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RESUMO 

 

Cada vez mais as questões sociais são temas das campanhas e das fotografias publicitárias de 

moda. Isso acontece devido ao fato de que essas abordagens têm importante contribuição na 

sociedade contemporânea e projetam grande valoração às marcas do mercado têxtil brasileiro. O 

aproveitamento de temas como os conflitos no campo político do Brasil, por exemplo, permitem 

aos profissionais da área da publicidade criar, trabalhar e difundir as mais variadas redes de 

significação, na tentativa de construir sentidos específicos através da imagem fotográfica. Dessa 

forma, este trabalho monográfico tem como objetivo perseguir as representações simbólicas do 

contexto político social brasileiro nas fotografias da campanha da marca FORUM JEANS WEAR 

de 2006, onde o título da mesma é “Ajude a Limpar o Brasil”. Desenvolve-se a partir daí, uma 

análise qualitativa, demonstrando todo um aparato simbólico onde estão representados fatores 

político-sociais no discurso fotopublicitário de moda dessa campanha.  

 

Palavras-chave: Fotografia publicitária. Representação Social Política. Moda. 

 
 
ABSTRACT  
 
Increasingly social issues are themes of campaigns and publicity photos of fashion. This was due 

to the fact that these approaches have significant contribution in contemporary society and great 

design to brand valuation of Brazilian textile market. The use of issues including the conflicts in 

the political arena in Brazil, for example, enable professionals in the area of creating advertising, 

work and disseminate the most diverse networks of meaning, in an attempt to build specific 

meanings through the photographic image. Thus, this monographic study aims to pursue of 

symbolic representations of the Brazilian social policy context in the photographs of the 

campaign's trademark FORUM JEANS WEAR 2006, where it is the title of "Help Clear Brazil". 

It develops from there, a qualitative analysis, showing an entire apparatus symbolic depicting 

political and social factors in the discourse of fashion publicitary photo of  this campaign. 

 

Keywords: publicity photography. social political representation. fashion.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Nos anos de 2005 e 2006, o país passava por um processo bastante delicado com relação 

ao contexto político em função de escândalos envolvendo ministros, instituições governamentais, 

políticos do alto escalão do Governo Federal, propina, lavagem de dinheiro, acusações entre 

parlamentares e investigações por meio de CPI´S. Desse contexto problemático e da larga 

cobertura midiática sobre tais fatos, a publicidade se valeu para construir representações sociais 

como forma de indignação às polêmicas ocorridas no campo político brasileiro e como forma de 

aproveitamento de um tema em larga exposição na mídia. 

A partir desse contexto e da campanha publicitária de moda da marca Fórum Jeans Wear 

de 2006, que tinha como tema “Ajude a Limpar o Brasil”, este estudo se debruça sobre as 

mensagens fotográficas da mesma buscando identificar os modos de como se deram as 

construções das representações imagéticas ao contexto sócio-político-cultural ocorridos no País. 

Para tanto, busca-se compreender como as articulações simbólicas foram construídas no 

discurso fotopublicitário da campanha mencionada a partir da concepção de discurso, da 

linguagem fotográfica enquanto dispositivo publicitário e do conceito de representação. 

No primeiro capítulo, abordamos o conceito de discurso, a partir da perspectiva de 

Camargo (2005). Também, pensamos a fotografia como dispositivo discursivo que a publicidade 

utiliza-se valendo da linguagem fotográfica para a construção e elaboração dos sentidos 

pretendidos sob o formato imagético. 

No segundo capítulo fala-se sobre representação e sua aplicabilidade dentro das 

campanhas publicitárias e como é utilizado no discurso publicitário para representar por meio 

simbólico questões do social, como isso pode ser entendido junto às construções simbólicas 

presentes no cenário fotopublicitário e apresenta-se outras campanhas de marcas diferentes que se 

valem do contexto social e de elementos simbólicos no processo discursivo publicitário para 

vender os produtos trabalhados no contexto fotopublicitário de uma campanha. 

E no quarto capítulo, foi feito um breve histórico da Forum Jeans Wear. Também, 

descrevemos o contexto histórico político-social que ocorreu no país e que rege a campanha. 

Foram também analisados os anúncios publicitários de moda da marca Forum, veiculados no ano 

de 2006. 

 6



Por fim, apresentamos não uma conclusão sobre a temática explorada nesse texto 

monográfico, mas considerações acerca do tema pesquisado, da problemática motivadora do 

processo de pesquisa e dos objetivos que tentamos alcançar para dar conta do tema de pesquisa. 

Considera-se este estudo teórico contribuitivo para o campo da comunicação social a 

partir do instante em que o referido trabalho monográfico se configura como um rastreador das 

negociações imagéticas feitas nas fotografias das campanhas publicitárias de moda, onde os 

elementos simbólicos presentes no cenário imagético servem como alicerce por onde são 

materializados os conceitos, as idéias, os sentidos e as sensações pretendidas com a mensagem 

publicitária que é originada, neste caso, na fotografia. 

Esta produção teórica também auxilia a compreensão das instaurações dos valores 

estéticos e sociais que a figura do que se compreende imageticamente como representações 

simbólicas fazem validar nas trocas midiáticas do contexto social e de comunicação. 

