou do 

consumidor. Reconhecendo o studium de uma fotografia, pode-se reconhecer a intenção do 

fotógrafo, a sua intencionalidade, seus mitos, sua cultura, e assim reconhecer a função daquela 

fotografia. 

                                                 
6 Segundo Peruzzolo, 2002, pg 38: “a contribuição de Saussure para a semiótica é essencialmente o projeto de uma 
teoria geral de sistemas de signos, que ele denominou ‘Semiologia’. E Barthes seria o nome que amplia Saussure.” 
Saussure, no seu Curso de Lingüística geral, afirma o lugar de ‘uma Ciência que estuda a vida dos signos no seio da 
vida social’, a Semiologia. Desde 1969 os termos Semiótica e Semiologia foram adotados como equivalentes pela 
Associação Internacional de Semiótica. 
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O outro elemento que o autor fala é o punctum, este vem contrariar o studium (o que é 

comum da cultura e do cenário que se vive), o punctum seria o detalhe, algo que toca, que fere, 

algo por acaso, e algo pessoal, mas que dependeria exclusivamente da sensibilidade do spectador, 

e aqui seria uma armadilha para o fotógrafo, pois mesmo com todas as possibilidades de 

montagens e construções de sentidos em imagens, segundo Barthes, o elemento punctum pode 

interferir no resultado que essa imagem terá na mente do consumidor, e isso somente depende de 

algum detalhe que poderá mudar totalmente a interpretação da mensagem. 

Comparando a encenação feita na fotografia a um teatro, onde são utilizados cenários, 

objetos, figurinos, personagens, para transmitir uma idéia, ou seja, são significantes, que através 

de uma associação de idéias (e aqui depende da subjetividade do espectador) irá transformá-lo em 

um significado. Barthes (2005, pg. 336) fala que a moda dispõe de três estilos de fotografar: um 

seria o objetivo literal, numa rápida associação de idéias se lê o significado da imagem (uma 

viagem representada por uma mulher com mapas na mão); o estilo romântico que brinca com a 

arte “a ‘festa branca’ é uma mulher de branco diante de um lago, orlado com relva verde, onde 

nadam dois cisnes”, e o estilo cômico, utiliza pose e mímicas exageradas, caricaturais. 

A moda utiliza esses estilos para irrealizar o seu significado, tirar o seu significante (a 

roupa) de um lugar real, e colocá-lo num mundo idealizado para aquela fotografia, e para seu 

público “ ela dissolve o mito dos significados inocentes no próprio momento que o produz; tenta 

substituir o seu artifício, isto é, a sua cultura, pela falsa natureza das coisas; ela não suprime o 

sentido: aponta-o com o dedo.”(BARTHES, 2005, pg. 38) 

Assim, através de todos estes elementos que são carregados de alto grau de conotação, 

pode-se elaborar a mensagem pertinente ao público ao qual esta será dirigida, dependendo do seu 

contexto cultural e subjetividade. 

A composição através dos signos e elementos ali disposto seja nos modelos, nos cenários, 

nas roupas ou demais características, é capaz de gerar sentido e construir uma significação na 

mente do consumidor a cerca daquela marca, daquela roupa, e assim torná-la desejável, 

despertando o desejo da compra. 

 Nesta pesquisa trabalharemos com a análise da produção de uma identidade, e sua 

representação através de elementos conotativos da imagem fotográfica, não se detendo aos 

estudos de recepção, nem aos estudos culturais, mas claro levando em consideração para quem é 
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feita e dirigida esta mensagem, e utilizando elementos dessas teorias para melhor compreender a 

construção de sentido dentro da mensagem visual publicitária.  

 

2.3 FOTOGRAFIA E PUBLICIDADE: UMA LINGUAGEM PARA VENDER O PRODUTO 

MODA 

  

A publicidade se vale de elementos simbólicos, de imagens, palavras, ou seja discursos 

que irão seduzir o seu alvo. Este discurso é planejado e estruturado baseados no contexto social, 

psicológico, ideológico e subjetivo do consumidor. É preciso criar uma diferenciação simbólica 

para aquele produto que está concorrendo pela atenção do consumidor com outros tantos que 

existe no mercado, para isso este produto deve oferecer algo realmente interessante a este 

consumidor, e diferente dos demais produtos. 

 
... não se vende o ‘produto em si’, tampouco as ‘qualidades intrínsecas’ do produto. 
Vende-se tudo menos o produto. Vendem-se ‘imagens’, ‘marcas’, ‘valores’, 
‘arquétipos’, ‘magia’, ‘símbolos’, ‘arte’, ‘desejos’, ‘códigos culturais’, ‘emoções’, 
‘diferença’, ‘estilo’ etc. Ou seja, não se vende o que de fato, se quer vender. Daí talvez 
a natureza ambígua de sua finalidade: é que o seu próprio objeto tornou-se imaterial, 
puro signo, apesar da finalidade última, seu ponto máximo a ser alcançado, ser bastante 
concreto: a compra de um produto ou serviço. (SEVERIANO, 2007, pg 175) 

 
 

A publicidade tem um fim maior: o de vender, mas para isso se vale não mais de 

argumentos quanto a funcionalidade e utilidade daquele produto, mas sim da subjetividade do 

consumidor, é este que vai comprar, e é deste que partirão os comando que nortearão toda a 

criação de uma campanha, e segundo o autor, o publicitário está aqui para mimá-lo, entretê-lo e 

cativá-lo, através de elementos sígnicos e  simbólicos que irão compor a imagem deste produto 

no imaginário do consumidor. 

A autora Alexandra Pinto (1997, pg. 32) diz que é através dos processos simbólicos de 

construção de identidade do produto que este irá estabelecer uma comunicação com a mente do 

consumidor, dependendo dos signos escolhidos e dos sistemas de referências desse consumidor (a 

realidade do mundo exterior), mas o fim é sempre uma identificação com o público é mostrar no 

anúncio na imagem algo belo, algo sonhado, algo que ele possa ser, “a publicidade estaria 

freqüentemente a confrontar-nos com uma versão idealizada do nosso próprio ‘eu’, oferecendo-

nos uma imagem de nós mesmos perfeita e completa e impregnada de valor cultural a que 

podemos aspirar”, e esta aspiração seria saciada no momento em que adquirimos aquele produto. 
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Segundo a autora, na verdade a publicidade não cria novas necessidades no consumidor 

mas se apropria das necessidades já existentes que não encontram uma realização na sociedade 

atual, com seus valores individualistas e capitalistas, ou seja é nata do ser humano a necessidade 

de reconhecimento, de afeto, de segurança, o que o discurso publicitário persuasivo vai fazer é 

atingir o imaginário do consumidor prometendo a realização dessas necessidades através dos 

produtos vendidos, “a publicidade vende-nos muito mais do que simples bens de consumo, 

vende-nos as nossas próprias identidades, identidades de que, como seres ideológicos que somos, 

acabamos por ter necessidade. É uma dependência ideológica que a publicidade simultaneamente 

alimenta e de que sobrevive”. 

 

Na nossa era de super produção e consumismo, em que coexistem no mercado inúmeros 
produtos de equivalente função e qualidade, o valor de uso objectivo destes, as suas 
propriedades reais e intrínsecas não servem já de argumento convincente para 
conquistar para eles uma função no mercado. Na ausência de verdadeiras fronteiras 
naturais entre os objectos, tornou-se vital a intervenção da publicidade que, por recurso 
a um sistema de diferenciação simbólica, se responsabiliza pela criação de uma 
identidade própria para cada um.(PINTO, 1997, pg. 23) 

 

Assim, a publicidade vai vender simbolicamente através de um produto, o que o 

consumidor deseja, e o consumidor ao se identificar com o objeto vendido ou suas promessas 

simbólicas irá comprá-lo, tornando essa relação de dependência mútua e contínua para os dois 

lados, lucrativa para o mercado, principalmente para o mercado da moda que vende um produto 

carregado de significados simbólicos. 

 Esta fusão publicidade/moda tem o seu marco inicial juntamente com a produção em 

massa no período pós-guerra, os artigos de moda também se transformaram em produtos 

confeccionados em larga escala, e com o fato de a produção ser maior que a demanda, a indústria 

se alia à publicidade para levar aos consumidores aqueles produtos que não eram tão necessários 

ou tão acessível a este público, mas que estavam sendo produzidos em maior quantidade do que a 

procura. 

O mercado do vestuário viu a necessidade de se encontrar um novo nicho de 

consumidores de moda, que antes se restringia aos muito ricos, que consumiam roupas feitas 

pelos estilistas da alta-costura. Foi então que nos anos 60 o jovem se torna esse consumidor que a 

moda necessita (por estar se tornando independente sexualmente em função da descoberta da 

pílula anticoncepcional e também financeiramente  com  a expansão do mercado de trabalho nas 
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indústrias do pós-guerra), e também numa idade em período de construção de identidade, assim,  

foi eleito como o grande público do produto moda e a publicidade a sua grande aliada: 

 

... a disseminação da moda nesse momento estava associada sobre tudo, a ídolos do 
rock e do cinema dessa juventude. A moda começou a gravitar em torno de personagens 
de sucesso da música e do cinema, que impulsionaram adorações extremas de estrelas e 
ídolos, vinculando outro sentido além do vestir e das fronteiras e barreiras lingüísticas. 
(SOUZA e CUSTÓDIO, 2005, pg. 232) 

 

Neste período a publicidade constatou a necessidade que o jovem tem de encontrar a sua 

identidade, a sua aceitação no seu grupo, e passou a utilizar modelos passíveis de identificação 

com esse público consumidor para vender seduzindo-o, segundo Souza e Custódio (2005,  236):  

 

A conduta do consumidor de moda passou a ser influenciada de maneira determinante 
pelos símbolos publicitários. Moda e mídia tomaram um caminho comum: servir de 
suporte uma a outra e engrossar mutuamente a extensa malha de mercado mediante a 
qual se produzem e oferecem novos produtos. Na difusão da moda via revista e jornais, 
a fotografia adquiriu cada vez mais importância nesse mercado na medida em que a 
sociedade passou a ter uma influência cada vez mais forte da mídia. 

 

Publicidade e moda se descobrem parceiras, e a fotografia seria o suporte ideal para 

registrar essas mudanças sócio-culturais, mudanças essas de toda uma sociedade que poderia ser 

representada através da moda e reproduzida através da fotografia. Assim, as griffes7 descobriram 

na fotografia publicitária de moda  a arma certa para atingir o seu público, através de veiculação 

em revistas do ramo. “A partir dos anos 90 deixou de ser suficiente a garantia de boa qualidade, 

tornou-se preciso também ser capaz de representar com segurança e consciência o valor da 

própria imagem – a identidade da marca é que vai atrair o consumidor”.(SOUZA e CUSTÓDIO, 

2005, pg. 245). Consciente da importância da identidade da marca, para criar uma memória 

coletiva junto ao público consumidor a Calvin Klein soube se valer dos artifícios publicitários na 

construção desta identidade para vender o seu produto. 

Segundo Petit (2004, pg. 174), “A moda do século XX inventou um novo estilo de vida 

deixou de ser privilégio da aristocracia. Por incrível que pareça, a moda democratizou a 

elegância, tanto no homem como na mulher. No século XIX, a classe média tinha apenas duas 

mudas de roupa: uma para o trabalho outra para os domingos”.  

                                                 
7 Griffes, segundo Erika Palomino (2003, pg. 60) significa garra em francês, o termo começa a ser utilizado na 
década de 70 para designar os jovens criadores e a nova estrutura de moda. É a assinatura do criador. 
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Erika Palomino (2003, pg. 58), cita a lendária editora americana de moda Diane 

Vreeleand, que afirma que na década de 60 a entrada do jovem no mercado “vira tudo de cabeça 

pra baixo”, é o chamado Youthquake ou terremoto jovem, são os jovens nascidos no pós-guerra, 

com vontade de mudar o mundo. Começam a surgir nas ruas de Londres os “teenage styles”, que 

são grupos de adolescentes e jovens com seu estilo unificado pelo gosto musical, junto com 

estilos como mods8, rockers e rockabillies tornam Londres palco para a “expressão pessoal 

através da moda”. Esses jovens querem algo novo e autêntico, algo ao seu gosto para consumir e 

assim começam a criar roupas, trazendo uma onda de jovens estilistas ao mercado, como por 

exemplo a estilista Mary Quant, que começa a criar roupas para si e para as amigas e assim 

inventa a minissaia em 1965. 

Neste contexto as pessoas estavam consumindo mais, o mercado se expandindo e as 

marcas começando a investir na divulgação de seus produtos através da publicidade. A 

publicidade, então, precisava de técnicas para mostrar essa moda, que é um produto extremante 

visual, de apelo estético. No início se valeu da ilustração que era a arte utilizada para retratar as 

idéias nos anúncios, “nos anos 60,70 e 80, assim como a fotografia, as ilustrações eram muito 

solicitadas para completar um texto” (CESAR, 2000, pg. 219), na moda ela se tornou essencial: 

“antigamente era muito usada em revistas de moda e catálogos. Hoje desfiles e fotografias levam 

ao público as idéias dos estilistas. O desenho (...) fica mesmo para o momento da criação”. 

Constatando que a imagem é um poderoso artifício  da publicidade, no que se refere a 

transmitir emoções, idéias e comunicar conceitos reproduzindo com fidelidade os produtos, ou 

colocando-os em cenários imaginários e idealizadores, a publicidade se foca na fotografia de 

moda como instrumento para fixar o produto na memória do público ou para criar uma fantasiosa 

representação desse produto na mente do consumidor. Sobre este poder da imagem como meio de 

representação e comunicação de marcas e produtos na publicidade, Newton César (2000, pg. 209) 

afirma: “Mas é por causa da imagem que a publicidade se tornou uma forma tão poderosa de 

comunicação, (...)”, e conclui: “Imagens têm papel mais direto, emocional. Imagens dos séculos 

passados, ainda hoje têm o mesmo significado.” 

                                                 
8  O termo deriva de modern, “a pessoa que , nos anos 60, e parte dos 70 preocupava-se em se vestir com esmero, 
gostava de música do gênero soul, cortava com freqüência os cabelos em fio reto  e usava lambretas como 
transporte” (SABINO, 2007, pg. 445). Eram os rivais dos roqueiros ou rockers. Os rocker eram os amantes do rock 
dos anos 50, e seu visual era composto, por camiseta, jaqueta de couro, jeans e os famosos topetes, se inspiravam em 
Elvis Presley. (SABINO, 2007, pg. 530). 
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 E desde este período até hoje a fotografia ainda é o suporte principal da publicidade de 

moda, seja pelo seu poder de discurso persuasivo através da composição de elementos 

propositais, seja pela sua praticidade em atingir o consumidor podendo ser veiculada em diversos 

meios como revistas, jornais, outdoors, e demais, pelo fato de criar uma memória coletiva, ou 

então pela sua característica de comunicadora e criadora de identidades e cenários que irão 

interferir no imaginário do consumidor despertando a atenção, gerando desejo e alimentando 

sonhos. 

Todo este processo é minuciosamente elaborado, não pode-se esquecer que uma 

fotografia publicitária de moda é fruto de uma cadeia criativa, desde o diretor de criação da 

agência de publicidade que idealizou o anúncio, o diretor de arte, que fez o lay-out, até chegar ao 

fotógrafo publicitário de moda que irá executar o trabalho. Este irá escolher o equipamento 

adequado, as lentes, as luzes, os modelos e o melhor cenário, o fotógrafo deve ter o controle de 

todo o processo, demonstrando o seu talento e sensibilidade desde a concepção de toda a cena 

planejada até o momento de acionar o obturador9 (ou indo além, antes trabalhando na revelação 

dos filmes, ou hoje, nos tratamentos digitais e claro, na escolha das melhores fotografias para 

entregar ao cliente). 

Mas além de todo o conhecimento técnico o fotógrafo deve conhecer a marca e a 

identidade que irá vender com aquela imagem, e principalmente perceber através de que 

elementos simbólicos poderá transmitir toda a representatividade da marca, seja através da roupa, 

dos modelos, dos cenários, saber a composição ideal para criar um discurso através da imagem e 

que esse discurso emane a mensagem correta para o seu consumidor. 

A indústria da moda se baseia nos desejos e anseios do consumidor para vender o seu 

produto, ela não vende a peça de vestuário, ela vende a satisfação de um desejo, e a publicidade 

com suas técnicas persuasivas, consegue propor ao consumidor a realização de sonhos, através da 

aquisição daquele produto, que ali na fotografia publicitária de moda estará embutida numa 

mensagem cheia de signos representativos de poder, beleza, juventude e ousadia. 

 

Atualmente, o consumidor paga as emoções que a roupa traz embutida e essas emoções 
são construídas pelo marketing. A fotografia – um dos instrumentos do marketing, 
através de suas funções de informar e comunicar – é de vital importância para o sucesso 
de uma marca. O papel de criar uma memória coletiva é confiado aos jornais e revistas 

                                                 
9 REYER, Luis. Fotografia Publicitária: Uma arte de massas em busca da perfeição. Curso Completo de Fotografia. 
Série Prático. A Fotografia profissional. Rio Gráfica e Editora S/A. 1981. pg. 30. 
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e á eficácia dos seus mecanismos que garante o sucesso das criações. (SOUZA e 
CUSTÓDIO, 2005, pg. 250) 

 

O autor Lipovetsky (2001, pg. 186), faz um parâmetro entre a publicidade e a moda, ele 

diz que estas se guiam pelas mesmas palavras-chaves, trabalham os mesmos princípios “a 

originalidade a qualquer preço, a mudança permanente, o efêmero” e uma se vale da outra para 

crescer, para obter sucesso, para atingir seu público. A publicidade soube evoluir através das 

épocas, sendo os seus pressupostos, ser ousada, moderna e instigante, sendo largamente utilizada 

para vender a moda.  

 
Filmes e slogans procuram menos provar a excelência objetiva dos produtos, do que 
fazer rir, fazer ‘sentir’, provocar ressonâncias estéticas, existenciais, emocionais. Essa 
espiral do imaginário corresponde ao perfil da individualidade ‘pós-moderna’; ela só 
pode manifestar-se sob a ação conjugada do código do Novo e dos valores hedonistas e 
psicológicos que favoreceu a ascensão dos extremos na busca do nunca visto. A 
publicidade soube adaptar-se muito depressa a essas transformações culturais, 
conseguiu construir uma comunicação afinada com os gostos de autonomia, de 
personalidade, de qualidade de vida,... (LIPOVETSKY, 2001,pg 190) 

 

A publicidade é acusada pelo autor como sendo a grande culpada pelo individualismo e 

consumo desenfreado na atual sociedade contemporânea: “a publicidade desculpabilizou o 

fenômeno do consumo, aliviou-o de uma certa gravidade contemporânea da ética da poupança”. 