Assim, busca-se compreender em um âmbito geral como são fabricadas as redes 

simbólicas que se tornam difundidas no mercado de consumo da moda, a fim de solidificar a 

identidade visual ou de conceito da marca FORUM que é famosa pelos seus anúncios de cunho 

social para com o País, evidenciando suas gerações de sentido e também suas construções 

simbólicas. 

Assim, este trabalho monográfico estrutura-se da seguinte maneira: introdução do tema a 

ser pesquisado e sua relevância para as áreas abrangidas; apresentação de referencial teórico 

relativo à proposta de análise do corpus empírico e da problemática levantada para esta pesquisa; 

metodologia utilizada para a realização do estudo; resultados e discussões acerca da temática, da 

problemática e dos objetivos perseguidos; e considerações finais em relação a esta pesquisa. 
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2 A FOTOGRAFIA COMO UM DISPOSITIVO DISCURSIVO NA PUBLICIDADE: DA 

TÉCNICA A CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA 

  

Neste capítulo, trataremos a fotografia como dispositivo discursivo que a publicidade 

utiliza valendo-se da linguagem fotográfica para a construção e elaboração dos sentidos 

pretendidos sob o formato imagético e os processos técnicos, morfológicos e barthesianos, 

encontrados nas fotografias e responsáveis pela construção de discursos produtores de sentidos. 

Através da imagem, o homem começou a representar todo e qualquer fato que atribuísse 

valor de epifania, de suas experiências e dos acontecimentos a seus redor e, através desta 

linguagem, ele pintou nas cavernas chegando à esculturas em diversos materiais e superfícies. 

Começava assim uma verdadeira adoração à imagem. 

 
A foto é literalmente a emanação do referente. De um corpo real, que estava lá, partiram 
radiações que me vêm atingir, a mim, que estou aqui; pouco importa a duração da 
transmissão; foto do ser desaparecido vem me tocar como os raios retardados de uma 
estrela. Uma espécie de vínculo umbilical liga o meu olhar ao corpo da coisa 
fotografada: a luz, embora impalpável, é aqui um meio carnal, uma pele que partilho 
com aquele ou aquela que foi fotografado (BARTHES, 1984, 121). 

 

Foi Joseph Nicéphore Niepce que, em 1826, fez nascer a primeira imagem fotográfica. 

Após anos de muitos experimentos, reproduziu a vista da janela do sótão de sua casa, em 

Chalons-sur-Saône, na França. 

Por volta de 1822, Niepce já trabalhara com um verniz de asfalto (betume da Judéia), 

aplicado sobre vidro, além de uma mistura de óleos destinada a fixar a imagem. Com esses 

materiais, obteve a fotografia das construções vistas da janela de sua sala de trabalho - após uma 

exposição de oito horas. Contudo, todo o processo que Niepce descobrira era um tanto 

inadequado para a fotografia comum, sendo Louis Daguerre a aperfeiçoar a prática fotográfica.  

Esta descoberta ocorreu em 1835, quando Daguerre apanhou uma chapa revestida com 

prata e sensibilizada com iodeto de prata, e que apesar de exposta não apresentara sequer 

vestígios de uma imagem, e guardou-a, displicentemente, em um armário. Ao abri-lo, no dia 

seguinte, porém, encontrou sobre ela uma imagem revelada pelo descuido de Daguerre ao deixar 

cair um termômetro, que em contato com a chapa, descobriu o agente revelador - o vapor de 

mercúrio. Entretanto, é mais provável que Daguerre tenha despendido algum tempo na busca 

daquele elemento vital, recorrendo a um sistema de eliminação.  
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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 

à ação do mercúrio aquecido. Para tornar a imagem inalterável, bastava simplesmente submergi-

la em uma solução aquecida de sal de cozinha.  

No decorrer histórico, pode-se perceber que a fotografia não foi descoberta de um único 

homem. Muitas experiências de alquimistas, físicos e químicos sobre a ação da luz foram de 

extrema relevância no contexto da fixação de imagens. As descobertas se entrelaçam no mundo 

de domínio da fotoquímica. 

 

 
Diz-se com freqüência que foram os pintores que inventaram a Fotografia (transmitindo-
lhe o enquadramento, a perspectiva albertiniana e a óptica da camera obscura) Digo: 
não, são os químicos. Pois o noema ‘isso foi’ só foi possível a partir do dia em que uma 
circunstância científica (a descoberta da sensibilidade dos sais de prata à luz) permitiu 
captar e imprimir diretamente os raios luminosos emitidos por um objeto diversamente 
iluminado (BARTHES, 1984, 120). 

 

A inserção da fotografia na comunicação social começa no jornalismo, pois, 

erroneamente, ela foi tratada e conceitualizada como espelho do real. Isto se deu porque a 

fotografia se trata de uma linguagem técnica e assemelha-se iconicamente com o que foi 

registrado, dando uma impressão de realidade. Entretanto, uma fotografia não é o real, mas um 

fragmento de realidade, onde uma determinada imagem é registrada congelando no espaço e no 

tempo, um sorriso, um gesto, um dia, um rosto e um momento que não se repetirá mais. 

Nesse contexto, onde a comunicação é um meio que se vale das inúmeras formas de 

imagens para veicular as mensagens informativas, que a publicidade e propaganda como uma das 

disciplinas dessa área, utiliza a fotografia para criar mecanismos onde a venda de uma idéia, de 

um conceito, de um desejo e de um modo de vida sob a forma de produtos, faz dessa linguagem 

uma das usuais dessa atuação comunicacional. 

Após o uso da fotografia pelo jornalismo, pelas artes e pelos indivíduos comuns, que 

sempre usaram a fotografia para guardar lembranças de suas vidas, ela também fora utilizada pela 

publicidade e propaganda, onde a partir de 1930, agências publicitárias de outros países 

começaram a chegar ao Brasil, principalmente em São Paulo. Com essa referente mudança e a 

novidade da fotografia no meio publicitário, a ilustração a traço, no qual dominava a publicidade 

brasileira até então, começou a ficar para trás.              
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Os profissionais não tinham especialização em fotografia, no caso a publicitária, eles 

faziam a captação para campos variados, ou seja, as imagens não tinham a linguagem publicitária 

específica para serem anunciadas nem atributos para vendagens. Com isso, as agências tinham de 

importar as imagens dos Estados Unidos para serem veiculadas nos anúncios com uma linguagem 

mais específica da área. 

 Foi então na década de 40 que a fotografia obteve um espaço mais consolidado no campo 

da propaganda, sendo o retrato como primeiro estilo nos anúncios fotográficos nas primeiras 

décadas do século XX. Um método bastante utilizado naquela época era a utilização de 

personalidades recomendando o uso do produto - publicidade testemunhal – o que gerava grande 

força nas vendas e um status para o produto.anunciado.  

Tais retratos, onde modelos eram fotografados posando rigidamente, sem expressividade, 

não obtinham um padrão de linguagem publicitária. Eram apenas retratos posados. Com isso, 

percebe-se que por mais revolucionário que tenha sido o vínculo da fotografia no meio 

publicitário, ainda não ganhara seu real atributo nos anúncios, seu caráter era meramente 

ilustrativo e com um padrão qualitativo bem desigual 

Houve, com a própria evolução técnica da publicidade e as formas de tratar mensagens 

veiculadas de diversas maneiras comunicacionais, a necessidade de aprimorar os modos de 

conduzir essa linguagem para afetar de maneira mais contundente o público receptor.  

 
(...) a fotografia restaurou a importância da imagem como forma de comunicação. 
Competindo, nos seus primórdios, com a pintura, a fotografia conseguiu conquistar seu 
lugar na imprensa, depois na publicidade e também como obra de arte. Hoje, há um 
vasto mercado de trabalho para o exercício da atividade profissional e artística (REYER, 
1981, p. 18). 

 

Dessa forma, com a proliferação imagética no campo comunicacional (televisão, revistas, 

jornais, outdoors, etc.), a imagem ganha espaço no cotidiano das pessoas fazendo com que o 

público, ao se aproximar desse tipo de linguagem, aguçasse seu olhar fotográfico antes 

contemplativo para interpretativo, exigindo dos profissionais da área de comunicação um maior 

conhecimento técnico e tecnológico ao elaborarem as fotografias publicitárias, inovando e 

fazendo a diferença num mercado bastante competitivo que luta por espaço e pela atenção dos 

consumidores atentos ao seu tempo e aos acontecimentos da vida de uma maneira geral. Para 

Martine Joly (2003, p. 71), “A imagem publicitária, ‘com toda a certeza’, portanto 
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essencialmente comunicativa e destinada a uma leitura pública, oferece-se como campo 

privilegiado de observação dos mecanismos de produção de sentido da imagem”. 

Assim, é por essa essencialidade comunicativa que a imagem torna-se indispensável no 

campo da publicidade, como, por exemplo, a fotografia. Por seu poder emissor e por sua intensa 

presença no cotidiano social, este meio de informação faz com que o campo da comunicação seja 

cada vez mais rico na disseminação de idéias e de conceitos. Imagem e publicidade se entrelaçam 

e, a partir daí, a fotografia passa a conter significações e dizeres imagéticos mais consistentes, 

onde os processos da comunicação a incrementam, passando de uma simples analogia da 

realidade para uma campanha publicitária completa e estruturada, capaz de conter mensagens que 

atinjam um público específico, de maneira específica. 

Os meios de comunicação social, como a publicidade e propaganda e seus dispositivos, 

conceito que trataremos a seguir e modo como trataremos a fotografia publicitária, são capazes, a 

partir das construções informativas que estruturam em seus produtos comunicacionais, de 

representar os indivíduos, as sociedades, as épocas e os acontecimentos sociais. 

Com isso, a fotografia se torna um dos dispositivos comunicacionais que representa 

imageticamente a vida e os fatos sociais divulgados na mídia, dotadas de um amplo conteúdo 

simbólico que as tornam passíveis de entendimento por parte do receptor. 

Portanto, é necessário que o profissional da publicidade e propaganda, como por exemplo 

o fotógrafo, saiba o perfil do seu público, tenha um bom entendimento sobre a cultura, o que o 

público-alvo consome e quais são os seus desejos, facilitando na hora de expor a idéia na 

fotografia, fazendo com que o público entenda o discurso imagético publicitário, pois num 

mercado onde ocorre constantes mudanças nas tendências, hábitos e na a criação de produtos 

semelhantes, cabe ao profissional da publicidade e propaganda caminhar junto com essas 

evoluções e fazer a diferença, exigindo assim muita criatividade e inovação no anúncio 

publicizado, para além do óbvio. 