E também indica a moda como causadora de superficialidade nas relações sociais atuais, 

elevando o valor da aparência e da estética: “Agora o consumo todo se manifesta sob o signo da 

moda, tornou-se uma prática leve, tendo assimilado a legitimidade do efêmero e da renovação 

permanente”. Mas no fim o autor admite: 

 

Resta que, contrariamente aos esteriótipos com que grotescamente a vestem, a era da 
moda é a que mais contribuiu para arrancar os homens em seu conjunto de 
obscurantismo e do fanatismo, para instituir um espaço público aberto, para modelar 
uma humanidade mais legalista, mais madura, mais cética. A moda consumada vive de 
paradoxos: sua inconsciência favorece a consciência; suas loucuras o espírito de 
tolerância; seu mimetismo, o individualismo; sua frivolidade, o respeito pelos direitos 
do homem. (LIPOVETSKY, 2001, pg 19) 

 

Sobre esta relação: moda, consumo e publicidade, Malcolm (2003, pg 227) disserta, 

inserindo a moda no contexto da pós-modernidade, exaltando a característica consumista da 

sociedade,  ele faz um comparativo entre a sociedade moderna e  a pós-moderna dizendo: “outro 

modo de colocar isso com simplicidade seria dizer que , enquanto que a modernidade concebia o 
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objeto em termos de produção, a pós-modernidade, o concebe em termos de consumo”, e explica 

essa relação moda/consumo: 

 
A moda entretanto, é diferente; logo que um item se exaure, outro toma o seu lugar e 
assim por diante. Outro nome para esse ciclo de obsolescência internamente construído 
ou planejado é moda. Conseqüentemente, o desejo por outro modelo, o mais recente 
possível, é instantaneamente satisfeito pelo ciclo da moda na pós-modernidade. Esse 
ciclo é o do desejo pela diferença sem fim. (MALCOLM, 2003, pg 227) 

 
 

O que eu acontece na verdade é que a publicidade, com seus métodos de persuasão, 

oferece ao consumidor soluções para seus problemas diários e de existência através de produtos, 

e este consumidor por se encontrar numa sociedade essencialmente individualista e hedonista, 

condiciona a solução destes problemas aos bens materiais, materiais mas simbólicos, assim, uma 

calça jeans se torna a solução para quem procura beleza, um sapato caro é a solução para quem 

quer poder. Assim, a publicidade e a moda andam juntas e é através das fotografias publicitárias 

que esta moda chega ao grande público, sempre sendo montada propositalmente para vender este 

produto ao seu consumidor, seja ele material ou simbólico. 

Uma segunda pele, é assim que a autora Renata Cidreira (2005, pg. 75) se refere ao papel 

da moda na sociedade contemporânea, exaltando o poder simbólico da moda, ou então uma 

máscara, onde o indivíduo pode incorporar diversos personagens, e a identificação não é só da 

personalidade do indivíduo como do seu poder financeiro, “ o patrimônio econômico de uma 

família ou mesmo de um indivíduo isoladamente pode ser medido através do reconhecimento do 

seu guarda-roupa”, mas a autora diz que o consumidor atual, pelo menos a partir da década de 90, 

passou a ter uma maior seletividade na hora da compra de suas roupas, “de um consumismo 

passivo e na maioria das vezes teleguiado, passou-se a um consumo ativo, refletido, no qual o 

binômio preço/qualidade se revela como um dos critérios, ao lado de uma vontade lúcida e lúdica 

de singularidade”.  

Com essas características o marketing precisou se adaptar, não somente vendendo, mas 

antes construindo uma identidade para as marcas, e através da publicidade passar esta imagem 

para seus consumidores, segundo a autora (2005, pg. 76), passada a logomania da década de 90, 

quando tudo o que importava era a marca, hoje, os consumidores valorizam o único, o exclusivo, 

e surge a customização, o ato de se fazer algo sob medida, “o consumidor torna-se seu próprio 

emissor de tendências” 
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O consumidor tornou-se maduro, exigente, e portanto, senhor soberano e independente 
de suas escolhas (...) seu próprio emissor de tendências. Esta é uma hipótese que se 
aplica ainda com mais pertinência entre os jovens consumidores que procuram sempre 
se espelhar em territórios de expressão transversais: música, cultura, esporte, etc. 
(CIDREIRA, 2005, pg. 76) 

 

 Constatada essa ânsia do novo consumidor em se destacar, em se identificar, em pertencer 

a um grupo, mas ao mesmo tempo se diferenciar, ser único, original e autêntico dentro deste 

grupo, as marcas se valem do marketing e da publicidade para atingir este consumidor, que está 

em um novo processo de consumo. 

  A moda hoje move bilhões de dólares e emprega milhares de pessoas no mundo inteiro, 

seja na indústria de tecelagem, na costura, na criação, os designers, os estilistas, os modelos, os 

cabeleireiros, os fotógrafos, além da indústria de acessórios, calçados, perfumes, jóias e produtos 

de beleza. 

Observa-se atualmente um movimento de consumo mais seletivo, em que a produção de 
massa unificadora e massificante ( como o próprio nome sugere) retorna  as suas 
origens populares para recuperar, de algum modo, uma forma de personalização, um 
‘sob medida de série’ (mass customization). De acordo com as observações do 
economista Daniel Cohen (in Esprit, janvier, 2000), a obssessão de tudo estandardizar 
que tinha galvanizado as energias, substitui-se hoje pela vontade  também essa 
obssessional, de tudo desestandardizar. A recusa das ditaduras e o fim dos modelos, 
padrões se adequam oportunamente com a reivindicação dos consumidores de uma 
individualidade e de seu poder face ás proporções super abundantes. E é nesse sentindo 
que se torna visível um novo perfil de consumidor: seletivo, exigente e em, última 
instância, independente para efetivar suas escolhas , fazendo mesmo combinações 
inesperadas, surpreendentes. (CIDREIRA, 2005, pg.77) 
 

Estão à disposição do consumidor tanto as grandes marcas com bolsas que podem custar 

seis mil dólares, mas também existe uma enorme quantidade de brechós pelas cidades, 

costureiras, grandes lojas de departamento, e independente do valor que o consumidor terá 

disponível para investir no seu guarda-roupa, ele o fará, na busca de sua realização pessoal, de se 

sentir bem, se satisfazer com aquela aquisição. Assim existe mercado para a alta-costura, ou para 

as marcas jovens, umas vendendo sofisticação e elegância, outras vendendo criatividade e 

rebeldia, assim é o mercado da moda, diversificado, heterogêneo, e assim será a linguagem 

utilizada na sua venda, para isso os publicitários devem estar atentos ao seu público consumidor, 

e através das imagens e seus elementos simbólicos despertar os mais profundos anseios e desejos 

desse público. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tratará do percurso metodológico utilizado para dar conta do tema do estudo 

em questão: a construção de uma identidade de gênero nas fotografias publicitárias de moda. 

Assim, para se reconhecer os elementos construtores de sentido em uma imagem fotográfica 

publicitária de moda percorremos as teorias e técnicas da fotografia, além dos pressupostos da 

prática publicitária e uma visão da moda como produto. Pautados nestes conceitos buscou-se 

embasamento teórico para a contextualização da produção dessa imagem, com os conceitos de 

identidade, representação, identidade de gênero, androginia e moda. 

 

Para dar conta da problemática do referido trabalho monográfico, sobre a questão da 

representação da identidade de gênero nas fotografias publicitárias de moda através de elementos 

simbólicos, faremos uma análise de imagem fotográfica. Para se chegar a esta análise de imagem 

utilizaremos como metodologia a análise de elementos Barthesianos (com, fundamentos na 

semiologia ou semiótica), análise dos elementos técnicos e morfológicos da fotografia, 

responsáveis pelo processo de conotação com aporte nos conceitos de identidade, representação, 

simbólico e gênero que contextualizam o universo de produções imagéticas. 

Faremos um Estudo de Caso da campanha Calvin Klein Jeans 2007, segundo Appolinário 

(2004), o estudo de caso é um estudo baseado em um único sujeito, o que propicia a realização de 

uma análise mais profunda, Yin (2001, pg. 32) apud Appolinário (2004, 86) “um estudo de caso é 

uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da 

vida real...”. 

Foram selecionadas cinco das dez imagens veiculadas desta campanha (Vide ANEXO 3, 

pg. 85), pois pelo tempo e dimensão do trabalho não seria possível analisar todas as imagens, 

assim foi selecionada uma amostra dentro de todas as imagens produzidas. Feita a identificação 

dos meios e período de veiculação desta campanha, foram então coletadas as fotografias 

utilizadas na campanha Calvin Klein Jeans 2007, que foi veiculada nas revistas Vogue e Vip no 

segundo semestre de 2007. A Calvin Klein é uma marca internacional, que utiliza as mesmas 

campanhas no mundo inteiro, necessitando de uma mensagem que induza a uma leitura universal. 

Das publicações em que foi veiculada a campanha no Brasil, optou-se pela escolha de duas, VIP 
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e Vogue, pelo fato de se uma voltada para o público masculino e outra para o feminino, e pela 

grande circulação no país.  

 Após, foi feito o levantamento bibliográfico acerca dos conceitos teóricos pertinentes ao 

esclarecimento dos assuntos que circundam o tema. Para isso, realizou-se pesquisa de autores que 

abarcam os temas da imagem, da fotografia publicitária, dos conceitos de denotação e conotação 

de mensagem visual, publicidade, moda, identidade e representação, identidade de gênero, 

androginia e análise fotográfica. Esses temas foram divididos em dois capítulos e aparecem junto 

à análise das fotografias. 

 No capítulo 2 foram levantados conceitos e estudos sobre fotografia, moda, publicidade e 

construção de sentido com autores como: Castilho e Martins, Elisabeth Duarte, Jorge Pedro 

Sousa, Joly, Malcom, Mesquita, Peruzzolo, além de Barthes e demais citados ao longo do 

trabalho. 

Após o levantamento destes conceitos pela pesquisa bibliográfica, foi feita a Coleta de 

dados: como do histórico da marca a ser trabalhada, o histórico do uso do andrógino na 

publicidade e na moda, dados relevantes sobre as revistas onde a campanha foi veiculada – 

Vogue e Vip- e demais informações sobre a campanha. 

 O fato de não existir um modelo ou uma metodologia específica de análise de imagem, 

segundo Joly (1996, pg. 50): “Não existe um método absoluto para análise, mas opções a serem 

feitas ou inventadas em função dos objetivos”, levou-nos a buscar os teóricos que mais 

trabalharam este assunto, chegando a fundamentos da semiótica e principalmente aos estudos de 

Roland Barthes. 

Barthes  que não só analisou imagens, mas principalmente as imagens como mensagem 

visual dentro de uma mensagem publicitária, analisando-as no contexto de um anúncio 

publicitário voltado para um público consumidor, a imagem, e a sua mensagem dentro de um 

contexto sócio-cultural. Este teórico também é pioneiro no estudo dos fenômenos da moda como 

texto não verbal, o que na época, 1950, não era bem recebido no meio acadêmico, como relata 

Caldas (2006, pg. 178): “Barthes, porém ainda nesse momento, sofreu fortes preconceitos 

internos da academia, por ter escolhido um objeto percebido como a síntese do que poderia haver 

de mais fútil – portanto, anticientífico -, como campo de estudo”, se referindo a sua publicação O 

Sistema da Moda. 
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 Através de seus inúmeros artigos e obras, Barthes afirma que o processo de formação de 

sentido da fotografia, se dá na instância operador/espectador, ou seja ele ressalta a importância do 

produtor da fotografia de quem a cria e produz, a sua intencionalidade no construir uma 

mensagem através da linguagem fotográfica, que pode ser obtida a partir de  suas técnicas e dos 

elementos morfológicos inerentes a produção fotográfica e demais elementos elencados por 

Barthes (tais técnicas e elementos  serão trabalhados no capítulo 2). 

Barthes repete categoricamente em suas obras que a leitura da mensagem visual somente é 

possível se o espectador conhecer estes signos, e este conhecimento se dá pela sua bagagem 

histórico-social-cultural, então para o sucesso da mensagem ela deve ser plena de elementos 

representativos de acordo com o contexto e com a subjetividade do seu espectador, e isso se dá 

no momento da sua produção. Para melhor vislumbrar o que seria este contexto sócio-cultural 

que Barthes fala, foi preciso levantar conceitos de cultura e sociedade, e ainda para compreender 

os aspectos concernentes a produção da mensagem visual dentro de um contexto social e cultural, 

serão levantados no capítulo 4 os conceitos de identidade, representação, simbólico, juntamente 

com a moda, a androginia e a identidade de gênero. 

 Observa-se assim a necessidade de se buscar conhecimento em outras áreas como a 

sociologia e a psicologia utilizadas como base para as nossas análises, “É preciso inovar nos 

instrumentos e na metodologia para se obter inovação nos resultados”. (CALDAS, 2006, pg. 

103), pois é inerente a produção da imagem não só o conhecimento técnico, mas também o 

conhecimento do local onde se contextualiza e das significações e determinados elementos 

simbólicos e cenários podem construir para determinado público. 

Neste trabalho as imagens serão analisadas quanto a sua produção e não a sua recepção, e 

a produção com base no que observamos diretamente no produto. A produção de uma imagem 

publicitária, imagem esta carregada da intencionalidade de vender, se pauta nos conceitos de 

identidade e representação do espectador, entretanto, não adentraremos nos Estudos Culturais, ou 

seja, no estudo dos processos sociais em si, mas nos basearemos nesses conceitos para identificar 

e analisar o uso de elementos que constroem um contexto facilitador de uma leitura induzida 

desta mensagem.  

Barthes (2005, pg. 105), em seus estudos sobre a linguagem publicitária, diz que todo 

anúncio comporta três mensagens diferentes: a mensagem literal (denotada), a mensagem 

associada (conotada), e uma terceira, a mensagem declarada. O que Barthes chama no anúncio 
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publicitário de mensagem declarada ou referencial, seria a mensagem lingüística que aparece na 

análise da imagem publicitária: “é a marca, o próprio produto, cuja menção é a finalidade mesma 

da publicidade e cuja presença obrigatória sempre faz do anúncio publicitário uma comunicação 

franca” (2005, pg. 106), mas como afirma o mesmo autor, ”é evidente que, estruturalmente, é a 

segunda mensagem, ou mensagem associada, a mais importante, é ela que articula todo o anúncio 

e, como um eixo, possibilita estabelecer uma relação de equivalência entre a imagem literal e o 

produto”. 

Pelo fato de estarmos analisando uma imagem que aqui se define como uma fotografia 

publicitária de moda, iremos seguir os conceitos de Barthes e nos focarmos na segunda 

mensagem, a mensagem conotada intrincada de elementos simbólicos e construtores de sentido 

para uma produção que é acima de tudo publicitária, com o intuito de venda. 

Assim a mensagem denotada será somente mencionada no momento da descrição do 

objeto imagem, e para relacionar os elementos ali presentes , e a mensagem lingüística não será 

abordada neste estudo, por não ser tema da pesquisa e também por aparecer nos anúncios 

selecionados, a linguagem verbal somente para apresentar a marca do produto. 

Martine Joly (1996, pg. 92), evocando a metodologia empregada por Barthes para a 

análise de imagens publicitárias, afirma que uma mensagem visual é construída através dos 

signos e da relação representativa desses signos no saber cultural e sócio-cultural do espectador. 

A autora defende a análise da imagem publicitária com base em diferentes elementos tanto da 

semiótica quanto da semiologia, sempre inseridos no contexto sócio-cultural do consumidor que é 

alvo da campanha, gerando assim a identidade: 

 

a significação global de uma mensagem visual é construída pela interação de diferentes 
ferramentas, de tipos de signos diferentes (...) E que a interpretação desses diferentes 
tipos de signos joga com o saber cultural e sociocultural do espectador, de cuja mente é 
solicitado um trabalho de associações. (2005, pg. 113) 

 

Será feita então, uma análise Barthesiana, baseada nos conceitos de Roland Barthes, (que 

tem origem na semiologia), onde a mensagem é dividida em: mensagem denotada e mensagem 

conotada (identificando e descrevendo os signos geradores dessa conotação) e a construção de 

sentido por estes signos através dos processos de trucagem, pose, objetos, fotogenia, esteticismo, 

sintaxe, sempre no contexto sócio-cultural no consumidor. 
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 Ainda, a análise dos elementos morfológicos e técnicos fotográficos também exaltados 

por Barthes como relevantes para a formação de sentido da imagem, tais como: grão, massa, 

textura, cor, plano, enquadramento, composição, ângulo, objetiva e demais. E todos estes 

elementos dentro do contexto cultural de uma sociedade contemporânea, onde estes imagens são 

produzidas e veiculados, averiguando assim, de que maneira constroem a identidade de gênero 

reapresentada nas fotografias das campanhas publicitárias da marca Calvin Klein Jeans 2007, 

mais especificamente a androginia. 

 Para melhor compreendermos esse contexto sócio-cultural em que o consumidor está 

inserido e de acordo com o qual a mensagem (fotografia publicitária de moda) foi produzida, e 

suas subjetividades e expressões simbólicas, serão levantados conceitos de autores como Hall 

para conceituar identidade, e também as definições de representação, simbólico, subjetividade, 

cultura e social através de autores como Guatarri, Thompsom, Giddens e Bourdieu, e demais 

estudiosos do tema. 

 Compreendendo o que é identidade e como se dá o seu processo de representação dentro 

da subjetividade do indivíduo, e como são representadas por imagens, conseguimos visualizar a 

importância desses conceitos para o sucesso da publicidade dentro da sociedade atual. Assim 

vislumbramos com mais clareza e precisão todo o processo conotativo de uma mensagem visual 

tendo a fotografia como suporte, através de elementos e técnicas que se valem de uma 

subjetividade do consumidor para chegar a uma mensagem objetiva, a de vender.  

 Neste contexto percorrerá a metodologia proposta neste capítulo para dar conta do tema 

de pesquisa do referido trabalho onde se buscará compreender como se dá a construção da 

androginia na fotografia de moda da campanha Calvin Klein Jeans 2007, reconhecendo os 

elementos e técnicas ali utilizados. 
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4 IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO: O ANDRÓGINO NO CONTEXTO  

FOTOGRÁFICO DE MODA  

 

4.1 IDENTIDADE E MODA: UMA RELAÇÃO SIMBÓLICO-CULTURAL. 
 

Neste capítulo serão abarcados os conceitos teóricos de identidade, representação, cultura 

e simbólico tendo como base o contexto de uma sociedade pós-moderna voltada para o consumo, 

conceitos estes necessários para a compreensão e desenvolvimento do trabalho. Nas seções deste 

capítulo serão relacionados o conceito de identidade com a moda e com o gênero, caracterizando 

cada um e definindo como essas identidades são representadas, e as formas simbólicas pelas 

quais elas são representadas para produzir sentidos em fotografias de campanhas publicitárias de 

moda, ou seja, os elementos simbólicos utilizados representativos dessa identidade e  que façam 

parte do imaginário e do aporte cultural do consumidor a ser atingido. 

 

 O conceito de identidade é dividido em três concepções diferentes segundo Stuart Hall 

(2004, pg. 10): ele fala do sujeito do iluminismo, que era centrado no indivíduo, unifoco, dotado 

de total razão, seria a concepção do individualismo. O sujeito sociológico, que se tornou a 

concepção clássica da questão que é a relação do eu com as outras pessoas, do eu em sociedade, o 

sujeito ainda tem o seu eu, mas este se relaciona com os mundos culturais exteriores e todas as 

demais identidades à sua volta. 

O sujeito pós-moderno não teria uma identidade fixa e permanente, os sujeitos vão 

assumindo diferentes identidades ao longo da sua história dependendo do contexto e do 

momento. E Hall (2004, pg. 13) completa: “se sentimos que temos uma identidade unificada 

desde o nascimento até a morte é apenas por que construímos uma cômoda estória sobre nós 

mesmos ou uma confortadora narrativa do eu”. Para o estudioso, a identidade na pós-

modernidade não é mais fixa, o sujeito pode ser composto de várias identidades, e o processo de 

identificação “tornou-se mais provisório, variável e problemático”, ele diz que “a identidade 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia”. 

A identidade se exterioriza através de elementos simbólicos que irão classificar 

(igualando ou diferenciando) o indivíduo no seu grupo, cada um desses símbolos pode ser muito 

pessoais, então no momento em que tem-se a intenção de atingir um grupo de pessoas com 

determinada imagem (na publicidade por exemplo), o foco deve ser nos elementos e signos que 
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farão sentido para o maior número de pessoas dentro deste universo, para que esses pessoas se 

identifiquem com o que esta representado na imagem. Utiliza-se então da subjetividade, ou seja, 

da existência de elementos (a linguagem, os signos, as ideologias, os discursos, os mitos), que 

não são percebidos conscientemente, e que têm o poder de mobilizar sem que o espectador se dê 

conta da sua intenção, por exemplo, os elementos estéticos ou emocionais, para dar o sentido 

desejado a estas imagens. 

A subjetividade é parte do processo de formação das identidades, individuais e coletivas, 

e estas estão sempre vinculadas uma a outra norteando juntamente com o contexto cultural, a 

nossa identificação com o outro, com o grupo, com tudo que está a nossa volta e até mesmo com 

determinada imagem que nós é apresentada em uma campanha publicitária, sendo portanto, uma 

representação com a qual os sujeitos se identificam. 

Para Guattari, (1986, pg. 31) a subjetividade “é essencialmente fabricada e modelada no 

registro do social”, e o modo como os indivíduos vivem essa subjetividade oscila entre dois 

extremos: num o indivíduo somente vive a subjetividade da maneira que a recebe, de maneira 

alienada, e em outra o indivíduo receberia essa subjetividade de maneira expressiva e criativa, 

produzindo uma subjetividade singular. Guattari e Rolnik (1986, pg. 68), explica: “ a 

singularidade é um conceito existencial; já a identidade é um conceito de referenciação, de 

circunscrição da realidade a quadros de referência, quadros esses que podem ser imaginários”, 

diferenciando do conceito de identidade: “identidade é aquilo que faz passar a singularidade de 

diferentes maneiras de existir por um só e mesmo quadro de referência identificável”. 

 

Os processos de subjetivação, de semiotização – ou seja, toda a produção de sentido, de 
eficiência semiótica – não são centradas em agentes individuais (no funcionamento de 
instâncias intrapsíquicas, egóicas, microssociais), nem em agentes grupais. Esses 
processos são duplamente descentrados. Implicam o funcionamento de máquinas de 
expressão que podem ser tanto de natureza extrapessoal, extra-individual (sistemas 
maquínicos, econômicos, sociais, tecnológicos, icônicos, ecológicos, etológicos, de 
mídia, enfim sistemas que não são mais imediatamente antropológicos), quanto de 
natureza infra-humana, infrapsíquica, infrapessoal (sistemas de percepção, de 
sensibilidade de afeto, de desejo, de representação, de imagens, de valor, modos de 
memorização e de produção idéica, sistemas de inibição e de automatismos, sistemas 
corporais, orgânicos, biológicos, fisiológicos, etc.).(GUATTARI; ROLNIK, 1986, 
pg.31) 

  

A identidade individual de cada pessoa é formada por uma identidade coletiva e uma 

identidade pessoal. A identidade pessoal se baseia em características sociais e morais importantes 

como a inteligência, a beleza, e esta definição de identidade pessoal, esta pautada na identidade 
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coletiva (a religião, o sexo, a raça). Segundo Anthony Appiah (1994, pg. 171) “inventamos ‘eus’ 

através de um estojo de opções à nossa disposição através da cultura e da sociedade”, assim “as 

sociedades coletivas fornecem o que podemos chamar manuscritos: narrativas que as pessoas 

podem usar ao moldar os seus planos de vida e ao contar as histórias das suas vidas”. Então nossa 

identidade se forma baseada e espelhada nas identidades coletivas, através do olhar dos outros 

que definimos o que somos, a sociedade será o cenário para criar e mostrar a nossa identidade 

individual. 

Giddens (2005, pg. 56) diz que o conceito de identidade segundo a sociologia é 

multifacetado e pode ser abordado de várias formas, o autor a divide em identidade social e auto-

identidade ou identidade pessoal. A identidade social é construída por características que são 

atribuídas aos indivíduos pelos outros, esses atributos posicionam a pessoa em relação a outros 

indivíduos dentro do grupo e a identidade pessoal é o seu sentido de si mesmo com relação ao 

mundo eu está a sua volta: “A auto-identidade ou a identidade pessoal nos diferencia como 

indivíduos distintos. Refere-se ao juízo singular de si mesmo que é produzido pelo auto 

desenvolvimento e pela constante interação do indivíduo com o mundo exterior”. 

Desta forma, a identidade faz uma ligação entre o homem e o meio que vive, o eu e o 

exterior, situando-o no mundo social e cultural, sendo responsável pela fusão do sujeito e o 

universo onde ele vive.  

A identidade então, se forma dentro de um sistema de representação da sociedade em que 

o indivíduo esta inserido, através dos significados produzidos, ou segundo Kathryn Woodward  

(2000, pg.17), através dos sistemas simbólicos:  

 

É por meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido a nossa 
existência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses sistemas simbólicos 
tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar. A 
representação, compreendida como um processo cultural estabelece identidades 
individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornecem 
possíveis respostas as questões: Quem eu sou? Quem eu poderia ser? Quem eu quero 
ser?. 
 

 Esses sistemas de representação norteiam o indivíduo e quando esses significados e 

sistemas simbólicos são utilizados na mídia, e principalmente na publicidade, são de grande valor 

atrativo e de identificação, pois o indivíduo se reconhece, ou muitas vezes assimila essas 

identidades tomando-as como suas. 
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 Os sistemas simbólicos são apontados por Bourdieu (2003, pg. 08): “trata os diferentes 

universos simbólicos, mitos, línguas, arte, ciência, como instrumentos de conhecimento e de 

construção do mundo dos objectos, como ‘formas simbólicas”. E esses sistemas são responsáveis 

pela estruturação do mundo, os sistemas simbólicos de âmbito subjetivos se transformam em 

objetivos quando definem a comunicação e os processos sociais entre os indivíduos. 

 Hall também liga a formação da identidade aos sistemas de representação que o indivíduo 

está inserido, ele compara  a teoria do pensador psicanalítico Jacques Lacan, que fala da fase do 

espelho, quando a criança está formando a sua identidade através do que ela vê, ela vê no outro a 

sua própria imagem refletida, é o momento em que a criança começa a ter consciência dos 

sistemas simbólicos exteriores a ela como a língua, a cultura e a diferença sexual. Afirmando este 

pensamento, Hall (2004, pg. 37) diz que: 

 

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos 
inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. 
Existe sempre algo ‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece 
sempre incompleta, está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’. 

 

Esses conceitos nos ajudam a compreender o processo utilizado na criação de uma 

campanha publicitária, que tem como objetivo identificar o consumidor com a marca ou com o 

produto, ou então com o usuário (o modelo) do produto que está figurado no anúncio, “A 

capacidade de os publicitários criarem anúncios que levam o consumidor a se identificar 

pressupõe que eles conheçam as necessidades de identidade deste mesmo consumidor – que eles 

compreendam qual seria uma identidade apropriada e sedutora para aquele consumidor 

particular”, segundo Sal Randazzo (1996, pg. 96), e completa: “muitas marcas criam mitologias10 

que servem para refletir e reafirmar a identidade do consumidor. Neste caso, o que se deseja é 

que o consumidor se identifique com a imagem do usuário (o tipo de pessoa apresentada usando 

o produto) criada pela publicidade...”. 

Na fotografia de moda, enquanto lugar onde os grupos sociais e seus indivíduos são 

representados por meios de formas e modos simbólicos os elementos se colocam de maneira a 

sensibilizar, a seduzir o público-alvo, não somente para vender o produto moda, mais que isso, 

                                                 
10 A mitologia que  Randazzo  fala, seria a identificação com algo através dos mitos que temos em nosso 
inconsciente, “os mitos moldam as vidas das pessoas mesmo quando ninguém se dá conta disso” (pg. 102), ele ainda 
exemplifica com a identidade de gênero simbolizada nas campanhas através dos mitos femininos e masculinos, como 
a Grande Mãe, o Guerreiro, o Pai Terrível, a Donzela (baseados nos arquétipos de Jung). 
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ela tem o poder de tocar aquele indivíduo, fazendo com que ele se identifique, se reconheça ali, 

ou reconheça o que ele quer ser através da representação destes elementos no imaginário do 

consumidor. 

Assim a publicidade se vale destes conceitos (de identidade e de representação) na 

construção dos produtos (campanhas), utilizando elementos e técnicas que gerarão sentido para o 

consumidor, e sentidos que promovam uma identidade. O consumidor se identifica com a  

imagem (no caso da fotografia de moda) ou ele identifica ali algo que ele pode ser , como na 

teoria do espelho de Lacan, é algo aceitável ou desejável dentro do seu contexto social e cultural,  

uma imagem configurando  através de signos a identidade que despertará o desejo para aquele 

produto através da subjetividade de cada um. 

 A Calvin Klein constrói essa identificação com o seu público consumidor, a partir da 

identidade de gênero representada nas campanhas da marca através de elementos e técnicas, e 

baseados em todo um contexto sócio-cultural,  que irão figurar o jovem contemporâneo com todo 

o  simbolismo ali representado. 

 

 
4.1.1. Identidade e Cultura: Identidade contextualizada na sociedade de consumo. 
 

Utilizaremos como base para a análise das mensagens imagéticas (as fotografias 

publicitárias de moda) o contexto cultural, ou seja, a cultura como lugar de estabelecimento de 

uma identidade, onde os fenômenos culturais são produzidos, e também as formas simbólicas 

estarão representadas no contexto midiático e mais especificamente na fotografia publicitária de 

moda da marca Calvin Klein.  

Para entendermos estes processos sociais e culturais, primeiro devemos localizar o 

contexto cultural onde estes fenômenos acontecem. Thompson (1990, pg. 193) diz que os 

fenômenos culturais são produzidos em contextos sociais estruturados, eles são primeiro 

produzidos por sujeitos que estão inseridos em um contexto, para outro sujeito que também estará 

inserido em um contexto sócio-histórico específico, e que com os recursos que esse contexto lhe 

fornece é que ele irá receber e interpretar os fenômenos. Com base na concepção simbólica de 

cultura de Thompson (1990) cultura é o padrão de significados incorporados nas formas 

simbólicas, que inclui ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos, em 
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virtude dos quais os indivíduos comunicam-se entre si e partilham suas experiências, concepções 

e crenças. 

Thompson (1990, pg. 176) classifica como fenômenos culturais, ações, gestos e rituais, 

assim como textos, obras de arte, programas de tv, e diz que todos se manifestam através de 

formas simbólicas. Desta forma a fotografia e a fotografia publicitária podem ser caracterizadas 

como fenômenos culturais também. Formas simbólicas seriam “expressões de um sujeito e para 

um sujeito (ou sujeitos)”, e teriam o propósito ao serem produzidas, de alcançarem determinado 

objetivo “tentando expressar aquilo que ele (o sujeito) ‘quer dizer’ ou ‘tenciona’ nas e pelas 

formas assim produzidas”. 

Para o autor o contexto social é o local onde os indivíduos agem e interagem e se estrutura 

e caracteriza da seguinte forma: as situações espaço-temporais, os campos de interação (com os 

recursos, regras, convenções e esquemas), as instituições sociais (que são conjuntos relativamente 

estáveis de regras, recursos e relações), e a estrutura social (composta por assimetrias e diferenças 

relativamente estáveis. 

O indivíduo é levado a adotar uma conduta adequada a fim de se classificar no mundo 

social e em uma de suas categorias (ou mais de uma), e os bens simbólicos são utilizados para 

classificar cada indivíduo, lhe concedendo determinado status e dizendo a que grupo pertence. 

Giddens (2006, pg. 38) conceitua cultura: “A cultura de uma sociedade compreende tanto 

aspectos intangíveis - as crenças, as idéias e os valores que formam o conteúdo da cultura - como 

também tangíveis – os objetos, os símbolos ou a tecnologia que representam esse conteúdo”. 

Os elementos culturais, que são todos os símbolos utilizados para compor a representação 

do indivíduo, se compartilhados por todos os membros da sociedade, facilitam e contribuem para 

a comunicação dentro desta sociedade formando um contexto comum onde todos irão viver. 

Assim, uma imagem que pretende construir uma identidade representado algo para o consumidor 

deve utilizar símbolos que farão sentido, que são de conhecimento para todos os membros 

daquele grupo (ou pelo menos o maior número de pessoas possível). 

Dentro da cultura pode-se falar ainda da Subcultura e da Contracultura. Giddens (2005, 

pg. 40) diz que as subculturas dizem respeito a segmentos da sociedade que são distinguíveis dos 

demais por seus padrões culturais e que juntamente com a contracultura (que é formada por 

grupos que rejeitam os valores e normas predominantes na sociedade), “podem promover idéias 



 40 

que mostram alternativa a cultura dominante. Oportuniza a criatividade e a mudança e possibilita 

que as pessoas se expressem livremente, através de seus conceitos”. 

Em muitos momentos da história veremos a moda, como forma simbólica de 

posicionamento dos membros da sociedade, caracterizando assim as subculturas e contraculturas 

que o autor fala, a moda, ou a vestimenta pessoal, vai além da caracterização de um estilo, ela 

localiza o cidadão na sociedade, determinando a classe ou grupo a que pertence, ou ao contrário, 

pode dizer que o indivíduo se opõe a determinada classe, quando usando elementos que chocam, 

ou destoam dos demais, ou seja, podemos dizer que é elemento codificante de identidade, citamos 

como por exemplo os Punks11 na década de 70.  

Neste trabalho analisaremos a união destes aspectos: o consumo, a moda e a imagem na 

formulação da identidade do indivíduo contemporâneo e esses elementos utilizados na construção 

de sentido de uma mensagem publicitária. No caso as fotografias da campanha Calvin Klein 

Jeans 2007, que utilizam a identidade andrógina como forma de identificação com o público 

consumidor da marca. 

Mike Featherstone (1995, pg. 119) diz que o que diferencia as pessoas na sociedade 

contemporânea é o chamado Estilo de Vida, que na verdade é uma maneira de denominar um 

conjunto de características consumistas de cada indivíduo, pois este Estilo de Vida estaria 

baseado na roupa que se usa, no carro, nas coisas que se come e se bebe, ou nas opções de lazer, 

enfim em tudo que é consumido. Ou seja, a identidade na sociedade contemporânea se mostra 

através de elementos que se pode adquirir, incorporar ao corpo e a própria vida. 

A cultura de consumo torna esse comportamento aceitável, e até o induz através da 

publicidade, criando as situações e contextos onde esses indivíduos irão se reconhecer. Para 

Featherstone (1995, pg. 48), “A cultura de consumo usa imagens, signos e bens simbólicos 
                                                 

11 Breve conceitualização do movimento punk e sua importância para a moda:  “O movimento punk, se ainda 
estivesse vivo, estaria completando 30 anos de vida. Constituído em Londres por uma meia dúzia de pessoas 
undergrouds (que eram na época estudantes, desempregados, prostitutas, etc) o movimento ganhou destaque com a 
banda Sex Pistols – quarteto musical formado pelos desempregados Johnny Rotten (vocalista), Steve Jones 
(guitarrista), Paul Cook (guitarrista) e Glen Matlock (baixista) que posteriormente foi substituído por Sid Vinicius – 
que se tornou o maior ícone do movimento punk. Por meio dessa banda criada em uma Inglaterra em crise política e 
econômica a banda ganhou destaque na mídia e no mainstream (grande público), devido ao visual rebelde (eram 
vestidos pela estilista Vivienne Westwood) e rock distorcido e cru, indo totalmente ao contrário da música hippie da 
época. A filosofia punk era a do “se você não gosta do que existe, faça você mesmo – ou, simplificando, o lema do it 
yourself” (Orozco, 2005). Baseados nessa filosofia os adeptos do movimento passaram a criar as próprias 
vestimentas, a moda e a própria música.”                          Disponível em: 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n53/blogs.html, acessado em 14/04/2008. 
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evocativos de sonhos, desejos e fantasias que sugerem autenticidade romântica e realização 

emocional em dar prazer a si mesmo, de maneira narcísica, e não aos outros”. 

Segundo Caclini (1995, pg. 59) o consumo se caracteriza como exercício de cidadania, 

sendo hoje visto e estudado como “lugar de diferenciação e distinção entre classes e grupos”, 

levando em consideração “os aspectos simbólicos e estéticos da racionalidade consumidora”, 

colocando o consumo como forma de se ordenar uma sociedade, e que irá se refletir exatamente 

de acordo com a cultura coletiva desta sociedade. 

 Para gerar esse consumo, a publicidade formula produtos midiáticos que irão “encantar” o 

consumidor, na verdade, este encantamento se dá no reconhecimento do consumidor nos 

anúncios que lhe são oferecidos, seja o reconhecimento, a identificação de si próprio ou de algo 

que ele acredita fazer parte de si. Através das fotografias publicitárias, lhe são mostradas figuras, 

objetos, roupas, pessoas, corpos, que irão nortear o seu imaginário, trazendo a identificação com 

a marca, com o produto, com o personagem ou com a dramatização que ali está representada 

através da imagem fotográfica. 

Chris Anderson (2006), diz que os consumidores atuais se colocam numa posição de 

escolha, lhes é oferecido tanta publicidade, tantas imagens, tantas marcas, e o consumidor ciente 

da guerra de marketing entre as empresas e marcas, se coloca aberto a ofertas e também na busca 

de novidades. 

Os processos sociais, dos quais resultam as mudanças de comportamento do consumidor, 

se refletem nas maneiras de consumir da sociedade. Anderson diz que a cultura de massa não 

deixará de existir, mas ela tende a se tornar menos massificada, exatamente pelo interesse das 

pessoas de se diferenciar e pelas opções de escolha que hoje lhes são oferecidas.  

 

A resultante ascensão da cultura de nicho transformará o panorama social. As pessoas 
estão formando milhares de tribos de interesses culturais, conectadas menos pela 
proximidade geográfica e pelos bate-papos de local de trabalho do que pelas 
preferências comuns. Em outras palavras, estamos deixando para trás a era do 
bebedouro, quando quase todos víamos, ouvíamos e líamos as mesmas coisas, que 
constituíam um conjunto relativamente pequeno de grandes sucessos. E estamos 
entrando na era da microcultura, quando todos escolhemos coisas diferentes 
(ANDERSON, 2006, p.183). 

  

Neste cenário de uma sociedade de consumo individualista, onde cada um faz as suas 

escolhas baseados na sua subjetividade mas com o intuito de se identificar dentro do grupo, é que 



 42 

a moda se aporta como valioso elemento identificador para o sujeito e um poderoso nicho de 

mercado para a publicidade. 

 

4.1.2. Identidade e moda 

 

 Os elementos simbólicos da moda são extremamente representativos quando compostos 

numa imagem publicitária, tornando-se agente construtor e comunicador de uma identidade e 

assim meio de venda deste produto. 

Segundo Cristiane Mesquita (2006), uma sociedade (como a atual) pautada na valorização 

da imagem, privilegia os discursos que se baseiam na aparência. A roupa, a vestimenta, seriam 

uma composição feita por códigos, símbolos, onde a pessoa pretende expressar, sentimentos, 

histórico, ideologia, classe social e até gosto musical. 