 
Para mim, neste momento, a fotografia intelectualizou-se e explodiu em popularidade. 
Transpôs a barreira de ser considerada como um ofício menor, para a descoberta de uma 
maior importância. (...). À medida em que aumenta o consumo, aumenta também o 
comprometimento com o mostrar melhor, o ser diferente, o chegar antes. (...) No 
momento em que o fotógrafo ingressa no mundo da publicidade, está assumindo a 
responsabilidade de pensar por muitas cabeças (DARIANO, 1998, p. 58/59). 
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Tais artifícios de vendagens são imprescindíveis para uma aprovação do expectador, pois 

através dos elementos provocadores de sentidos o envolvimento leitor/imagem torna-se mais 

estreito, “dando-lhes a ilusão de fazerem parte daquele contexto inventado para comercializar 

determinado produto” (MORALES, 2006, p.13).  

Assim, o profissional faz o uso das técnicas fotográficas e de todo um aparato 

tecnológico, além da construção conceitual e simbólica na estruturação da mensagem, por 

exemplo, a imagética fotográfica, para que ocorra essa aproximação entre a publicização e o 

destinatário da fotografia publicitária. 

A linguagem fotográfica constituiu-se num dos meios comunicacionais de mais 

importância na área da comunicação social pela geração de sentido, pelo alto poder persuasivo 

pelo grande compreendimento dentre os destinatários, onde instiga o expectador a se interessar 

não só pelo produto, mas pela cena que se desencadeia no discurso imagético.  

Por esta linguagem ser munida de objetos que geram sentidos e pelo valor simbólico que 

estes objetos emanam, ela se constitui assim um objeto de estudo que dá sustentação para que os 

elementos imagéticos se manifestem a fim de tornar mais real e palpável o discurso persuasivo 

das peças publicitárias e fazendo com que o destinatário se identifique com a campanha. 

É também de muita importância relacionar a questão cultural do consumidor com a 

mensagem que a fotografia publicitária transmite, pois para que ocorra um bom entendimento da 

mensagem para com o destinatário, é preciso que a campanha esteja inserida no ambiente sócio 

cultural para que suceda no indivíduo um estímulo da percepção e do reconhecimento da 

mensagem. 

 
Mas na verdade, cada uma dessas mensagens desenvolve, de maneira imediata e 
evidente, além do próprio conteúdo analógico (cena, objeto, paisagem), uma mensagem 
suplementar, que é o que comumente se chama o estilo da reprodução; trata-se de um 
sentido segundo, cujo significante é um certo “tratamento” da imagem sob a ação de seu 
criador e cujo significado – estético ou ideológico – remete a uma certa “cultura” da 
sociedade que recebe a imagem. Em suma, todas essas “artes” imitativas comportam 
duas mensagens: uma mensagem denotada que é o próprio analogon e uma mensagem 
conotada que é a maneira pela qual a sociedade oferece à leitura, dentro de uma certa 
medida, o que ele pensa (BARTHES, 1990, p. 13). 

 

Numa sociedade saturada de informações que exige um vasto leque de técnicas dos 

profissionais do ramo além de uma gama de conhecimento abrangente, saber onde está 

veiculando a mensagem, para qual público se destina sua base cultural, seus costumes e a maneira 
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de se comunicarem são indispensáveis para que o retorno da informação seja de total eficácia. 

Principalmente com a mensagem fotopublicitária, que deve ser dotada de um alto poder de 

persuasão e impacto visual.  

Este laço entre fotografia e publicidade é de importância mútua e a união de suas 

qualidades faz com que as mensagens – idéias, informações - sejam disseminadas com um alto 

impacto visual de poder persuasivo. 

São pelos adornos utilizados dentro da imagem, com intuito de seduzir o destinatário, que 

a carga de simbolismos, geração de sentidos e de conceitos bem estruturados, que o consumidor é 

envolvido pela “encenação” do anúncio e pela riqueza de elementos instigadores.  

A fotografia agrega um alto valor nas campanhas fazendo com que o produto seja um 

complemento, onde a imagem possui um alto grau de discernimento e de conquista entre os 

destinatários. Esta pode ser apontada como uma estratégia publicitária que cada vez mais vem 

sendo utilizada pelo campo da publicidade e propaganda. 

Em meio a várias mensagens, é preciso inovar. Frente a uma miscelânea de anúncios 

publicitários, profissionais da área estão sendo contratados e buscando novas formas e técnicas 

fotopublicitárias para instigar seu público e torná-los fiéis a determinada marca. O avanço 

tecnológico também contribui para que o expectador sinta-se seduzido com campanhas que 

utilizam a fotografia. 

O uso de luzes, texturas e formas são técnicas para dar mais sustentação à mensagem a ser 

passada para seu público e a intensificar, ainda mais, os olhares sob a imagem, fortificando a 

mensagem implícita, além da organização estrutural das mensagens elaboradas com alto grau de 

inteligência, perspicácia, estética, astúcia e beleza. 

Dessa forma, o receptor não vê somente uma imagem, mas uma estrutura ao mesmo 

tempo complexa e direta que agrega um valor inestimável à campanha, gerando valores de 

consumo para os receptores dessas mensagens publicitárias, tornando-se uma ferramenta eficaz 

de persuasão e criadora de conceitos. 