 Para a autora os sentidos simbólicos da roupa sobrepõem-se às necessidades básicas e 

reais, não seria simplesmente o vestir-se para se abrigar do frio, ou proteger o corpo, mas sim a 

busca da sensualidade, da coragem, do poder, da beleza, o consumidor é permeado pelas 

“significações de marcas e estilos”. 

 A moda funciona como um elemento chave para a composição da imagem que iria 

representar a identidade do indivíduo, irá mostrar quem ele é, o diferenciando na massa. É a idéia 

de que a “aparência revelaria a essência”, justificando todo esse esforço em se mostrar através da 

moda e do estilo. 

A moda seria um dos elementos utilizados para diferenciação, para identidade do 

indivíduo, assim, as pessoas utilizariam a moda para mostrar ao outros quem são dentro da 

sociedade a que grupo pertencem.  

 
Existem três aspectos utilizados no consumo de moda: comunicacionais, sociais e 
motivacionais. Os comunicacionais dizem respeito ao ‘auto-simbolismo’, ao que a 
pessoa quer dizer de si mesma com determinada roupa, que papel ela quer representar. 
Os sociais, como a pessoa quer se inserir na sociedade e os motivacionais são relativos 
às necessidades simbólicas e funcionais. O consumo simbólico é a mensagem que as 
pessoas querem transmitir quando elas consomem alguma coisa. O que é consumido, 
neste caso, não é o produto, mas sim seu significado, comum entre a pessoa e a 
sociedade12. (MIRANDA, 2007) 

 

                                                 
12 MIRANDA, Ana Paula Celso. O consumo simbólico de marcas de moda. Disponível no site:  
http://mktdemoda.wordpress.com/tag/publicidade/, acessado em 03 de outubro de 2007. 
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Baseada nestes conceitos a publicidade se pauta cada vez mais não nos atributos físicos e 

úteis do produto que irá vender e sim nas suas qualidades implícitas, nos seus benefícios 

simbólicos e no seu poder de satisfação para determinada carência do seu público-alvo. 

Segundo Sandra Oliveira (2006, pg. 83) os produtos de moda “têm papéis, sociais, 

psicológicos e políticos, além de semióticos, ao longo da história”, a moda desempenha um papel 

de diferenciação, a vestimenta é um “texto visual”. A publicidade apresenta os produtos de moda 

com imagens que irão exaltar suas características através de seus elementos plásticos de 

identificação, facilitando assim a leitura deste texto, “a imagem é eloqüente. São cores e formas 

que se articulam, para veicular significados que muitas vezes, mais do que textos verbais, ficam 

impressos na consciência do seu interlocutor”.  

A moda exerce um papel de elemento comunicador na sociedade, onde comunica-se o que 

o indivíduo é através do que este possui, as pessoas acabam criando a sua identidade e 

identificando o outro pelo que consome, veste, come e compra. 

Esses elementos que montam o vestuário de um indivíduo demonstram simbolicamente, 

características como o nível cultural e financeiro, sua posição social e profissional, seus gostos 

pessoais e preferências musicais, até sua condição psicológico-emocional. Para manter essa 

classificação ou posição ante a sociedade que está inserido o indivíduo precisa manter um padrão 

de consumo, e quanto mais consumir, mais poder demonstra, e numa sociedade de consumo onde 

a todo o momento surgem novos produtos no mercado essa necessidade não se esgota nunca, e o 

que era símbolo de poder ontem, hoje é retrógrado, e tem que ser descartado, virar lixo.  

 Além de caracterizar a classe, e grupo a roupa também caracteriza o gênero do 

indivíduo, contribuindo assim na construção da identidade de gênero que será tratado 

posteriormente na pesquisa. Esta construção de identidade de gênero pela moda é oriundo de uma 

identidade maior, ou seja, da identidade proveniente do local e cultura onde esta é produzida, por 

exemplos o kilt13 que é usado com orgulho pelos escoceses, uma idéia quase inconcebível para 

homens de outras culturas, que simbolizam a vestimenta em forma de saia, como típica feminina. 

                                                 
13 O kilt é um traje criado pelos antigos celtas e usado até hoje, principalmente pelos irlandeses e escoceses (povo 
que o tornou conhecido no mundo todo). Originalmente era, e ainda é, feito com um tecido de lã, com padronagem 
colorida, normalmente xadrez, chamado tartan(...)era um ótimo tipo de roupa, ideal para o clima frio das terras altas 
da Escócia: servia também como cobertor! Por terem orgulho de seu passado, os escoceses usam seus kilts nas mais 
diversas ocasiões, como cerimônias de casamento e outras festas, substituindo as calças. http://www.x-
kilts.com/oqueex-kilt.htm, acessado em 14 de abril de 2008. 
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A moda também pode ser usada para demonstrar a inconformidade com a identidade de 

gênero predominante, temos como exemplo na história a queima de sutiãs pelas feministas do 

Movimento de Liberação da Mulher, na América, nos anos 60, segundo Malcolm (2003, pg. 

199), “o movimento de liberação da Mulher ‘rejeitava’ ou recusava a moda; a  finalidade desse 

movimento, em seu início, era de ‘abandonar ‘ a moda e por conseguinte abandonar as 

identidades e posições de gênero impostas”. 

Para Malcolm (2003, pg. 175) a moda e a indumentária são instrumentos utilizados para 

“construir, sinalizar e reproduzir” a identidade de gênero, ele cita como exemplo de meio difusor 

dessa identidade na sociedade as revistas de moda e em especial a fotografia de moda. 

 

A função da fotografia de moda, ao reforçar esses papéis, não deve ser desprezada. A 
fotografia de moda é indubitavelmente um importante supridor de imagens, e uma das 
mídias mais poderosas, em se tratando de criar e comunicar imagens de homens e 
mulheres. Juntamente com os filmes de Hollywood, ela oferece muitas imagens de 
maneiras diferentes de movimentar-se, de executar várias ações, de vestir diversas 
roupas, e assim por diante. (MALCOLM, 2003, pg. 1995) 
 

 Podemos observar a moda como construtora e reprodutora da identidade de gênero dentro 

das culturas, e de acordo com cada subjetividade apresentada e a fotografia como suporte 

midiático utilizado para comunicar essa identidade, em especial a fotografia publicitária, 

utilizando esse poder de criar e propagar para vender moda. E neste trabalho será analisado como 

a marca Calvin Klein se vale destes conceitos para produzir suas campanhas e construir a sua 

imagem de marca e identificação com o consumidor. 

 

 

4.2 O ANDRÓGINO NA FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA DE MODA 

 

4.2.1. Identidade de Gênero: andrógino, um gênero híbrido. 
  

Gênero tem sido o termo utilizado para teorizar a questão da diferença sexual, levando em 

consideração os papéis sociais. O ser homem ou mulher é uma construção simbólica, hoje o sexo 

biológico está em segundo plano. 

Na sociologia, a diferença entre os gêneros é interpretada de três formas: a primeira seria 

a teoria da diferença natural, que tem base biológica e o comportamento seria ditado pelos 
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hormônios, e pela força e estrutura física de cada um. A segunda teoria é a da Socialização do 

Gênero, Giddens (2005, 105) diz que os papéis de gêneros são aprendidos com o auxílio dos 

organismos sociais, como a família, a escola e a mídia, “essa abordagem faz distinção entre sexo 

biológico e gênero social – uma criança nasce com o primeiro e desenvolve o segundo”. A 

terceira teoria, da Construção social do gênero e do sexo, questiona as duas primeiras, e é a teoria 

mais moderna, ela diz não somente o gênero é construído, mas o sexo também seria um produto 

socialmente construído “não somente o gênero é uma criação puramente social que carece de 

uma ‘essência’ estabelecida, mas o próprio corpo humano está sujeito a forças sociais que o 

moldam e alteram de várias formas”, ou seja, a condição feminino/masculino, não depende dos 

aspectos somente físicos do indivíduo, mesclando todo um comportamento que provém tanto do 

seu psicológico, quanto de sua cultura, história, experiências em família e na sociedade. 

Gênero seria então um conceito socialmente criado, e a diferenciação irá surgir “em 

relação às diferenças sexuais percebidas na sociedade, ajudando a moldar, por sua vez, essas 

diferenças”, assim, a definição de ser feminino, ser masculino, se constrói através da imagem que 

se tem dos outros , dentro do grupo social. 

 
Em geral os sociólogos usam o termo sexo para se referir às diferenças anatômicas e 
fisiológicas que definem os corpos masculino e feminino. Gênero, em contrapartida, diz 
respeito às diferenças psicológicas, sociais e culturais entre homens e mulheres. O 
gênero está ligado a noções socialmente construídas de masculinidade e feminilidade; 
não é necessariamente um produto direto do sexo biológico de um indivíduo. 
(GIDDENS,2005, pg. 102) 

 

Segundo Ana Colling (2004, pg. 17), são as sociedades, as civilizações que dão sentido as 

diferenças. Diferente das teorias propostas por Freud, datadas de 1905: “anatomia é destino, disse 

ele; a vagina é o oposto do pênis, uma marca anatômica da falta de uma coisa na mulher que o 

homem tem”, mostrando a visão de inferioridade do sexo feminino, que por “destino” não 

conseguiu nascer masculino, então invejaria o falo do homem, símbolo de seu poder, para o resto 

da vida, mostrando a visão de Freud que ligava a identidade de gênero a consciência genital. 

Esta teoria baseada na anatomia do corpo tem sido superada pelas análises baseadas no 

contexto social, juntamente com os aspectos psicológicos. Segundo Leite14 (2006), a 

                                                 

14 LEITE, Marcio Peter de S. Figuras do Feminino. Disponível em: 
http://marciopeter.com.br/links/ensaios/cap1.html, acessado em 04/04/2008 
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identificação do indivíduo como feminino ou masculino depende de uma auto-avaliação, com 

referências aos outros indivíduos que ele convive e conhece: 

 

Na identidade da função de gênero, a polaridade feminino/masculino reflete uma auto-
imagem psicológica, e pode ser definida como a auto-avaliação do indivíduo da 
feminilidade ou masculinidade psicológicas. É a percepção da feminilidade ou 
masculinidade, a crença “Eu sou feminino” ou “Eu sou masculino”, comparativamente 
aos padrões sociais para o comportamento feminino ou masculino. (2006) 

 

Essa definição se daria então por um processo identificatório, mais do que simplesmente 

anatômico, “A antropologia e a sociologia nos mostram que aquilo que chamamos de masculino e 

feminino, longe de serem realidades objetivas e muito menos fenômenos naturais calcados em 

elementos anátomo-biológicos são, antes, noções dependentes das formas culturais dentro das 

quais, tais noções emergem”15 

O outro, a sociedade, o contexto histórico-familiar-escolar, todos esses elementos irão 

nortear a construção da identidade de gênero do indivíduo, Inês Hennigen (2004, pg. 102): 

“Gênero refere-se às diferenças socialmente construídas; a partir das relações sociais – 

atravessadas pelos discursos, símbolos, representações e práticas – a masculinidade e a 

feminilidade vão sendo revestidas de significações. Neste processo de constituição de 

identidades/diferenças, a posição de um posiciona o outro”. 

Os sociólogos distinguem então, o sexo como as características biológicas entre os corpos 

feminino e masculino e gênero como as diferenças psicológicas, culturais e sociais do indivíduo. 

Alguns indivíduos podem ter sua identidade de gênero formada por característica dos dois 

gêneros, feminino e masculino, essas características podem ser tanto físicas, quanto representadas 

através de elementos simbólicos como aspectos do corpo e as roupas. Neste trabalho 

consideraremos o aspecto imagético construído através de signos nas fotografias de moda das 

campanhas publicitárias da marca Calvin Klein. Como o andrógino se apresenta, através de que 

elementos e como esta identidade esta representada na fotografia publicitária da marca. 

Ao aspecto que mistura características femininas e masculinas, deu-se a designação de 

andrógino (baseado na Mitologia Grega, o Mito de Andrógino de Platão, deus metade homem, 

                                                 
15 CECCARELLI, Paulo Roberto. Diferenças Sexuais...? Quantas Existem? Disponível em: 
http://www.pailegal.net/psisex.asp?rvTextoId=1160684368, acessado em abril de 2008. 
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metade mulher). No livro O Banquete, de Platão, Aristófanes16, descreve o ser andrógino, como a 

criatura que era metade homem e metade mulher e que por temor dos deuses foi separado em 

dois, pois eles tinham em um só corpos as características dos dois gêneros, a beleza, a força a 

sensibilidade e inteligência o que os tornava muito poderosos e desafiadores dos seus superiores, 

e por isso se diz que até hoje todas as pessoas procuram a sua outra metade que foi separada, e até 

encontrá-la não serão completos. 

Segundo a psicologia, para Carl Jung17, a anima é o lado inconsciente feminino do 

homem, enquanto o animus é o lado masculino da mulher. O andrógino representa a integração 

ideal do masculino e do feminino no psique do indivíduo, um estado que ele chama todo ou 

individualidade. Jung diz que a androginia seria um arquétipo do psique humano (os arquétipos 

são as figuras como mitos, heróis, contos de fada, que norteiam nosso inconsciente, e a mídia se 

utiliza muito desses arquétipos na identificação com o público, principalmente a publicidade, no 

intuito de vender). O arquétipo andrógino teria os poderes dos dois sexos, as características dos 

dois gêneros num só corpo, tornando-o mais inteligente, mais sensível, mais forte, mais bonito. 

Atualmente os arquétipos (mitos nos quais baseamos nossos comportamento) têm mudado 

concomitantemente com as mudanças de comportamento da sociedade. 

 

Uma das conquistas realmente importantes do movimento feminista foi fazer com que 
as mulheres abandonassem os tradicionais ‘arquétipos femininos’ para experimentar a 
vida na condição de Guerreiro e Andarilho18. Ao mesmo tempo, ao ver as mulheres em 
papéis não tradicionais, os homens sentiram-se encorajados a assumir o seu lado 
carinhoso e sensível, adotando arquétipos que até então eram associados 
exclusivamente com as mulheres. (RANDAZZO, 1996. pg.124) 

 

Com estas mudanças sociais e de valores, onde mulheres precisam ser também O 

Guerreiro e homens precisam também ser A Mãe, a publicidade tem que estar sensível as 

                                                 
16 BERTOLD e JAVIER.  A sedução andrógina. A versatilidade corporal. Disponível em: 
http://www.themaozoleum.com/phoenix/gama2.htm, acessado em 02 de junho de 2008. 
 
17 Criador da psicologia analítica e reconhecido como um dos sábios do século, deixou significativas contribuições 
científicas para o estudo e compreensão da alma humana.Carl Gustav Jung nasceu a 26 de julho de 1875, em 
Kresswil, Basiléia, na Suíça, estudou medicina e sempre se interessou pelos fenômenos psiquicos. Jung jamais 
conseguiu aceitar a insistência de Freud de que as causas dos conflitos psíquicos sempre envolveriam algum trauma 
de natureza sexual, e Freud não admitia o interesse de Jung pelos fenômenos espirituais como fontes válidas de 
estudo em si. http://www.powerline.com.br/~cgjungjf/jung_jf.php, acessado em 04 de abril de 2008, 23:44. 
 
18 Arquétipos segundo Jung exclusivos do imaginário masculino. 
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mudança dos mitos para os consumidores, e assim utilizá-los na criação de suas campanhas, é 

através destas mitologias que o público irá se identificar coma  marca. 

Jung estava de acordo com Freud de que somos todos bissexuais no sentido de que cada 

pessoa combina os elementos tanto da virilidade como da feminilidade, e que a androginia estaria 

em reconhecer essas características masculinas e femininas em cada ser, e saber lidar 

harmoniosamente com elas19. 

O estudioso Antonio Maria Carvalho, explica no seu artigo: Nos Caminhos da 

Sexualidade20: Androginia na Religião e na Cultura Portuguesas, que: Androginia é o masculino-

feminino indistinguível. Enquanto o hermafrodita é uma figura do sexo, o andrógino é uma figura 

do gênero e o bissexual, pelo menos no moderno uso do termo, uma figura da sexualidade.  

O andrógino apesar de ter as características dos gêneros feminino e masculino em si, não 

permite a confusão quanto a sexualidade do indivíduo, são características de comportamento, 

maneira de agir e pensar, são mais as características psicológicas do que as biológicas que 

definem a sua identidade, aqui o corpo não é o biológico e sim o corpo como lugar de construção 

desta identidade. Neste trabalho veremos o corpo como espaço para encenação de sentidos e 

significados, onde as roupas, os acessórios, e demais expressões que lhes são investidas irão 

representar determinada mensagem em determinado contexto cultural. 

O corpo seria lugar de construção de discursos, o corpo comunica através de suas 

transformações  e de tudo que lhe acompanha no seu contexto sócio-histórico, Castilho e Martins 

(2005, pg. 87) diz que “o corpo é um dos canais de materialização do pensamento, do perceber e 

do sentir o espaço circundante, o si mesmo e também o ‘outro’, real ou imaginário”. 

Através da fotografia publicitária e principalmente na fotografia publicitária de moda, o 

corpo aparece no seu papel pleno de representação, Peruzzolo (1998, pg. 30) diz que o corpo 

como matéria significante, apesar de ter a sua origem no cinema, encontra a sua forma motriz na 

publicidade: “Nesse universo vibrante de processos fotográficos (no seu melhor sentido 

etimológico) de linguagem, em poucas décadas, o corpo individual substitui-se por um corpo 

social”, dizendo com isso que através da mídia e principalmente da publicidade, usando como 

                                                 
19 http://marciopeter.com.br/links/ensaios/cap1.html, acessado em 04 de abril de 2008. 
 
20  CARVALHO, António Maria Romeiro. Nos Caminhos da Sexualidade: androginia na religião e na cultura 
Portuguesas. Disponível em:  http://www.historiadamedicina.ubi.pt/cadernos_medicina/vol14.pdf#page=69, 
acessado em abril de 2008. 
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suporte a fotografia, se definiu o que seria o corpo ideal, a altura, o peso e as roupas condizentes 

com este modelo de corpo estabelecido. 

 
O corpo não é, então, apenas uma entidade biofisiológica, tratada como uma coisa viva. 
É, de modo primordial, um objeto simbólico socialmente erigido no seio da cultura 
pelas relações de linguagem, porque ele é um conjunto de representações coletivas, 
criadas e partilhadas dentro dos conglomerados sociais.(...) É a faculdade de 
representação que o faz mensagem, justamente pelos investimentos valorativos que lhe 
são aplicados, dando sentido á comunicação que se efetua. (PERUZZOLO, 1998, pg. 
18) 

 

 A androginia pode ser representada em um corpo independente do seu sexo biológico, ela 

se representa exatamente por estes elementos que podem ser moldados no corpo (entre eles o 

vestuário) e que dependendo do contexto social-cultural terão determinado significado, assim a  

publicidade se vale da fotografia para construir uma encenação neste corpo produzindo diferentes 

representações de acordo com a  subjetividade do consumidor. 

 

4.2.2. O andrógino na moda: contexto histórico, cultural e social. 
 

Neste trabalho o termo andrógino estará se referindo ao gênero, a identidade, não levando 

em consideração o sexo, ou a sexualidade do indivíduo. Na moda o termo andrógino, é utilizado 

para designar homens ou mulheres que misturam nas roupas, cabelos, postura e acessórios, 

elementos dos dois gêneros, caracterizando assim a mistura do feminino e masculino. 

A androginia é descrita como a falta de uma diferenciação (dos gêneros feminino e 

masculino) quer no estilo, quer na aparência. Casos exemplares são as carreiras de estrelas de 

Holywood e do Rock, casos de Mick Jagger, Elvis Presley e Marlene Dietrich. Hoje, os drag 

queen não só não escondem o seu aspecto, e talvez opção, andrógino, como o vendem21.  

No rock podemos citar como um exemplo contemporâneo de imagem associada a 

androginia a Banda Placebo, surgida em 1996 com seu vocalista Brian Molko, que adota um 

                                                 
21 CARVALHO, António Maria Romeiro. Nos Caminhos da Sexualidade: androginia na religião e na cultura 
Portuguesas. Disponível em:  http://www.historiadamedicina.ubi.pt/cadernos_medicina/vol14.pdf#page=69, 
acessado em abril de 2008. 
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visual com maquiagem , unhas pintadas, e roupa justas, levando a confusão de quem não conhece 

a banda se é a vocalista ou o vocalista22. 

Segundo Christiane Akune Sato (2008), no oriente a androginia é valorizada, ao contrário 

da cultura ocidental que ainda á vê com estranheza, ou como excentricidade: “Ela compara os 

biotipos ocidentais com os orientais. ‘No Japão, você olha e é um mar de gente parecida. Quase 

todos tem a mesma altura, cor de cabelo, tom de pele. Homens e mulheres, lá, têm diferenças 

sutis. E as pessoas costumam elogiar dizendo que aquele homem 'é tão bonito quanto uma 

mulher'."23 E este aspecto influência também na moda japonesas, é comum ver meninos e 

meninas nas ruas, vestidos de maneira propositalmente iguais, segundo a pesquisadora inclusive 

as lendas japonesas vangloriam guerreiros que se travestiam para enganar o inimigo. 

Eco (2007, pg. 408) fala do estilo ou gosto Camp: “ O Camp não se mede com base na 

beleza de algo, mas no seu grau de artifício e estilização”, quem tem um gosto Camp é atraído 

por objetos que apresentam algum exagero, alguma marginalidade, vulgaridade, e ainda 

ambigüidade sexual. Eco cita Susan Sontag que exemplifica como uma das grandes imagens da 

sensibilidade Camp o andrógino, “o gosto Camp toca uma das verdades menos reconhecidas do 

gosto: a forma mais refinada da atração sexual (assim como do prazer sexual) consiste em ir 

contra a inclinação sexual do próprio sexo”, e completa: “ o que há de mais belo nos homens viris 

é algo de feminino; o que há de mais belo nas mulheres femininas é algo de masculino”. 

O gosto Camp não impõe o que é belo ou feio “limita-se a oferecer à arte (e à vida) um 

conjunto de critérios de juízos diversos e complementares”. Estes conceitos de belo e feio, são 

puramente simbólicos, dependem da subjetividade de quem os vê, para Aranha e Martins (2000), 

o Belo é uma qualidade que atribuímos aos objetos para exprimindo uma nossa própria 

subjetividade, o gosto estaria intimamente ligado ao que esse objeto representa para o sujeito 

dentro da sua subjetividade, assim como o camp é belo para quem gosta do que é excêntrico pode 

não ser para quem aprecia o conceito clássico de arte. 

                                                 

22 . O primeiro álbum da banda Placebo, com a ajuda do hit single Nancy Boy, conseguiu a proeza de mobilizar toda 
a mídia britânica e transformá-los em queridinhos de veículos tradicionais como o NME ou Melody Maker. Isso 
porque a banda aliava guitarras a mil por hora com letras ultrapervertidas e, é claro, aquele irresistível visual glam-
gótico-andrógino. André Abrantes, jornalista. Site: http://www.bitsmag.com.br/conteudo/bits_box/front6.htm, 
acessado em  08/ 04/ 2008. 

23 Matéria: Japoneses valorizam androginia por serem todos parecidos, diz pesquisadora. 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u372645.shtml , acessado dia 11 de maio de 2008, 16:54. 
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Este conceito ajuda-nos a entender a ligação da subjetividade com os gostos estéticos, e 

conseqüentemente com a moda, e como o andrógino se torna algo desejável hoje nos anúncios de 

campanhas publicitárias de uma marca reconhecida mundialmente como a Calvin Klein. 

O que vai definir se tal imagem é agradável, é bonita (e conseqüentemente se vende) é a 

identificação que o consumidor terá com aquela imagem ali retratada, e a sua interpretação 

através de toda a sua subjetividade individual e também do contexto em que se encontra, o 

sentido de estético depende na pessoa que observa e não do objeto que é observado. (ARANHA e 

MARTINS, 2000)  

Num breve histórico pode-se identificar a mistura do feminino e masculino na moda da 

Idade Moderna, houve um grande desenvolvimento na produção e criação da moda masculina, 

inspirados no estilo Barroco e no Rococó (Luís XIV e XV), com o uso de rendas e perucas, 

roupas bufantes e espalhafatosas. João Braga (2005, pg. 45), salienta: “Essa moda foi toda bem 

colorida e chamativa, sendo a masculina mais efusiva que a feminina”. 

O aspecto andrógino começa a aparecer de forma marcante e com o intuito de 

diferenciação e identificação na moda nos anos 20, os chamados Anos Loucos, era um período 

Pós Primeira Guerra Mundial, com a emancipação da mulher através do trabalho, ela se torna 

independente e passa ter seu dinheiro próprio e consumir (surge o nome de Coco Chanel24, com 

seus tailleurs e cabelos curtos). O design das roupas muda, livrando as mulheres dos apertados 

espartilhos cintura vai para o quadril anulando as curvas e os cabelos curtos "a la garçonne", 

“quase masculinizada (...) a mulher parecia mesmo um menino de tão andrógina”, diz João Braga 

(2005, pg. 74). 

Mas foi na década de 60 que este conceito se afirmou na moda, tanto feminina quanto 

masculina. Na masculina, “o homem estava voltado a se enfeitar e a difusão da moda unissex, 

                                                 
24 Em 1909 Chanel se muda para Paris e começa a produzir chapéus que vende para as suas amigas, o sucesso é tanto 
que ela abre uma boutique. Chanel começa a criar a sua imagem de mulher independente e atualizada, propondo um 
guarda-roupa simplificado e utilizando elementos do universo masculino. Relata Francesc Petit: “De 1924 a 1931, 
Gabrielle Chanel descobriu com o duque de Westminter a atmosfera e o conforto inglês: o tweed, o pulôver largo, o 
blazer masculino e a capa, que fizeram parte desde então de seu repertório criativo. Chanel é percussora do estilo 
andrógino na moda: “Logo após a guerra, o New Look conseguiu se impor no momento em que a juventude se 
inspirava na moda americana. Em 1954, porém Chanel, com mais de 71 anos, lançou seus tailleurs simples em 
silhuetas andróginas; os jornalistas e compradores anglo-saxões apreciaram”.(PETIT, 2004, pg. 181) 
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nesse período, só contribuiu positivamente para isso” (BRAGA, 2005, pg. 89) e na feminina com 

o ícone Twiggy25. 

A cena musical é uma produtora de moda notória, muitas bandas são mais conhecidas por 

seu visual do que pelas próprias músicas, e quem se identifica com a banda, sua música, seu 

estilo, adota para si este mesmo visual, e assim o que era um a roupa usada por um músico ou 

uma banda excêntrica, amanhã pode ser “moda” em todo o mundo, visto que é um processo de 

recíproca troca, a moda se baseando na música e a música se promovendo com a moda. 

A história do rock conta que desde um dos seus criadores na década de 50, o pianista 

Little Richard já usava glitter e lantejoulas em sua produção para as apresentações, com esta 

herança os roqueiros dos anos 60, adotaram a postura andrógina como sinônimo de rebeldia, com 

seus símbolos como cabelos compridos, roupas coloridas e brilhantes, e maquiagem pesada, aqui 

pode-se citar novamente Mick Jagger26 dos Rolling Stones. 

No final dos anos 60 no Reino Unido, David Bowie, o “camaleão”, assume uma postura 

andrógina através do seu personagem “Ziggy Stardust”, um alienígena andrógino que usava 

roupas coloridas muita maquiagem, além de toda uma performance teatral no palco com jogo de 

luz e mímicas. Também, Freddie Mercury, cantor e compositor do grupo Queen – 

particularmente na década de 70 – admite inspirar-se em Liza Minelli para criar seu visual na 

concepção de uma estética extravagante, inspirando outras bandas de rock.27 

                                                 
25 Londres vivia um movimento jovem muito importante na metade dos anos 60, o qual ela batizou de Swinging 
London. Artes plásticas, estilo, cinema, música, comportamento e literatura mudavam conceitos e geravam novas 
formas de expressão. A herança fashion dessa época é muito rica: sombras coloridas, estampas de efeito óptico, 
minissaias, cortes de cabelo geométricos... Enfim, Twiggy surgiu como a maior - e melhor - personificação de toda 
essa efervescência, que ganhou força também em outras partes do mundo. Sua aparência frágil e mignon, quase 
andrógina, teve um efeito devastador na mídia, justamente por se contrapor ao padrão de beleza feminina da década 
anterior (anos 50): mulheres voluptuosas e sensuais como Marilyn Monroe. NORONHA, Heloisa. Twiggy, a 
Primeira Top.    Disponível em: http://www2.uol.com.br/modaalmanaque/historia/historia_twiggy.htm. Acessado em 
11 de setembro de 2007, 12:07 
 
26 Segundo Christopher Andersen (1993, pg. 87), na biografia, Jagger não-autorizado: “Para o público, o 
comprimento do cabelo de Jagger era suficiente para colocar a masculinidade dele em questão. Os lábios carnudos e 
a sombra nos olhos aumentavam a confusão. ‘Mick era muito masculino’-ele era muito forte e muito agressivo, por 
exemplo. ‘mas fisicamente ele era feminino, disse Shrimpton.-Ele sempre separava os dois lados”. 
 
27 MILHOMENS, Paulo. Androginia pós-moderna: sexualidades em construção e indústria musical no ocidente 
(1970-1980).  
Disponível em: http://www.revistaautor.com/index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=60, 
acessado em 10 de maio de 2008. 
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Nos anos 70 a idéia era realmente de chocar, com homens travestidos de mulher nas 

bandas de glam28 rock, essa imagem foi adotada como uma maneira de manifestar o repúdio ao 

esteriótipo de machões que os homens adotavam, concebido pela imagem dos soldados pós-

guerra, a virilidade e a brutalidade dos homens do exército29. 

Toda essa construção de uma imagem andrógina (através das roupas, maquiagem, 

postura) tinha o fim dentro da cena rock de chocar os mais conservadores, a família e a 

sociedade, representando assim a rebeldia dos jovens da época, que encontravam nas novas 

definições de gênero uma maneira de quebrar tabus antiquados (o que ainda hoje pode ser 

observado).“Ao vestir-se uma roupa já se está escolhendo o gênero que irá representar”, na 

reflexão sobre as relações entre roupa e gêneros, Mota e Aguiar levantam a questão da relevância 

da roupa na construção da identidade (masculino/feminino) entre os jovens, e considera o 

mercado de moda como espaço social de construção de padrões de masculinidade e feminilidade:  

 

As práticas de consumo de vestuário no mercado expressam um conjunto de valores, 
hábitos, técnicas corporais e preferências que definem e colocam em prática as formas 
específicas de cada cultura vestir os gêneros, ou apresentar seus corpos sexuados, 
mostrando como os padrões de masculino e feminino podem ser reforçados ou 
modificados.30 

 

Trataremos da androginia neste trabalho no aspecto que mescla as características 

masculina e feminina, não levantando a questão da sexualidade do indivíduo, analisaremos a 

androginia presente nas fotografias de moda publicitárias, quanto a mistura representada 

simbolicamente, mas que não permite confusão quanto à identidade sexual de cada pessoa. 

São homens, que assimilam a sua imagem signos e símbolos do universo femininos 

atribuindo a estes características que seriam femininas, e o contrário também, mulheres que 

                                                 

28 “O glam (ou glitter, de brilho) rock foi um modismo que nasceu e morreu com Ziggy Stardust, a persona criada 
por David Bowie, em 1972, e tirado de cena, em 1973. Durou mais ou menos um ano e meio, e teve como principais 
astros, além de David Bowie, Marc Bolan, Roxy Music, Mott the Hoople, e pela ligação com Bowie, Lou Reed e 
Iggy Pop. Um ‘movimento’ cuja principal característica era o rock andrógino de Ziggy Bowie com o boogie-woogie 
néo–hippie de Marc Bolan, o maior ídolo inglês do início dos 70 (vendeu 37 milhões de discos, solo ou com seu 
grupo, o T.Rex).” http://www2.uol.com.br/JC/_2000/2904/cc2904c.htm, acessado em 11 de maio de 2008. 

29  A História do Glam Rock, Alexandre Wildshark , http://www.cys.mus.br/especial_glam-historia.htm. 

30 . MOTA, Dolores e AGUIAR, Rita Cláudia. Vestindo Roupa e Criando Gêneros: a roupa na construção do 
masculino e do feminino entre adolescentes. Disponível em:  http://www.estilismoemoda.ufc.br/Artigos3.htm. 
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incorporam elementos, traços a sua imagem identificatória que normalmente seriam símbolos 

masculinos. Compreendendo assim, como essas características andróginas e  essa construção 

simbólica do gênero se dá de maneira  representativa dentro de uma campanha publicitária 

através das suas fotografias. 
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5.ANÁLISE DAS FOTOGRAFIAS PUBLICITÁRIAS DA CAMPANHA  2007 CK JEANS. 
 

 Neste capítulo serão analisadas as fotografias publicitárias de moda, selecionadas da 

campanha 2007 da Calvin Klein Jeans, veiculadas nas revistas Vip e Vogue. Esta análise baseada 

na metodologia de análise de mensagem visual de Barthes identificará os signos passíveis de 

representação simbólica, e demais elementos técnicos e morfológicos próprios da produção 

fotográfica. A significação de toda esta composição de elementos será analisada dentro de um 

contexto sócio cultural, fundamentado nos conceitos de identidade, cultura e representação, em 

que a identidade da marca é representada na imagem fotográfica de acordo com a subjetividade 

do consumidor. 

 

Foram selecionadas fotografias de moda da Campanha Calvin Klein Jeans 2007, feitas 

pelo fotógrafo David Sims, com os modelos Jamie Bunke e Natalia Vodianova. As fotografias 

com um forte apelo sensual mantêm a mesma identidade das fotografias que na década de 90, 

criaram polêmica, na época produzidas por Bruce Weber (Vide ANEXO 1, pg 84) tiveram 

influência definitiva na publicidade de moda com seu apelo erótico, sendo chamado inclusive de 

homoerótico, usando a imagem de homens com traços femininos, em atitudes doces e fraternais, 

mas que posteriormente se tornaram fonte inspiradora para outras campanhas inclusive de outras 

marcas, tornando-se ícone da propaganda.31  

A marca foi a primeira a lançar um produto destinado a ambos os sexos, um perfume 

unissex, em 1994, o CK One em que a campanha publicitária tinha o seguinte texto: “Be Good. 

Be Bad. Just Be”32. Desde a sua criação, a Calvin Klein tem como conceito interligar roupa, 

marca e atitude, optando sempre pela inovação, pelo inusitado e pelo polêmico. 

Foi a primeira marca a colocar o jeans na passarela, e a utilizar campanhas com 

fotografias extremamente sensuais para vender suas roupas, e demais produtos como por exemplo 

os perfumes. Estas características tornaram-se cada vez mais acentuada nas campanhas da marca, 

hoje identificando-a, e compondo uma mensagem visual a fim de conceituar uma atitude 

                                                 
31 WHITEMAN, Vivian. Homenageado em SP, Bruce Weber nega rótulo "homoerótico" Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u321712.shtml, acessado em 11 de maio de 2008 
 
32 Tradução do slogan:  Seja bom, Seja Mau. Apenas seja.  
Do site: http://www.mundodasmarcas.blogspot.com/2006/06/calvin-klein-american-fashion-wear.html, acessado em 
08 de outubro de 2007. 
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contemporânea de um homem ou uma mulher, onde suas características e posturas, transcendem 

os conceitos de gênero convencionais. 

A marca Calvin Klein surgiu em New York em 1978, com a sociedade do jovem designer 

e estilista Calvin Klein e Barry Schwartz, que era o administrador, as roupas logo começaram a 

fazer sucesso, pois eram vistas como a típica moda americana, sem o glamour da alta-costura 

européia, eram roupas que surpreendiam pelo minimalismo de seu designer, pelas linhas retas e 

por um apelo sofisticado mas casual. 

Além do conceito minimalista prático e atemporal, que ganhou o mundo todo, pois era 

uma moda internacional, a Calvin Klein também inovou na publicidade, desde o seu início, com 

o ícone sexy da época (início dos anos 80), a atriz Brooke Shields, em uma campanha (Vide 

ANEXO 2,  pg. 84 )que ela aparecia nas fotos vestida de camisa entreaberta e jeans e sugerindo 

que não existia nada "entre mim e meu Calvin”, com a frase, “Nothing stood in the way of her 

and her Calvins”33, tornando a marca um ícone de atitude, aliada a autenticidade, e a sensualidade 

ao inusitado. Nas palavras de Baudot, quando se refere às roupas de Calvin Klein: 

 

...muito bem estudadas e difundidas por imagens que beiram o erotismo, irão impor a 
grife desse incrível diretor artístico que confere ao conjunto de sua obra um caráter de 
homogeneidade  e apuro muito de acordo não só com a atenção dispensada á 
comunicação de seus produtos de massa, mas também com a elaboração destes, ao 
mesmo tempo simples e sofisticados. (...) um conceito global que privilegia uma 
simplicidade radical, um funcionalismo sofisticado e uma imagem simultaneamente 
glamourosa e provocante... (2002, pg. 365) 

 

A fim de dar conta da proposta do trabalho, serão analisadas as fotografias da Campanha 

2007 da Calvin Klein Jeans, através de seus elementos conotativos da mensagem visual: os 

elementos Barthesianos, técnicos e morfológicos,  sob a ótica das relações culturais que foram 

tratadas no capítulo 4. 

O objetivo é identificar os elementos que compõe esta imagem fotográfica e de que 

maneira é constituída uma identidade de gênero andrógina através de elementos nesta mensagem 

visual. 

Um dos veículos é a revista VIP, publicações do segundo semestre de 2007. VIP é uma 

revista de periodicidade mensal, que tem uma tiragem de 94.590 exemplares, num número total 

de leitores de 371.000. O leitor da revista se divide em 69% de homens e 31% mulheres, sendo 

                                                 
33 Nada entre ela e seus Calvins, http://www.mundodasmarcas.blogspot.com/2006/06/calvin-klein-american-fashion-
wear.html, acessado em 08 de outubro de 2007. 
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uma revista com perfil voltado para o público masculino, 75% destes leitores têm entre 20 e 49 

anos, e a sua maioria se divide entre Classe A (31%) e Classe B (35%), tendo como descrição de 

uma revista que é “Referência de comportamento, moda e beleza do homem moderno. Vip quer 

orientar o leitor no relacionamento com as mulheres e no consumo inteligente, de modo bem-

humorado e irreverente”34. Uma revista voltada para o público masculino moderno, um homem 

que se preocupa com moda, beleza, relacionamentos, pertence a uma classe alta, e está a procura 

de informação sobre os mais diversos assuntos do seu universo cotidiano e também sobre novos 

produtos e formas de consumo. 