 
Toda a publicidade é uma mensagem, logo, é objeto de um processo comunicativo que 
comporta um contexto – cultural e situacional – uma fonte emissora – a empresa 
anunciante -, dirige-se a um público – seus prováveis consumidores – e utiliza-se como 
veículo de um canal que lhe dá suporte. Enquanto mensagem, a publicidade é emitida no 
interior de uma formatação discursiva que define seus poderes e regra suas formas de 
manipulação. (DUARTE, 2000, p. 45). 
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Assim, é por essa formatação discursiva dentro da fotografia, possuidora de sentidos e 

simbolismos, que o veículo midiático seduzirá seu público pelo cenário fotográfico, explicando 

assim tal importância da fotografia na área da comunicação, neste caso, a publicidade e 

propaganda.  

O discurso é todo e qualquer procedimento de uma estrutura lingüística, onde estão 

inseridas a fala, a escrita e a imagem, esta última abordada neste trabalho. A todo o momento 

estamos construindo discursos através de nossas interações com as pessoas no meio social e 

dispomos de nossas ações para enunciar pensamentos, opiniões e idéias, participando de toda e 

qualquer manifestação discursiva, seja na sua forma textual lingüística, fotográfico e o visual. E a 

partir desses mecanismos discursivos que a sociedade interage com o discurso dos anúncios, 

fazendo parte de uma mesma estrutura cultural. 

 
Todo discurso é uma construção social, não individual, e que só pode ser analisado 
considerando seu contexto histórico-social, suas condições de produção; significa ainda 
que o discurso reflete uma visão de mundo determinada, necessariamente, vinculada à 
do(s) seu(s) autor(es) e à sociedade em que vive(m). (WIKIPÉDIA, 2008, p. 1). 

 
Portanto, o discurso não se profere individualmente, ele está inserido tanto no meio social 

quanto nos grupos responsáveis pela dispersão de formas discursivas que atuam sobre os 

mecanismos sociais, como por exemplo, as agências de propaganda e seus exercícios e formas 

discursivas de sedução, individualização e destaque de tal produto. Onde além do produto em 

questão, ‘vende-se’ conceitos, estilos, etc., conforme assegura Fairclough (2001, p 90), quando 

diz que o discurso é “o uso da linguagem como forma de prática social e não como atividade 

puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais”. 

A partir de uma relação conceitural triangular chamada de discurso-cognição-sociedade, 

utilizado por Van Dijk (2005, p. 37), que ele analisa como exercício da análise de discurso, 

podemos obter a seguinte idéia sobre o que podemos considerar como meios discursivos, 

conforme a explanação do autor:  

 
Já que este constitui apenas um rótulo confortável (triângulo-discurso-sociedade), e 
portanto sujeito a interpretações incorretas reducionistas, deve ser ainda realçado que 
‘discurso’ é entendido aqui no sentido mais amplo de ‘evento comunicativo’, incluindo 
interação conversacional, texto escrito, bem como gestos associados, expressão facial, 
arranjo tipográfico, imagens e qualquer outra dimensão da significação ‘semiótica’ ou 
multimédia. 
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O corpus que será analisado no capítulo cinco deste trabalho monográfico, onde serão 

exploradas os elementos simbólicos na representação do contexto político-social brasileiro de 

2006, das campanhas publicitárias de moda da marca Forum Jeans Wear, observamos a 

existência destas estruturas abarcadas por Van Dijk que são, portanto, meios possíveis para a 

análise e compreensão dos mecanismos discursivos no cenário imagético do anúncios em 

questão. 

Um dos anúncios da marca Forum foi veiculado na revista Veja, veículo de grande poder 

de persuasão e credibilidade em nível nacional, pelo fato do conteúdo simbólico inserido nas 

imagens representar um devido acontecimento político que causou grande alarde no cenário 

social e político da época e, também, pela marca Forum geralmente explicitar em suas campanhas 

temas polêmicos relacionando o Brasil como principal foco. 

Com relação ao corpus analisado neste trabalho monográfico, inferimos sobre as questões 

de sociocognição e de poder, esclarecendo, ao falarmos dos processos discursivos midiáticos, que 

intervêm no dia-a-dia das sociedades, nos procedimentos de elaboração da construção dos modos 

de ser e de conhecimento da própria coletividade, onde muitas vezes criam-se parâmetros de 

identidade, organização e cultura, simbolicamente estabelecidos nos métodos lingüísticos textuais 

não verbais, como a fotografia. 

Assim, pode-se perceber que um evento discursivo, principalmente o midiático, nunca 

possui transparência, pelo fato da grande carga ideológica que os envolve e pela sociocognição 

proposta por van Dijk, localizada nos processos discursivos. Tal afirmação possui um grande 

valor nos meios de comunicação, pois estas são responsáveis por mediar o curso dos bens 

simbólicos culturais, aplicando a sua ideologia que contribuirá na formação de conceitos, estilos, 

no modo dos indivíduos verem a sociedade frente aos fatos ocorridos. 

Por isso, as fotografias publicitárias de moda veiculadas nos canais midiáticos (neste caso, 

os impressos), segundo Camargo (2005, p. 15), são discursos que ‘não são isentos de 

significados, tampouco são inocentes, ingênuos ou neutros; ao contrário, são plenos ou 

potencialmente impregnados de sentidos”. 

Portanto, é pelo grande poder dos meios de comunicação que as práticas discursivas 

publicitárias, em especial as fotográficas, não simplesmente ilustram o produto como mero 

artifício de vendagem, mas sim informam, transmitem e geram sentidos nos seus leitores com um 

alto valor simbólico e de representação no cenário imagético elaborados pelos profissionais, 
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fotógrafos e diretores de arte1, onde produzem e editam as imagens a serem veiculadas para um 

público específico, promovendo sentidos e ditando conceitos em tais representações imagéticas 

dentro do discurso fotopublicitário.  