A outra revista onde esta campanha foi veiculada no mesmo período, segundo semestre de 

2007, foi a revista Vogue Brasil. A Vogue35, é americana mas está no Brasil desde 1975, no 

início achava-se difícil que os anunciantes investissem numa revista voltada para uma classe 

sofisticada e de alta qualificação. Hoje é uma revista voltada para moda, tendências, compras, 

gente e estilo de vida. “Destinada a um público altamente qualificado, a chamada classe AA”. “A 

Vogue circula atualmente com 40 mil exemplares mensais, a maioria deles vendida em banca”36, 

ou seja é uma revista voltada par o público feminino, de alto poder aquisitivo que busca uma 

revista especializada em moda e estilo, que traz  tendências e novidades do mercado nacional e 

internacional. 

Observa-se que a mídia escolhida, a revista, é um meio mais seletivo e segmentado quanto 

ao seu público consumidor, e também um meio tradicional para se vender a moda a partir da 

fotografia como suporte principal, e as revistas em pauta a Vip e a Vogue têm seu público-alvo 

focado em homens na primeira e mulheres na segunda, mas com um perfil parecido, de pessoas 

que apreciam assuntos como moda, comportamento e estilo, sendo também consumidores de 

classe alta com mais de 20 anos. 

Outros exemplos de publicações no Brasil, é a revista Void37, que tem distribuição 

gratuita, e a revista Men’s Health38, com uma circulação de 102.805 exemplares mensais. 

                                                 
34  Dados retirados do site: http://publicidade.abril.com.br/homes.php?MARCA=53, acessado em 20 de maio de 
2008. 
35 http://www.cartaeditorial.com.br/site/ 
36 Matéria: Maioridade de Vogue, publicada no site: http://terra.com.br/istoe/cultura/139422.htm, acessado em 20 de 
maio de 2008. 
37 http://www.avoid.com.br/contato.php  “A VOID é uma empresa de comunicação e entretenimento focada no 
público jovem universitário (18 a 24 anos). Realizamos trabalho em new media marketing, desenvolvimento de 
conteúdo, produção de eventos, ações promocionais e a manutenção de três veículos de comunicação.” Distribuída 
em academias, shoppings, universidades e algumas cidades do interior. 



 58 

 Baseados então em todos os conceitos levantados nos capítulos anteriores, como as 

técnicas de conotação barthesianas, as técnicas fotográficas e os elementos morfológicos, 

juntamente com a contextualização do aporte cultural de produção desta imagem, e também o 

veiculo anunciante da campanha, analisaremos as fotografias a seguir. Sobre a importância de 

uma detalhada análise da imagem, para a compreensão de sua produção e intencionalidade, 

 Duarte elenca alguns dos elementos utilizados nos processos que devem ser observados 

pelo analisador: 

 

É inegável que o plano destaca a importância do tema em relação aos outros elementos 
presentes na imagem; que a composição confere seqüencialidade ou direcionalidade, 
levando o olhar a percorrer as imagens de acordo com um certo esquema que descobre 
pontos essenciais e os valoriza; que o enquadramento define a posição dos sujeitos em 
relação a margens da imagem; que as tomadas frontais, laterais têm sentido de ordem 
cultural; que a hierarquia de figuras – perceptiva ou narrativa – atribui sentidos diversos 
ao fixo e ao móvel, ao animado e ao inanimado. E assim, tamanho, enquadramento, 
formato, plano, tonalidade, contraste, nitidez, além de dados explícitos como 
indumentária, objetos tecnologias empregadas e a própria mídia que divulga o texto 
conferem sentidos e significações. (DUARTE, 2000, pg. 202) 

 

 Ao se criar uma campanha publicitária deve-se levar em consideração não só a identidade 

do produto, mas o conceito criado para aquela campanha. Principalmente quando se trata do 

produto moda, que tem uma vida extremamente efêmera, volátil, a cada estação se renova, e a 

cada semestre uma nova coleção é lançada. Assim, a publicidade de cada nova campanha irá 

transmitir o conceito desta nova coleção. 

A campanha da Calvin Klein Jeans inverno 2007 tem como tema : “Os ícones e os 

acordes sinuosos do Glam Rock, as linhas curvilíneas da Art Déco39, a estética do psicodelismo, a 

famosa loja Biba40.”41 Inspirada na década de 70 a coleção traz elementos da moda da época com 

                                                                                                                                                              
38 “Men's Health é uma revista de estilo de vida, que trata de forma prática e objetiva dos temas para o bem estar do 
homem moderno como: saúde, fitness, nutrição, relacionamento, sexo, estilo e carreira”. Site: 
http://menshealth.abril.com.br/home/ 
 
39 O padrão decorativo art déco segue outra direção: predominam as linhas retas ou circulares estilizadas, as formas 
geométricas e o design abstrato. Entre os motivos mais explorados estão os animais e as formas femininas. Nesse 
sentido, é possível afirmar que o estilo "clean e puro" art déco dirige-se ao moderno e às vanguardas do começo do 
século XX, beneficiando-se de suas contribuições. 
Enciclopédia Itaú Cultural, Artes Visuais. Disponível em 
:http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=352, 
acessado em 26 de maio de 2008. 
 
40 “Olhos grandes, chapelão, manguinha bufante. Mas não era só isso que fazia da Biba uma das marcas de moda 
mais famosas do mundo em sua fase de ouro, de 1964 a 1975. A butique – a principal delas ficava localizada na 
Kensington High Street e chegou a ser chamada pelo Sunday Times de “a loja mais bela do mundo” – era uma 
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enfoque no que acontecia no mundo da música e das artes. Segundo Belinasso, “Assim, poético e 

sofisticado, chega o inverno 2007 da Calvin Klein Jeans. Surgem releituras seguras de looks e 

personagens de uma das mais inspiradoras épocas da moda, num interessante paralelo entre o 

antigo e o contemporâneo”. 

Observa-se que o tema da campanha, a década de 70, remete a rebeldia, a sensualidade e a 

identidade de gênero andrógina que são elementos característicos da identidade da marca, e 

também preceitos contemporâneos da identidade jovem. 

O glam rock ou glitter rock, movimento musical já citado no capítulo 4, remete a nomes 

como o grupo New York Dolls formando em 1971, em Nova York. David Johansen vocalista da 

banda quando questionado sobre a origem do aspecto andrógino da banda: “Não sei de onde veio 

a coisa glitter. A gente simplesmente era muito ecológico em relação ás roupas. O lance era pegar 

roupas velhas e usar de novo. Acho que chamaram de glitter rock porque alguns dos garotos que 

iam nos ver colocavam purpurina nos cabelos ou no rosto”, e completa: “E a gente achava que 

assim que se deve ser quando se está numa banda de rock & roll. Espalhafatoso.” Assim 

utilizando roupas velhas, que podiam tanto ser femininas como masculinas, e todo o 

“espalhafatoso” inspirado no teatro e nas cores e brilho da purpurina, a banda assume uma 

imagem Glam (termo derivado do glamour), ou andrógina. (MCNEIL; MCCAIN, 2004, pg. 153) 

Na época, ano de 1970, esse visual ainda era novo, e causava surpresa, confusão, e ao 

mesmo tempo admiração. Jerry Nolam baterista da banda fala sobre a reação do público a 

maneira que a banda se vestia, e se apresentava nos show, com roupas femininas, maquiagem e 

cabelos compridos: 

 

No começo, boa parte da platéia dos New York Dolls era gay, mas nós todos éramos 
héteros, é claro. Todos nós éramos loucos por garotas, e vou te contar uma coisa: as 
mulheres perceberam imediatamente. Foram os homens que ficaram confusos. As 
mulheres sabiam, não ligavam pro que a gente vestia. E elas nos adoravam por isso, 

                                                                                                                                                              
concept store muito antes desse termo existir. A marca ficou tão forte, que causa comoção até hoje: ela foi uma das 
primeiras a usar – provavelmente se dar conta – o conceito de branding, ou seja, da marca como estilo de vida. A 
butique, assim como suas fãs, as Biba girls viraram símbolos da Swinging London da década de 60 - movimento que 
teve seu ápice na imagem da modelo Twiggy”.Biba: pioneira em branding na Swinging London, Jorge Wakabara. 
Disponível em: http://chic.ig.com.br/materias/390001-390500/390344/390344_1.html, acessado em 25 de maio de 
2008. 
 
41 Calvin Klein Jeans lança inverno 2007, Carlos Alberto Bellinaso.  
Disponível em http://www.bonde.com.br/bonde.php?id_bonde=1-14--2698-20070327. acessado em 26 de maio de 
2008. 
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porque a gente tinha culhão pra se vestir e agir daquele jeito. Era divertido pra elas. 
(2004, pg.152) ooper e David Bowie 

 

Com o sucesso deste novo jeito de se vestir e se apresentar, várias outras bandas 

assumiram a androginia Glam ou Glitter em seus visuais, exatamente com o intuito de transmitir 

características como atitude, polêmica, rebeldia, sensualidade e excentricidade, e assim despertar 

admiração do público, curiosidade na sociedade e o incômodo dos mais conservadores. 

No Brasil, os jovens também adotaram este visual como maneira de  desafiar o sistema, os 

meninos se inspiravam em Keith Richards, Mick  Jagger e Alice Cooper, e usavam Kohl42 para 

pintar os olhos. Segundo Bahiana, (2006, pg. 39), o Brasil teve os seus representantes do estilo 

Glam, como o grupo Secos e Molhados, com o seu vocalista performático Ney Matogrosso. 

 

O modelo era David Bowie (fase Ziggy Stardust/ Pin Ups/ Diamond Dogs) e a base era 
a androginia, o visual que Bowie mesmo definia na canção ‘Rebel Rebel’: ‘seus pais 
não sabem se você é menino ou menina’. Quem não tinha acesso à maquiagem teatral 
dos popstars recorria ao pancake e colava estrelinhas de papel e lantejoulas no rosto 
com cola de cílios postiços”. (2006, pg. 39) 

 

Baseada nessas características que marcaram uma época e é fonte de inspiração até hoje, 

misturando o feminino e o masculino com a atitude rock, a campanha 2007 da Calvin Klein 

Jeans, mais uma vez explora a mistura de gêneros (já tradicional nas campanhas da marca Calvin 

Klein), para construir uma imagem de ousadia, subversão e forte apelo estético. 

                                                 
42  Kohl seria o precursor do delineador, já era usado pelos egípcios para maquiar os olhos. 
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Fotografia 1: 
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A imagem, uma fotografia publicitária da marca Calvin Klein, é um anúncio de página 

inteira, ímpar. Apresenta dois modelos, um feminino e um masculino, os dois olham diretamente 

para a câmera, encarando o interlocutor. A fotografia é em preto e branco com contrastes de luz e 

sombra e abaixo da imagem aparece a marca do produto. 

O modelo masculino veste uma calça jeans, e o feminino, uma calça jeans e um chapéu 

com um lenço. Eles estão abraçados, o homem de frente para a câmera e a mulher de costa 

somente com o rosto voltado para a câmera. 

A cor da fotografia é  em tons de cinza, preto e branco, que remete as fotografias antigas, 

que eram tiradas em filme preto e  branco. Nota-se marcas de desgaste, dobras e ranhuras na 

fotografia ,o que transmite a textura de uma foto que tivesse sido dobrada, guardada, o que 

reforça a sensação ser uma fotografia tirada há muito tempo, remetendo ao tema da campanha 

década de 70. 

A luz (que é um dos efeitos da Fotogenia que Barthes fala), é levemente difusa, 

posicionada ao lado dos modelos, o que cria áreas de sombra e luz. A luz ressalta as costas da 

modelo mulher e o rosto e peito do modelo homem, escondendo parte do rosto da modelo e 

criando uma leve silhueta nas costas e cintura do modelo masculino. Aqui nota-se que este jogo 

de luz, uma das técnicas fotográficas, tem o papel de salientar alguns traços e partes do corpo e 

ocultar outras. Esconde quase que totalmente o rosto feminino, ressaltando as suas costas e braço 

direito, e no modelo masculino, exalta o seu rosto, seu olhar e peito, criando uma linha em 

silhueta na cintura.  

A pose nesta imagem é uma das principais desencadeadora de sentidos conotativos. 

Observamos que os modelos encenam os personagens, encarando o espectador e posicionando 

seus corpos. A modelo está de costas, com as mesmas arqueadas e contraídas, ostentando a 

musculatura assim como seu braço, que aparece posicionado a frente do modelos, também 

tencionado e musculoso. A cabeça é baixa com um olhar somente de canto, sendo que metade do 

seu rosto se esconde na sombra. A modelo apesar de ter um corpo musculoso, sem curvas e os 

seios escondidos (que seriam um símbolo da feminilidade), se coloca numa posição de indefesa, 

com um olhar ao mesmo tempo inocente, meio escondido e sensual (a boca entreaberta), 

conotando a ambigüidade de elementos femininos/masculinos, um corpo sem traços físicos 

femininos numa posição de extrema fragilidade. 
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Já o modelo masculino está encarando o espectador, a mão na cintura leva a uma posição 

de afronta, mas ao mesmo tempo sua pose faz com que sua cintura tome uma forma torneada e 

seu peito e um dos mamilos esteja em evidência na imagem, assim como os traços delicados de 

seu rosto. No ato de envolver a modelo, que esta numa posição meio encolhida, e apoiada em seu 

ombro, o modelo se coloca numa posição de seu dono, protetor. 

Analisando a pose podemos detectar variações quanto a interpretação de cada gesto, 

enquanto a mão na cintura, poderia ser interpretada como exibição e feminilidade, o olhar 

ameaçador poderia ser masculino e viril. E estes elementos colaboram na construção da 

identidade andrógina dos personagens, que têm como princípio básico a mistura de características 

em um só corpo dos gêneros feminino e masculino, independente da sexualidade do indivíduo.  

Os dois modelos estão abraçados, com pernas e quadris encaixados, uma pose que conota 

a união dos corpos, uma relação sexual, pois seus órgãos genitais encontram-se frente a frente, 

numa mesma altura, encostados um no outro. Esta pose simboliza a união dos corpos, a 

sensualidade da situação e o produto a calça jeans fazendo parte desta encenação. Sobre a relação 

entre publicidade e sexualidade, construindo a identidade de gênero e a sua representação para o 

consumidor, Castilho e Martins (2005, pg. 91) diz: 

 

...a sexualidade, sensual ou de ruptura com os modelos tradicionais de 
masculino/feminino, perpassa um sem-número de publicidades, de moda ou não. Essa é 
uma das marcas do mundo contemporâneo que rediscute os papéis do masculino e do 
feminino, no que tange a orientação do ‘diferente’ - mesmo que ele seja voltado para a 
orientação sexual do sujeito. 

 

O enquadramento utilizado pelo fotógrafo é o mais próximo à visão do olho humano e ao 

que ele realmente está enxergando. Os modelos foram fotografados num plano médio aberto, em 

que aparecem somente da parte superior da coxa para cima, até o topo da cabeça. Aqui pode-se 

notar a valorização do corpo nesta imagem, em detrimento ao próprio produto que seria a roupa, 

neste caso o jeans, que aparece somente uma parte, dando a sensação de continuidade para fora 

do quadro da fotografia. A fotografia é na vertical e os corpos ocupam quase que todo o quadro. 

O ângulo de tomada ou posição, é um plano normal, paralelo aos modelos, em que seus 

olhares se cruzam com o do espectador numa mesma linha, “Encarando o espectador ‘olhos nos 

olhos’, o personagem dá-lhe a impressão de ter com ele uma relação interpessoal, instaurada 

entre  um ‘eu’ e um ‘você” (JOLY, 2003, 106), é uma conversa, o olhar do modelo masculino 
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frontal e com a testa levemente franzida intimida, e o olhar da modelo, somente com olho a 

mostra e de canto, passa a sensação de medo, de quase vergonha, pois ela não se mostra, pelo 

contrário, esconde seu olhar na sombra do chapéu. Esse jogo do esconder pode ter uma conotação 

sensual, ela esconde seus seios, esconde seu rosto, e ao mesmo tempo olha para o espectador com 

quem cria uma íntima troca, ela não mostra por que sabe que o espectador quer ver. 

A lente ou objetiva utilizada é uma 50 mm, próxima ao campo de visão humano, da 

realidade,  o que torna o espectador mais próximo da cena real, proporcionando assim uma maior 

relação de cumplicidade. 

A composição desta fotografia consiste nos dois modelos centralizados num fundo neutro. 

O fundo é levemente escuro, dando contraste ao claro da pele dos modelos, e não interferindo de 

maneira alguma na imagem principal que é dos corpos dos modelos. 

A mensagem também pode ser conotada através dos signos ou elementos simbólicos ali 

figurados, esse processo de significação vai depender das associações que o espectador vai fazer. 

Para isso ele se vale de toda a sua bagagem cultural e toda a sua subjetividade e, assim, irá 

identificar na imagem através destes signos a mensagem implícita ali. Sabendo disso o produtor 

da imagem deve valer-se dos signos que irão representar algo para o espectador, e no caso da 

fotografia publicitária de moda, algo que irá vender o produto, fazendo com que o espectador ali 

se identifique com o que esta representado na construção imagética fotográfica ali organizada. 

Na fotografia analisada os modelos estão vestindo somente o jeans da marca Calvin Klein, 

a parte superior do corpo dos dois aparece completamente despida, somente ocultando algumas 

partes pelo jogo de luz. 

A modelo feminino usa um chapéu com um lenço, objetos que remetem ao que era 

utilizado na década de 70, e a estampa do lenço representa a psicodélica, aspecto presente na 

música, na moda e no estilo da época, assim como o seu cinto. 

Nota-se nesta fotografia a importância dada ao corpo como lugar de encenações de 

sentidos, seja através dos gestos, da pose, e das próprias formas deste corpo. Segundo Peruzzolo 

(1998, pg.17): “Um ‘corpo’ é uma construção social e cultural, cuja representação circula no 

grupo, investida duma multiplicidade de sentidos”, e essas “representações se formam de acordo 

com o desenvolvimento humano num dado contexto sócio-histórico”. 

Os corpos representados na fotografia são de um homem e de uma mulher, mas  enquanto 

a mulher possui uma estrutura muscular mais densa e rígida que temos desde a Grécia como 
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modelo de estrutura física masculina, o modelo homem, ao contrário, tem um corpo mais 

franzino, mais esguio, e também com a  cintura bem marcada, características físicas femininas. 

Pode –se notar aí os indícios da intencionalidade de se confundir os corpos femininos e 

masculinos, ou ainda romper com os esteriótipos de “corpo feminino” e “corpo masculino”. 

 

O corpo tomado como objeto biofisiológico na cultura, é linguagem sendo, então, um 
campo significante que organiza falas, isto é, que organiza em processos de 
funcionamento comunicacionais. Ele não é apenas um meio de transmitir informações, 
é também e talvez principalmente, um campo interativo de significações e 
ressignificações no seio dos conjuntos sociais humanos. (PERUZZOLO, 1998, pg.25) 

 
 

No corpo da modelo a posição da luz exalta as costas e o braço, com os músculos bem 

definidos, o que sugere um corpo masculinizado, o seio que seria a diferenciação do corpo 

feminino, está totalmente escondido, assim como metade do seu rosto. 

Já o corpo do modelo masculino aparece os traços do rosto bem claros, o seu rosto tem 

traços finos, delicados, quase femininos, e estas características são salientadas pelo uso de 

maquiagem bem marcada nos olhos, a maquiagem seria um símbolo de feminilidade na 

sociedade contemporânea, e nesta imagem aparece como adorno no rosto do modelo masculino 

salientada pela luz assim como piercing no nariz, acessórios que chamam a atenção para o seu 

rosto, e salientam os seus traços. 

Os cabelos dos dois modelos são extremamente parecidos, em cor e formato, assim como 

seus corpos que se misturam na pose, nas cores, na forma e no tom da pele. 

Nota-se, então, uma intencionalidade em igualar os corpos, em anular as diferenças 

exaltando assim a identidade andrógina que a marca propõe. A Calvin Klein é uma marca que 

cria produtos para ambos os sexos, mas mais que isso, ela cria um conceito de diferenciação pela 

igualdade, pelo ambíguo, pelo confuso, pela beleza e pelo poder de se ter as características 

femininas e masculinas no mesmo corpo, e assim não ter limitações quanto ao uso das 

vestimentas. 

Esta campanha traz juntamente com os símbolos da época, as características andróginas, 

que eram utilizadas como maneira de expressar rebeldia e inconformidade com os padrões 

estabelecidos. Mas que apesar do contraste temporal, é um conceito contemporâneo, de quebra de 

regras impostas, a partir da utilização do corpo e da roupa para expressar atitude, revolta, 

inconformidade, neste caso com os esteriótipos de masculino e feminino. 
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Fotografia 2: 
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A fotografia é de um anúncio de página inteira, ímpar da revista masculina Vip, em papel 

revista com brilho, sem borda. 

No anúncio um modelo masculino veste uma jaqueta e uma calça jeans e uma faixa na 

cabeça, a fotografia é em preto e branco num fundo cinza escuro, e logo abaixo do modelo 

aparece a marca Calvin Klein Jeans. 

 Assim como a fotografia anterior, esta também é em preto e branco. Sobre o preto e 

branco como construtor de sentido na fotografia, Camilo e Nogueira, explicam: 

 

É necessário sublinhar que a utilização do preto e branco é uma opção discursiva 
carregada de significações e que em nenhum caso deve interpretar-se o uso do preto e 
branco como uma ausência de cor. Se é certo que o grau de figuração de uma imagem 
diminui com o emprego do preto e branco, quer dizer, nós deparamo-nos perante uma 
fotografia mais reconhecível como representação para o espectador, o uso do preto e 
branco dota a fotografia de uma forte expressividade que explica a razão de números 
fotógrafos de imprensa continuarem a usar este tipo de película ou técnica 
fotográfica...43 

 

A textura da fotografia imita uma fotografia envelhecida, com aspecto desbotado, 

salientada pelo preto e branco, e pelas marcas de dobras na parte inferior da foto e na lateral 

direita. Remetendo a época inspiradora da campanha em questão, a década de 70, a foto parece 

ter sido tirada na época e guardada, dizendo ao espectador que este é um retrato daquele período 

que foi guardado e agora apresentado a ele, mascarando toda a produção intencional da 

fotografia, além de promover os sentidos de época, propostos pelo conceito abarcado. 

 A luz é lateral e também suavemente difusa, salientando o rosto, parte do cabelo e o peito 

do modelo. O fundo é neutro, em tom de cinza. 

 O enquadramento é um plano médio aberto (ou o chamado plano americano, que corta na 

altura da coxa), captado por uma lente 50 mm, na vertical, e o modelo centralizado ocupando 

praticamente todo o quadro da fotografia, dando uma sensação de proximidade entre o espectador 

e o modelo fotografado.  

 O ângulo de tomada é um leve contra-plonge, uma fotografia tirada nesta posição, tem o 

poder de aumentar o objeto fotografado, lhe conferindo poder, e grandeza. Neste caso, coloca o 

modelo em posição de superioridade com o espectador que o olha de baixo para cima, e essa 

                                                 

43 CAMILO, Eduardo e NOGUEIRA, Luis. Proposta de Modelo de análise da Imagem Fotográfica. Disponível em : 
http://www.analisisfotografia.uji.es/root/analisis/metod_pt/metod.htm, acessado em 25 de maio de 2008. 
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característica é acentuada pela maneira que o modelo posiciona a sua cabeça, e a direção do seu 

olhar. 

 A pose do modelo o coloca no centro do quadro, a cabeça erguida, levemente atirada para 

traz, os cabelos cobrem parte do rosto, como se estivessem em movimento, as mãos na cintura, e 

o peito impulsionado para frente. 

O olhar do modelo é direto ao espectador, mas de uma posição superior, e com as 

sobrancelhas levemente franzidas, o que lhe confere a posição de intimador, conferindo-lhe 

poder, assim como as mãos na cintura também transmitem uma atitude exibicionista. 

O corpo, mais uma vez, toma um papel de construtor de sentido no momento em que lhe é 

salientado o peito, totalmente sem pêlos, liso, e o desenho da jaqueta aberta remetendo a um 

decote, assim como o seu quadril pela posição em que se coloca e ainda pelas mãos na cintura e 

parte desta cintura aparecendo, posição segundo Allan e Pease, (2005) utilizadas pelas mulheres 

para exaltar seus símbolos de fertilidade, o que coloca o modelo numa situação de sedução com o 

espectador, mas salientando características que comumente não seriam atributos de atração 

sexual masculinos, assim como seu rosto com traços finos e a maquiagem presente. 

O seu cabelo em balanço ocultando parte do olhar, preso por uma faixa (único objeto 

utilizado além do produto roupa), atitude e acessórios que seriam comuns em um corpo feminino, 

assim como as mãos na cintura, e demais características descritas, demonstra na imagem um 

homem sedutor, com traços femininos, mas que apesar do balanço dos cabelos e da pose 

salientando o peito, emana um olhar provocativo e confiante ao espectador, passando segurança 

de sua sedução, beleza e poder. 

 
A cabeça mirando o alto com o queixo projetado para a frente sinaliza superioridade, 
destemor e arrogância. A pessoa que o faz expõe deliberadamente a garganta e ganha 
altura adicional que lhe permite ‘olhar por cima do nariz’. Queixos largos resultam de 
altos níveis de testosterona, razão pela qual o queixo projetado para a frente costuma ser 
associado ao poder e a agressividade. (ALLAN e PEASE, 2005, pg. 156) 

 

Com essa composição de gestos e atitudes, tanto delicadas quanto agressivas, misturando 

e confundindo o que seria de âmbito feminino e masculino, é construída a representação da 

androginia nesta imagem. 

A fotografia representa conforme o conceito da campanha, um homem da década de 70, 

que utilizava-se da androginia para se auto-afirmar, como um homem moderno, subversivo às 

regras vigentes na época, um homem com coragem para quebrar os padrões de beleza e 
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masculinidade em voga (soldados e homens de guerra), mas ao mesmo tempo essa imagem é 

contemporânea no que mostra um homem que não tem pudor em seduzir, usufruindo de seus 

melhores atributos, mesmo que esses atributos sejam o corpo esguio, a delicadeza do rosto, os 

cabelos longos. Ele utiliza a roupa e o exibicionismo como fatores de sedução, e assim estabelece 

uma relação com o público. 

As características andróginas, tão presentes na década de 70 continuam atual, e muito 

valorizada no mundo da moda, conforme Sabino: 

 

No inicio dos anos 70 falava-se mais em moda unissex, onde muitas peças de roupa 
podiam ser adotadas por ambos os sexos, sem distinção. A partir do final dos anos 90 e 
início do século XXI, a androginia tornou-se um tema proposto por muitos estilistas em 
suas coleções, e a escolha de modelos evidenciava mulheres praticamente sem busto e 
sem formas muito definidas. Os homens deveriam ser imberbes, de corpo esguio e sem 
músculos desenvolvidos (2007, pg 46). 

 

Notamos então, o visual andrógino presente em épocas distintas na moda, mas sempre 

participando de alguma maneira deste universo criativo, seja no unissex dos anos 70, no brilho 

dos 80, nos blazer com ombreiras para as mulheres nos 90, ou em todas as releituras feitas 

atualmente destes visuais. 

Vale salientar que a androginia não se relaciona a sexualidade do indivíduo, é uma 

característica de gênero e não de sexo, ou seja, o homem andrógino se veste, se enfeita, e se até se 

comporta “como uma mulher”, por admirar e por acreditar que estas características trazem 

beleza, poder e autenticidade ao seu universo elementos como a vaidade , a delicadeza, a 

sensibilidade, que por determinação impostas não são características próprias de meninos. 
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Fotografia 3:  
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 O anúncio é de página inteira, na fotografia um casal de modelos esta abraçados no centro 

da imagem. A fotografia é em preto e branco, com um fundo infinito cinza. O modelo masculino 

veste calça jeans, camiseta e um lenço na cabeça, e a modelo, calça jeans, jaqueta e um chapéu, 

os dois olham para a câmera. A marca Calvin Klein Jeans aparece abaixo da imagem no canto 

direito do anúncio. 

 O enquadramento, lente e luz são os mesmos utilizados nas outras fotografias, com um 

plano médio aberto, uma objetiva 50mm, trazendo a sensação de realismo e proximidade com a 

imagem, e a luz lateral difusa, com áreas de sombra, realçando determinadas partes dos corpos 

dos modelos, através da fotogenia, que seria o embelezamento da imagem através de técnicas, 

com a intenção de se conotar sentido àquela imagem. 

 Nesta fotografia, a luz é posicionada de maneira que incide sobre o lado direito do rosto 

do modelo, seu ombro que está despido, a mão da modelo que o segura firmemente, e o rosto da 

modelo , salientando seus olhos e boca. 

A cor é em preto, branco e tons de cinza, e o ângulo de tomada é normal, paralelo aos 

modelos, colocando-os na mesma altura do espectador, criando uma linha imaginária entre os 

olhos dos modelos e do consumidor que vê a fotografia. 

 A textura da fotografia também é a mesma das anteriores, além dos tons de cinza, as 

ranhuras, o leve granulado, remetendo a uma fotografia antiga. 

Nesta fotografia ainda se nota a marca de uma fita adesiva, e de uma perfuração, em vez 

das marcas de dobraduras que aparecem nas outras imagens analisadas (que mostravam uma foto 

que havia sido guardada dobrada). No entanto, esta, parece ter sido colada em uma parede, ou 

pregada, como comumente se faria com um pôster de uma banda de rock, conceito da campanha 

que estamos analisando. Este tipo de tratamento, hoje facilmente concebido através de tecnologia 

digital, se compara as técnicas de Esteticismo (elemento de conotação de imagem barthesiano), 

neste caso, claro, não está imitando um quadro, mas imita um pôster, e reproduz a sua textura, 

com o intuito de transmitir ao espectador uma sensação táctil.  

 Como as outras fotografias já analisadas, esta também nos traz a formação de um 

triângulo central na imagem, este triângulo se forma pela pose e posição dos modelos no quadro 

fotográfico, com uma base mais larga embaixo, e o topo do triângulo nas cabeças dos modelos. 
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Essas linhas têm a função de direcionar o olhar do espectador, neste caso para os rostos dos 

modelos. 

 A pose dos modelos: os dois estão abraçados, com os corpos voltados um para o outro, 

mas os olhares para  a câmera. O modelo masculino segura levemente a modelo pela cintura, a 

modelo feminino segura-o pelo braço bem forte, aparecendo seus dedos tensionados pela 

incidência da luz, aqui pode-se notar a atitude mais agressiva da mulher, pelo menos na sua 

imposição de força no momento de segurar o modelo, enquanto ele somente a envolve, 

suavemente. 

 Aqui os objetos (roupa e acessórios) utilizados contribuem para aparência andrógina do 

casal, lembrando claro, a inspiração no rock anos 70, e todo seu aspecto de contracultura, ou seja, 

ir contra a cultura vigente, contra os esteriótipos estabelecidos pela sociedade. 

 O homem usa a calça jeans, peça unissex, a camiseta larga mostrando o ombro, o lenço na 

cabeça, e um anel, com uma pedra grande na mão direita. O lenço estampado que aparece na 

fotografia amarrando os cabelos longos do modelo, pode ser identificado como um acessório 

feminino, inclusive na fotografia 1, aparecia o mesmo objeto, o chapéu na modelo feminino. O 

objeto ou lenço é denotativo de feminilidade não só pelo fato de ser um lenço, pela estampa, mas 

pela combinação com os cabelos longos do modelo, enquanto a modelo, usa um chapéu de 

modelo masculino. 

Segundo Baudot (2005, pg. 226), a revolução cultural da década de 70 (inspiradora desta 

coleção) se traduz pelo que se via nas ruas da época: a moda das contra-culturas, o 

homossexualismo, a mini-saia, o amor-livre, o hippie, o oriente, o que chega a criar uma anti-

moda, e esta “celebrada como fonte de uma nova juventude, ela vai espalhar-se por todo o 

Ocidente. Uma vez liberadas, as aparências vão desinibir-se”. A roupa representa aí uma 

revolução, um pensamento, um descontentamento com as regras vigentes, e a exaltação ao amor 

livre e a liberdade sexual, faz com que a androginia, e a igualdade dos sexos, seja uma maneira de 

se representar essa revolução. 

 

Paralelo – essa a palavra que está em todas as bocas. Paradoxal, seria mais apropriado 
dizer na maior parte das vezes. ‘É uma moça ou um rapaz/ Um rapaz de cabelos 
compridos ou uma moça de calças’, cantam as lolitas metidas em suas roupas de vinil. 
Nos seventies a moda unissex prospera. Um jovem casal divide tudo. (BAUDOT, 2005, 
pg. 226). 
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 No que tange a identificação com o público jovem (contestador na década de 70, mas não 

tão diferente hoje), a roupa e a música continuam sendo lugar de construção de idéias e de 

posições de falas, e a inversão ou a mistura de gêneros, representada na moda e nos corpos 

continua tendo o seu papel contestador simbolizando excentricidade, autenticidade e 

independência. 

 

A feminização da roupa masculina é uma das principais contradições ‘ bem resolvidas 
na moda da década44’. A moda masculina cede espaço a peças mais ajustadas, 
acinturadas e coloridas. Isso aparece como um dos reflexos processo de mudança do 
comportamento masculino, o qual vem ocorrendo em conjunção com a consolidação de 
diferentes posturas femininas no mercado de trabalho, na família, na sociedade. 
(MESQUITA, 2006, pg. 99) 

 

 Na fotografia também observamos que a modelo está com o corpo quase que totalmente 

coberto, de calça jeans e jaqueta jeans fechada, aparecendo somente parte de sua cintura, que 

ainda é encoberta pelos dedos do modelo e seu anel. Formando um quadro de ambigüidade onde 

uma mão com um anel toca em uma cintura onde os ossos são salientes Já o modelo masculino, 

tem seu braço e ombro a mostra, se colocando numa posição de sedução com o observador, vide 

a sua boca entre-aberta, o ombro levemente erguido, a cabeça jogada para trás e os traços do rosto 

salientados pela luz, exaltando a maquiagem nos olhos e sua pele lisa e alva. 

 Mais uma vez o modelo masculino utiliza-se de gestos, como a boca levemente aberta e a 

blusa caída no ombro, os quais podemos inferir como artifícios de sedução com o espectador, que 

diferem dos músculos torneados, do maxilar proeminente, e da estrutura forte que estamos 

acostumadas a nos deparar como modelos de beleza masculinos explorados na publicidade (vide 

ANEXO 4, pg. 86). 

 A modelo mulher, no entanto, tem seu corpo todo coberto, com uma calça e uma jaqueta 

jeans, totalmente unissex e um chapéu em estilo quepe45, remetendo ao guarda roupa masculino o 

seu  rosto está em destaque pela luz, e diferente da maioria das campanhas publicitárias que 

estamos habituados(vide ANEXO 4, pg. 86),  aqui ela não usa o corpo para seduzir, mas somente 

a expressão de seu rosto, quando levanta levemente o olhar, e deixa sua boa entre-aberta. 

 

                                                 
44  A autora se refere a década de 90: “um tempo cheio de transformações, excessos, ambigüidades e paradoxos.” 
(MESQUITA, 2006, pg.99) 
45  “Quepe – boné usado por militares de vários países”. (SABINO, 2007, pg. 508) 
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Abaixar a cabeça e olhar para cima é um gesto de submissão que atrai os homens, 
porque faz os olhos parecerem maiores e a mulher, mais infantil. Por serem muito 
menores do que os adultos, as crianças passam muito tempo olhando pra cima, razão 
pela qual este gesto provoca um sentimento de proteção tanto nos homens como nas 
mulheres.(ALLAN; PEASE, 2005, pg. 109) 

 

 Analisando esta fotografia observamos que apesar de utilizarem elementos unissex como 

por exemplo, o modelo masculino de lenço estampado e a modelo feminino de quepe, que podem 

ser utilizados tanto por homens ou mulheres, dando um aspecto andrógino às suas figuras, ele 

mantêm seu olhar provocante e intimidador, com as sobrancelhas baixas e ela, uma atitude 

tímida, e desprotegida, através de seu olhar e corpo encolhido. E é essa mistura de gestos, roupas, 

e poses, tanto femininos e masculinos em ambos os modelos que representa a androginia, é essa 

mistura, que torna o homem mais delicado e sensual ou a mulher mais forte  e independente, e 

que vem representar a identidade de um consumidor que vê em todas essas características tanto 

femininas quanto masculinas a possibilidade de ser mais bonito, mais desejado, mais admirado. 
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Fotografia 4: 
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 Este anúncio é de página inteira, com uma fotografia tirada na vertical. O objeto 

fotografado (modelo) aparece centralizado no quadro da fotografia. É um modelo masculino 

usando um chapéu com um lenço na cabeça, regata e calça jeans. Encontra-se inclinado para 

frente, com os braços cruzados sobre o peito, os cabelos a frente e olhando diretamente para a 

câmera por baixo da sombra do chapéu. Logo abaixo, no canto direito do anúncio aparece a 

marca Calvin Klein.  

 A fotografia é em preto e branco, a lente ou objetiva utilizada 50 mm (observa-se pela 

proximidade com o modelo) e a luz é difusa posicionada a direita do modelo, criando áreas de 

sombra e luz, de maneira que todo seu lado esquerdo fica na sombra. 

Como a fotografia anterior esta também sofre interferência estética na sua textura, com 

aspecto desgastando, dobrado, perfurado e também as marcas de fita adesiva, lembrando 

fotografias de pôsteres de bandas de rock da década de 70. 

 O enquadramento é um plano médio, em que o modelo preenche todo o quadro da foto e o 

ângulo de tomada da imagem, um contra-plonge, o que torna o objeto fotografado maior, e lhe 

concede poder e superioridade, o que nesta imagem é atenuado pela pose do modelo, que se 

abaixa, simulando a sua aproximação com o espectador. Ao mesmo tempo que o modelo 

fotografado nesta posição adquire superioridade, quando ele se abaixa se aproximando do seu 

espectador lhe diz com este gesto corporal que ele é poderoso mas não inatingível, pois ele olha 

diretamente nos olhos do espectador, criando uma relação de intimidade. 