Isto significa que o anúncio deve estar no mesmo patamar do ideal proposto dentro das 

estratégias e táticas midiáticas dos veículos de comunicação. Como afirma Charaudeau (2006, p. 

13), “acionar certas estratégias quanto à maneira de reportar os acontecimentos, cometá-los ou até 

mesmo provocá-los, resulta um efeito de retorno, as mídias são levadas a tomar posição sobre o 

que deve ser informado, a maneira de tratar a informação”. 

 
A produção e circulação das formas simbólicas nas sociedades modernas é inseparável 
das indústrias da mídia. O papel das instituições da mídia é tão fundamental, e seus 
produtos se constituem em traços tão onipresentes da vida cotidiana, que é difícil, hoje, 
imaginar o que seria viver num mundo sem livros e jornais, sem rádio e televisão, e sem 
os inúmeros outros meios através dos quais as formas simbólicas são rotineira e 
continuamente apresentadas a nós (THOMPSON, 1995, p. 219). 

 

Dessa forma, a prática discursiva publicitaria pode ser entendida, ao contribuir com as 

representações de mundo, de sociedade e dos indivíduos, como “um modo de ação, de 

representação e de dialogismo com a estrutura social” (FERREIRA, 2006, p. 8). Consideramos 

como objetivo deste estudo a forma como as estruturas não-verbais da prática publicitária, mais 

especificamente a fotografia, constroem representações do contexto social nesses espaços 

discursivos. Esta é uma das definições conceituais de discurso que tomamos como linha de 

raciocínio para o desenvolvimento da pesquisa que se apresenta, a partir dos pressupostos 

teóricos abordados neste item. 

Sendo a imagem um texto, no caso não-verbal, e sabendo que todo e qualquer texto possui 

um discurso, a fotografia, neste caso a fotopublicitária de moda, é passível de um dispositivo 

discursivo no qual contém elementos que produzem sentidos de forma simbólica e representativa 

onde a relação entre imagem e espectador é analisada através de seus elementos visuais 

(grafismo, composição, cor, iluminação, contraste, etc.), imprescindíveis para a interpretação do 

sentido do discurso imagético.  

 
(...) olhar uma imagem é entrar em contato, a partir do interior de um espaço real que é o 
nosso universo cotidiano, com um espaço de natureza bem diferente, o da superfície da 

                                                 
1 O diretor de arte gerencia a atividade de design e concepção artística de um produto audiovisual  para a confecção 
de peças publicitárias ou de propaganda. 
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imagem. A primeira função do dispositivo é propor soluções concretas à gestão desse 
contato antinatural entre o espaço do espectador e o espaço da imagem (...) (AUMONT, 
1993, p.135/136). 

 

Tal espaço da imagem é denominado espaço plástico, elementos que foram denominados 

acima e, cada um deles tem sua importância no discurso imagético e são essenciais na fotografia, 

isto é, o espectador observa os elementos imagéticos individualmente e delineia em cada um sua 

importância no cenário fotográfico. Portanto, o dispositivo é um mediador desses dois mundos e, 

segundo Aumont (1993, p.136) “Trata-se de regular a distância psíquica entre um sujeito 

espectador e uma imagem organizada pelo jogo de valores plásticos - levando em conta o fato 

fundamental de que um e outra não estão situados no mesmo espaço”. No caso desse trabalho 

monográfico, o objeto empírico será analisado também pela questão técnica e conotativa. 

Com relação ao sujeito espectador, este possui a capacidade de perceber uma imagem na 

qual é detentora de uma série de domínios que representam o mundo ao seu redor, processos 

culturais, sociais, espaciais, psíquicos, históricos, dentre outros 

Tal imagem não existe de forma gratuita em relação ao indivíduo, existe sempre uma 

referência, um vínculo com o real estruturado ao valor de representação, simbólico e sígnico, na 

qual se faz o uso da imagem em sua capacidade latente de “estabelecer uma relação com o 

mundo”, 

A concepção de dispositivo remete a uma esfera das determinações sociais, sendo este os 

meios, as técnicas de produção, circulação e reprodução onde os lugares e suportes servem para a 

difusão da imagem. 

Com relação à imagem, a fotografia publicitária faz uso do meio fotográfico para divulgar 

imagéticamente um produto e, em torno deste, um discurso representado simbolicamente e 

repleto de sentidos onde, no caso deste estudo, explicita um dado acontecimento social no cenário 

político Brasileiro retratado na campanha que foram veiculados em certas mídias especificas para 

o seu público e de acordo com o perfil deste. 

Tal discurso midiático em volta da fotografia publicitária de moda, que iremos analisar 

mais adiante, é representado por arranjos técnicos, morfológicos e barthesianos, mecanismos 

discursivos que irão explicar todo jogo de sedução que provoca nos leitores, toda a diferenciação 

imagética no qual o profissional faz o uso dessas técnicas para aprimorar e dar mais ênfase e 

destaque nas fotografias publicitárias. 
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Portanto, os processos produtores de sentido, os quais serão analisados mais adiante, 

inseridos nas fotografias, transformam-na em um meio discursivo que atribui valor de conotação 

aos discursos fotopublicitários, sendo entendida como um mecanismo discursivo imagético junto 

a outros meios que circulam nos veículos comunicacionais, onde exerce um poder de persuasão 

sob seus leitores ao promover sentidos, despertar desejos, expor seu estilo e, assim, ganhar seu 

público frente a uma mistura de moda com polêmicas sociais.  