 

O olhar para a câmara da personagem protagonista constitui uma interpelação directa, 
desafiante, ao espectador da imagem. Trata-se de um olhar que, em determinadas 
ocasiões, sublinha a presença do dispositivo técnico que torna possível a própria 
representação fotográfica, o que rompe o verossímil fotográfico.(CAMILO e 
NOGUEIRA46) 

 

 Nesta fotografia o modelo usa o mesmo chapéu que foi utilizado pela modelo feminino 

em outro anúncio, o que reforça a identidade unissex das roupas Calvin Klein, além do lenço 

                                                 

46 CAMILO, Eduardo e NOGUEIRA, Luís. Propuesta de Modelo de Análisis de la Imagen Fotográfica. Disponível 
em: http://www.analisisfotografia.uji.es/root2/articu_por.html, acessado em 01 de junho de 2008. 

 



 77 

estampado, que também é utilizado pelos dois em várias fotos da campanha, assim, fica 

identificado como um acessório que pode ser utilizado tanto pelo consumidor feminino ou 

masculino.  

 Aqui, o modelo se posiciona inclinando o corpo para frente, a sombra do chapéu cria um 

ar misterioso, ocultando suavemente o olhar e expondo a sua boca delicada em forma de coração. 

A boca está entre aberta, fazendo um “biquinho”, segundo Allan e Pease, (2005, pg. 109) “... os 

lábios levemente abertos é um grupo gestual usado a século pelas mulheres para mostrar 

submissão sexual – uma das marcas registradas de símbolos sexuais”, o que é indicado como 

linguagem corporal pré-orgástica feminina, ou seja, um gesto extremamente feminino, 

comumente utilizado para seduzir os homens. 

 A todo tempo características femininas e masculinas aparecem através de signos e 

elementos, como a roupa e os gestos, compondo uma identidade andrógina para o modelo. 

 O braço do modelo aqui aparece contraído e com a forma dos músculos salientados pela 

posição da luz, mas estes mesmo braços posicionados rigidamente envolvem o peito, como se ele 

próprio se abraçasse se protegendo de algo, ou ainda envolvessem seios que não existem (posição 

geralmente utilizada por modelos femininos para ocultar seus seios). 

 A posição da luz também cria áreas de manchas no seu pescoço, dando volume ao osso 

conhecido como pomo-de-adão (característico do sexo masculino em função da produção de 

testosterona). Em contraditório com essas características extremamente masculinas salientadas 

aparece o cabelo solto caindo para frente de seus ombros, assim como a ponta do lenço dando a 

sensação de balanço. 

 Aqui o modelo assume a identidade de um homem forte, através das formas do seu corpo 

com os braços e pescoço definidos, e de um homem frágil quando se abraça buscando auto-

defesa e também um homem sensual e frágil quando exibe seu rosto maquiado, sua boca 

delineada e balança seus cabelos, é a mistura de características identificando um homem forte e 

delicado ao mesmo tempo. 

 

No cinema, na TV, na publicidade, no jornal ou na Internet e na mídia, testemunha-se a 
(des)construção do masculino, em razão de uma poética visual pautada na boa 
aparência e no consumismo. Uma superficialidade da pele que remete ao desejo 
masculino. Assim, emplaca-se uma ‘nova/outra’ imagem (midiática) dessa 
masculinidade desviada: símbolo do homem contemporâneo e urbano que não tem 
medo de assumir seu lado feminino.(GARCIA, 2005, pg.116) 
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 Assim, observa-se que tanto a mulher contemporânea utiliza as roupas e atitudes 

masculinas para se auto-afirmar como independente e produtiva, capaz de se inserir 

igualitariamente com o homem no mercado de trabalho, o homem também passa a assumir seu 

lado mais sensível, tornando-se assim mais criativo e sociável. Confirmando isto, Garcia (2005, 

pg. 115): “se até os anos 1990, as mulheres lutaram para se igualar, profissionalmente aos 

homens e ainda continuam, neste novo século, os homens – que permanecem no poder- estão 

tendo coragem para explorar seu lado feminino sem medo de perder o status de homem de 

‘verdade’. 
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Fotografia: 5 
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 A fotografia é de um anúncio de página inteira, em preto, branco e tons de cinza. Como 

nas outras fotografias da campanha o cenário é totalmente neutro, sem qualquer intervenção, 

somente um fundo infinito em cor escura, o que volta a atenção do espectador diretamente para o 

modelo.           

 Nela uma modelo feminino aparece das coxas para cima, posicionada no centro do quadro 

fotográfico, vestindo uma calça jeans com um cinto e um chapéu. Um dos braços cobre os seios e 

o outro fica ao longo do corpo com a mão no bolso. Centralizado e abaixo da fotografia está a 

marca Calvin Klein Jean.          

 Seguindo a mesma temática de toda a campanha esta foto também sofreu um processo de 

desgaste através de marcas, furos e dobras para remeter a uma fotografia antiga da década de 70, 

inspirada nas fotografias e pôster de ídolos do rock,  o que se fortalece pelo captação em preto e 

branco e pela luz difusa, dando pouco contraste as cores.      

 A luz está posicionada do lado esquerdo da modelo, lhe exalta o braço esquerdo e sua 

mão direita que esta apoiada, parte do lado esquerdo do rosto e o contorno de seu abdômen, 

criando uma leve silhueta em seu quadril e braço direito. A luz é difusa e muito suave, o que cria 

uma certa penumbra na fotografia escurecendo o fundo da imagem, e criando contraste com o 

tom claro da pele da modelo.          

 A modelo olha para a câmera de lado, e sob a sombra do chapéu, seus cabelos cobrem o 

colo e o braço direito esconde seus seios. Apesar da modelo olhar para o espectador, seu olhar 

não é de frente, e parece se ocultar sob a sombra do chapéu, o que causa um certo distanciamento, 

como se ela apenas o observa-se e não trava-se uma conversa direta, assim como o seu braço 

sobre o corpo formando uma barreira, entre ela e o espectador da fotografia. A boca da modelo 

aparece bem clara, ressaltada pela luz que dá uma sensação de relevo e acaba por valorizá-la, 

aparecendo iluminada e com uma leve maquiagem, exatamente o mesmo símbolo de sedução 

utilizado pelo modelo masculinos nas outras fotografias, transmitindo a sensação de sedução, 

entrega, e apelo.          

 Uma das mãos está enfiada no bolso, segundo Allan e Pease (2005, pg. 161), esta seria a 

pose do caubói, utilizada pelos homens para afirmar uma “atitude sexualmente agressiva”, e 

ainda afirma que “os dedos apontam para onde ele quer que se observe”, sendo então um gesto 

extremamente masculino e viril, que aponta para sua região genital, querendo exibí-la. 

 Observamos que a modelo posiciona uma das mãos no bolso, com os dedos voltados para 
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região genital, o que irá guiar  o olhar do espectador para esta região, e esconde os seio, que seria 

o símbolo máximo de feminilidade, associado a fertilidade e a maternidade.   

 A modelo tem um corpo robusto, com os músculos bem definidos, principalmente os 

braços e abdômen, e essas características são salientadas pela luz, que cria volume em seus 

músculos, com o contraste de luz e sombra.       

 Nesta imagem, os únicos acessórios utilizados são a calça jeans com o cinto, e o chapéu, 

objetos estes já utilizados pelo modelo, que são acessórios e vestimentas unissex, podendo ser 

usados tanto por um consumidor masculino ou feminino. Esta imagem traz uma mulher com a 

parte superior do corpo totalmente despida, nos é sabido que o corpo feminino é amplamente 

utilizado para vender, para criar uma atmosfera sensual em uma campanha publicitária, a 

diferença aqui é que esta mulher mostra o seu corpo, mas não a sua cintura fina e delicada, ou 

seus seios como atrativos, e sim traços de seu corpo que denotam ambigüidade, que poderiam 

confundir com o corpo de uma menino, (o abdômen definido, os braços fortes, o peito com pouco 

volume).           

 Aqui a  mulher é representada, bela, sensual, mas sem a maquiagem, com os cabelos ao 

natural, e com roupas unissex, primando pelo minimalismo estético. É a beleza do diferente, do 

inesperado, do incomum, ou da simplicidade, conceitos simbólicos que representam a marca 

Calvin Klein, e que são transmitidos em todas as campanhas desta.    

 Observamos um quase mimetismo de gestos e roupas nas fotografias com o modelo 

masculino e o feminino, são os mesmos acessórios, a mesma expressão facial, os corpos 

parecidos, as atitudes, mostrando-os igualmente sedutores dialogando com o espectador através 

de seus olhares e gestos.  Essa igualdade é posta de maneira a simbolizar a quebra das distinções 

de gêneros, seja de maneira subversiva na década de 70, seja pela busca de um lugar no mercado 

de trabalho nos anos 90 ou pela necessidade de identificação hoje. 

Na moda jovem de ravers, clubbers, skatistas, surfistas e gammer, a aproximação da 
imagem de garotas e garotos também se faz presente. Cabelos compridos roupas 
oversized, tênis, mochilas e acessórios de cabeça aproximam o visual dos meninos e 
meninas. Extremos cedem lugar a androginia. Meninos e meninas confundem-se nas 
ruas, nas festas, no ambiente das casas de jogos eletrônicos ou nos clubes noturnos 
(MESQUITA, 2006, 99) 

 

Aqui a androginia se representa exatamente pela exaltação de aspectos no corpo e na 

atitude da modelo que culturalmente são associados ao homem, ou ainda pelo despojamento desta 
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mulher em se mostrar quase totalmente despida de roupas, maquiagem, com seu cabelo ao 

natural, liberta de referências do universo estético feminino, Souza e Custódio (2005, 248) ao 

falar sobre esta imagem de uma mulher despojada nas atuais campanhas de moda “Essa mulher 

não usa de artificialismo, ela se apresenta tal como é, e isto não implica na perda do seu espaço 

pessoal. Significa a liberação do corpo, da personalidade, sem perder sua essência feminina. Fala 

para mulheres seguras do que são e do papel que representam”. 

A exploração do andrógino está em mostrar o belo nos músculos femininos, ou na 

delicadeza masculina, lembrando o arquétipo de Jung , onde o andrógino se mostra poderoso, por 

misturar , as belezas, as qualidades, as forças e os sentimentos de ambos os gêneros em um só 

corpo, independente do sexo, e a Calvin Klein soube utilizar desses conceitos para criar a sua 

identidade e representá-las nas fotografias de suas campanhas através das vicissitudes dos 

gêneros. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante a pesquisa em questão foram abordados os temas inerentes a construção de 

sentido dentro da fotografia publicitária de moda com a intencionalidade de seduzir o consumidor 

e vender um produto. Após percorrer inúmeros teóricos acerca de assuntos como imagem, 

fotografia, publicidade, moda, simbólico e identidade de gêneros, foi possível a compreensão não 

só da produção do suporte fotografia, mas da relevância do contexto onde esta é produzida e dos 

elementos de que se vale para representar  e construir uma identidade. 

 Não havendo um modelo de metodologia aplicável aos estudos de análise de imagem, 

optou-se neste caso por contemplar não só a técnica fotográfica, como os elementos morfológicos 

do suporte fotográfico, e toda uma análise da significação baseada nos elementos barthesianos, 

com origem na semiologia e semiótica, dentro de um contexto sócio-cultural levando em 

consideração as identidades e sistemas simbólicos que norteiam esse contexto. 

 Após selecionadas as imagens da campanha Calvin Klein Jeans 2007, e então esmiuçados 

os elementos presentes nestas fotografias passíveis de significação, percebeu-se que o processo 

de análise nunca se exaure, pois a cada nova observação, novos características eram salientadas, 

novos elementos se fazem perceber por quem analisa, mostrando que esta pesquisa é somente um 

primeiro passo para análises mais profundas desse tema. 

 Estes elementos foram analisados dentro de um contexto sócio-cultural onde se constrói 

uma identidade a partir de uma mensagem visual, a fotografia publicitária de moda. Com base 

nas leituras realizadas e das análises feitas foi possível perceber o quão delicado e minucioso é o 

trabalho do produtor de uma imagem, pois cada signo escolhido e composto de uma determinada 

maneira vai emanar um significado para o espectador, assim, é crucial a consciência por parte dos 

criadores de uma campanha e do produtor da imagem fotográfica, do poder simbólico existente 

não só no produto que está vendendo, mas dos objetos em cena, dos modelos, dos corpos, do 

cenário,  da pose, da luz e de toda a técnica utilizada. 

 Através da pesquisa sobre os conceitos e de como se dá a identidade, a representação e a 

subjetividade para o indivíduo, constatamos que estes são indispensáveis na formulação de uma 

mensagem publicitária que irá permear o imaginário do consumidor criando uma memória 

coletiva. Este imaginário repleto de sonhos, desejos, medos, se constrói dentro de uma família, de 

uma sociedade, e a partir dessa construção da subjetividade do indivíduo é que ele irá consumir. 
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 Tendo como contexto uma sociedade de consumo, e como público da campanha o jovem, 

a publicidade deve ser capaz de criar uma identificação entre o consumidor e o produto. Sabendo 

dos anseios deste jovem por ser diferente e independente, por originalidade e autenticidade, e 

ciente do valor simbólico embutido no produto roupa, a marca Calvin Klein utiliza em suas 

campanhas a representação da identidade de gênero, mas não a identidade de gênero tradicional 

de masculino e feminino, mas uma identidade que mistura as características deste dois gêneros, a 

andrógina. 

 Constatando assim que o corpo é espaço para construção de identidades e a moda o 

instrumento para essa construção, e o jovem o público que irá consumir os significados que esta 

fusão produz, mostra-se compreensível que uma marca de tanto sucesso procure inspiração para 

seus produtos e suas campanhas na androginia, um gênero distinto do que seria o convencional, já 

adotado por ícones do cinema e pelos ídolos do rock, capaz de confundir, intimidar e chocar os 

mais conservadores.  

 Ao explorar a mistura de gêneros na moda, ou seja, a androginia representada em suas 

campanhas, a Calvin Klein se apropria de um simbolismo que já foi utilizado em outras épocas 

para designar rebeldia, inconformismo, autenticidade, e até mesmo revoluções sexuais e políticas, 

e que hoje é sinônimo de estilo, originalidade, criatividade e diferença. Podemos dizer então, que 

as roupas da Calvin Klein trazem consigo um valor não só de uso, mas através da imagem que foi 

criada em suas campanhas traz um produto intrincado de valores simbólicos, como a 

independência feminina, a sensibilidade masculina, ou como a beleza e a sensualidade de ambos 

independente do sexo e ,ainda, a quebra de paradigmas ditados pela sociedade. 

 Ao analisarmos as imagens, percebemos que a representação da androginia se dá por 

vezes através da pose do modelo, em outras pela maquiagem, em outras pelo cabelo ou pelos 

acessórios, e que algumas características são salientadas pela luz, ou pela posição da câmera, 

assim como pelo enquadramento, ou seja, cada elemento traz consigo uma significação, que 

causará uma sensação no leitor da mensagem visual seja  de sensualidade, de rebeldia, de entrega, 

ou de intimidação. 

 Todos esses significados nunca existiriam dissociados de um contexto, assim um homem 

com cabelo comprido, corpo esguio e maquiado, somente é andrógino e transmite rebeldia por 

que esses são signos reconhecidos culturalmente como de feminilidade, mas juntamente com a 
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bandana e com a  pose agressiva do modelo, remetem aos ídolos do rock que cultuavam a 

androginia como forma de subversão aos esteriótipos  sociais. 

 Desta maneira, podemos considerar que o consumidor está sempre em busca da sua 

satisfação pessoal, e a publicidade, a par desta característica subjetiva, irá criar linguagens e 

mensagens que através de uma identificação com este público irão convencê-lo que aquele 

produto trará esta satisfação intrínseca em si. 

 Contextualizada nos valores culturais atribuídos a sociedade contemporânea, como o 

consumismo e o individualismo que leva a busca de uma identidade  própria e a aceitação dentro 

de um grupo, esta pesquisa, como primeiro passo para compreender melhor o tema, elucida a 

relevância do produto moda como construtor de identidade e da fotografia publicitária como meio 

de criação e divulgação de identidade.  

 Concluindo, pode-se dizer que a pesquisa em questão foi enriquecedora para a formação 

no que esclarece a importância e nos permite avançar nos estudos, não só do conhecimento do 

produto e dos meios de divulgação, mas também das linguagens próprias publicitárias e da 

fotografia como suporte para essa linguagem. Também do quão é essencial se reconhecer o 

público como ser social, como ser que se vale de suas subjetividades construídas culturalmente, 

na formulação de sua identidade e assim partindo de todos esses pressupostos irá ter determinado 

comportamento de consumo, e a partir disso, saber “falar” publicitariamente através de signos 

visuais com este público. 

 Com este trabalho, foi possível observar que no ato de se produzir uma imagem, ou a 

fotografia em si, a importância de um profissional (de fotografia publicitária) não só qualificado 

tecnicamente, mas cientificamente e teoricamente, pois ao contrário da visão leiga do “olhar e 

clicar”, é preciso antes todo um pensar, um elaborar, um pesquisar, um imaginar dentro de uma 

situação, de um contexto, levando em consideração um produto, um mercado, um consumidor e 

suas subjetividades, uma mensagem, enfim toda uma sociedade com suas características culturais 

e valores. 

 Acreditamos que com este breve estudo a cerca da construção de sentido nas fotografias 

publicitárias de moda, torne-se mais claro que mesmo com o advento das novas tecnologias que 

propiciam a popularização da fotografia, o fotógrafo publicitário profissional é aquele que através 

da sua sensibilidade e criatividade aliadas a sua técnica e conhecimentos teóricos, irá transmitir 

uma mensagem visual elaborada, complexa e conceitual com determinada significação pra um 
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espectador, e servirá a publicidade como construtor de um simulacro estético capaz de transmitir 

todo o conceito de uma campanha ou a identidade de uma marca, de maneira eficaz para a venda 

de um produto ou idéia. 

 Além disso, podemos concluir que foram alcançados os objetivos da pesquisa,  

compreendendo como se dá a construção de uma identidade, no caso a andrógina, através de 

elementos e técnicas nas fotografias publicitárias da campanha da Calvin Klein Jeans 2007. Em 

decorrência das análises podemos observar que estes elementos são propositalmente compostos 

em uma imagem, representando um homem  vaidoso e sensual e uma mulher independente, mas 

os dois mantendo suas essências feminina e masculina, nos levando a crer que a campanha 

trabalha a imagem de um jovem que é seguro de sua beleza, de sua sensualidade, independente de 

sua sexualidade sabe aproveitar as características que tem de melhor compondo um estilo que irá 

representar a sua atitude, excentricidade, mas também a sua superação de modelos pragmáticos 

da sociedade.  

 Comprovando assim que a significação de uma imagem vai depender de todo um 

processo de criação e de produção dentro de uma contextualização social, e que diversas 

ferramentas contribuirão para esta significação, levando a uma relação de identificação entre 

marca e consumidor, e assim ao sucesso de uma campanha publicitária. 
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ANEXO 1 - Fotografias Bruce Weber para Calvin Klein: 
 
 

 
Fotografias Campanhas Calvin Klein década de 90. 

 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 – Campanha com Brooke Shields 1980. 
 
 

 
CK Jeans1980. 
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ANEXO 2 - Fotografias David Sims para Campanha Calvin Klein Jeans 2007 não analisadas: 
 

      
 

 
Anúncio página dupla. 

      
Fotografias Campanha Calvin Klein Jeans 2007. 
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ANEXO 4 – Outras campanhas com abordagens diferentes de gênero 
 

 
Jeans Triton 2008 

 

 
Jeans Dolce e Gabbana 2007. 

 

 
Campanha Fórum Jeans 2008. 
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