Todo esse jogo de emoções que a fotografia passa para o seu leitor mostra que cada vez 

mais o produto torna-se dependente desses recursos que só é permitido através da linguagem não-

verbal, interagindo com o espectador e contribuindo para o enriquecimento do discurso midiático 

 
É através dos elementos da linguagem fotográfica que os fotógrafos e editores podem 
manipular a informação pela imagem. O fotógrafo irá manusear os elementos de 
significação, que na fotografia podem ser os seguintes: iluminação, cortes, contrastes, 
ângulos, planos, etc., para obter o resultado desejado (SILVA, 2004, p. 96). 
 

Com isso, abarcaremos os elementos técnicos da linguagem fotográfica os quais permitem 

construir sentidos à mensagem publicitária. Os mais usados e que, normalmente, estão inseridos 

na produção imagética são: lentes, planos, enquadramentos, iluminação e composição. 

Os elementos morfológicos os que são responsáveis por emanar sentidos e sensações na 

fotografia, são os seguintes: grão, massa ou mancha, pontos, linhas, textura, padrão, cor e 

configuração, profundidade de campo, movimento, iluminação. 

Por último, têm-se os elementos morfológicos barthesianos, os quais são caracterizados 

como truncagem, pose, objetos, fotogenia, esteticismo, sintaxe, elementos esses responsáveis pela 

formação de sentidos de conotação no cenário imagético. Evidente que nem todos os elementos 

aparecerão num mesmo cenário imagético, contudo devemos analisar um a um detalhadamente, 

pois são alguns dos elementos que aprofundaremos nas análises fotopublicitárias. 

Portanto, os processos técnicos, morfológicos e barthesianos encontrados nas fotografias e 

responsáveis pela construção de discursos produtores de sentidos, são conceituados da seguinte 

forma: 

 

a) Lentes: As lentes ou objetivas, nomes correspondentes aos mesmos objetos técnicos 

do fazer fotográfico, são instrumentos óticos que servem, em primeiro lugar, para 

organizar os raios luminosos os direcionando ao plano do filme (suporte onde se 
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registra as imagens em câmeras fotográficas analógicas) ou dos pixels (suporte onde 

se registra as imagens em câmeras fotográficas digitais) para formar as imagens nessas 

estruturas e, em segundo lugar, em função dos inúmeros estilos e técnicas propiciados 

pelas lentes, servem, especialmente, para focar de distintas maneiras a cena, o fato ou 

qualquer acontecimento com suas particularidades técnicas características Plano: O 

plano fotográfico só é possível a partir do enquadramento; Existem algumas 

denominações sobre o conceito de plano, contudo, como ele se divide em 

diversificadas variações, promovendo produções de sentidos diferenciados, pode-se 

considerar quatro tipos de planos essenciais à prática fotográfica: Planos gerais, 

Planos conjunto, Plano médio e Grande plano2 (Sousa a, 2004). Conforme Sousa 

(2004 a, p. 67) “O enquadramento concretiza-se no plano. A fotografia é uma unidade 

de significação precisamente porque se consubstancia num plano”.  

 

b) Enquadramento: Este elemento diz respeito ao que está sendo mostrado no quadro 

fotográfico, ou seja, (...) “corresponde ao espaço da realidade visível representado na 

fotografia” (...) (Sousa 2004, p. 67). Ao mostrar o acontecimento, a mídia exerce 

também o processo discursivo, a enunciação, promovido pelo enquadramento 

fotográfico. 

c) Iluminação: Este elemento é o mais importante entre os morfológicos, pois com ele o 

fotógrafo consegue definir a profundidade de campo e o relevo do motivo fotografado, 

evidencia a situação fotografada podendo deixar um elemento da foto mais claro do 

que outro cria situações com as sombras que se projetam do objeto ou cena 

                                                 
2 Planos gerais: Este plano é caracterizado por ser basicamente informativo, já que é sempre aberto. Contempla o 
discurso visual com uma maior quantidade de elementos e permite ao observador a localização onde se desenrolam 
os acontecimentos midiáticos. Para exemplificar este plano, podemos observar imagens fotográficas de paisagens, 
shows musicais e comícios políticos. 
Planos conjunto: O plano conjunto é compreendido por aquele que, sendo mais fechado do que um plano geral, 
centraliza-se na ação do que é registrado, distinguindo quem ou o que está envolvido na ação. Pode-se exemplificar 
este plano a partir de registros visuais de acontecimentos que reúnem um grande número de pessoas, mas no quadro 
fotográfico somente uma ação específica será o centro discursivo. 
Plano médio: O plano médio é identificado e usado pela fotografia jornalística porque sua principal característica é a 
possibilidade de uma visibilidade mais “objetivante” do fato registrado, ou seja, o ângulo de visão é paralelo ao chão, 
caracterizando o próprio modo de olhar humano, como os indivíduos sem nenhuma deficiência visual costumam 
exercer a visão (Sousa a, 2004). 
Grande plano: O grande plano tem como característica principal a particularidade de um lugar, de um rosto ou de 
um objeto, enfim, detalhes pequenos ou “recorte” de uma parte. Quando fazemos um grande plano mais fechado, 
temos um desdobramento deste mesmo plano, realizando um close-up (Sousa a, 2004). 
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fotografado a partir de um tipo de iluminação e, como salienta Sousa (2004 a, p.75), 

“A luz tem várias características essenciais: qualidade, direção/sentido, contraste, 

uniformidade, cor e intensidade”. 

d) Composição: Este produtor de sentidos em um discurso visual diz respeito a forma 

como os elementos são dispostos em uma quadro fotográfico, ou seja, o arranjo 

equilibrado das informações contidas numa fotografia. Como fala Sousa (2004 a, p. 

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” (...). 

e) Grão: Este elemento é uma unidade físico-química, corresponde aos sais de prata 

sensibilizados pela luz onde, quanto mais sensível for esta, mais as fotografias terão 

um efeito granulado. Como afirma Souza (2004, p.73), “Esta propriedade pode ser 

aproveitada para gerar sentido para imagem.”  

f) Massa ou mancha: É caracterizada pelas mesmas tonalidades e colorações, são grãos 

de mesmo tamanho que, unidos, formam uma cor só. 

g) Pontos: Pela disposição de objetos e pessoas, pela angulação e distância em relação ao 

fundo do cenário imagético, tem-se a figura geométrica de pontos, estes distribuídos 

separadamente ou unidos. 

h) Linhas: Estes elementos, também pertencentes ao grupo morfológico de imagens 

fotográficas, são responsáveis, principalmente, por guiarem o olhar de quem observa 

um discurso imagético.  

 
Numa imagem Fotográfica, as linhas podem ser implícitas (quando formadas por 
pontos ligados, uma pessoa olhando para a outra, uma pessoa a seguir outra, etc) ou 
explícitas (quando são visíveis como linhas, por exemplo, uma corda, um muro, os 
alicerces de um edifício, um cordão humano, uma pessoa vista com base na altura, etc) 
(SOUSA, 2004 a, p. 74). 

 

i) Textura: Ao ser explorada em uma imagem fotográfica para produzir sentidos, a 

textura promove uma infinidade de significações, como abandono, velhice, tempo e 

movimento. Estas sensações podem ser associadas a partir de um conjunto de 

elementos no quadro fotográfico ou mesmo por um único deles. A textura é, também, 

um elemento morfológico. 

j) Cor: Este elemento morfológico é considerado atribuidor de sentido a um 

determinado contexto do discurso fotográfico devido à relação com a realidade que 

 20



instaura ao se aproximar do modo de olhar humano que não apresenta nenhum 

problema físico no aparelho ótico. Além desta particularidade, a cor produz efeitos de 

sentido especialmente em função da questão cultural, que pode ser explorada no 

discurso fotopublicitário para marcar a identidade específica de um determinado 

produto, pessoa, cores de roupas, etc. 

k)  Trucagem: Entende-se por trucagem a manipulação fotográfica, os efeitos especiais 

que consistiram para passar melhor a informação ao gosto do fotógrafo e assim 

remeter a idéia de forma mais clara, obejtiva e criativa. 

l) Pose: A pose é um mecanismo produtor de conotação e, portanto, um processo 

construtor de sentido. Ligado ao contexto da própria história da fotografia, a pose 

humana é o primeiro estilo e tema registrado pelas câmeras fotográficas. Com ela, 

podemos atribuir determinados significados conforme o indivíduo fotografado estiver 

posicionado no quadro fotográfico. Segundo Barthes (1990, p.16-17): 

 
É a própria pose do modelo que sugere a leitura dos significados de conotação: 
juventude, espiritualidae, pureza; a fotografia, evidentemente, só é significante porque 
nela existe um conteúdo de atitudes estereotipadas que constituem elementos 
cristalizados de significação (olhos voltados para o céu, mãos postas); 

 
m) Objetos: A disposição dos objetos em determinado quadro publicitário é um fator 

significante para a interpretações das mensagens de valor simbólico. Conforme 

Roland Barthes (1990, p. 17), acerca das funcionalidades específicas dos obejtos, fala 

que “O interesse está no fato de que esses objetos são indutores comuns de 

associações de idéias (biblioteca=intelectual) ou, de maneira menos evidente, 

verdadeiros símbolos ( a porta da câmara de gás de Chessmann remete à porta fúnebre 

das antigas mitologias).”Com isso, conclui-se que para cada objeto há um valor 

inteiramente simbólico e de acordo com o aporte cultural de seu público, onde o 

posicionamento e o destaque dado a tal objeto seja de valore importantíssimo ao 

produzir uma fotografica publicitária. 

 
n) Fotogenia: É a técnica no qual se “embeleza” um objeto ou modelo no cenário 

fotográfico. É o que afirma Souza (2004, p.81) onde: 
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A utilização de luz indireta a partir do flash, por reflexão, é uma técnica susceptível de 
favorecer a imagem dos sujeitos fotografados, enquadrando-se, portanto, no processo de 
conotação de imagem que Barthes designou por fotogenia. 

 
Assim, tais processos técnicos fotográficos e os elementos morfológicos e barthesianos 

encontrados nas fotografias, constroem o processo discursivo visual e propiciam a geração de 

significados e sentidos dentro de um cenário imagético, aproximando o leitor da mensagem que o 

anúncio destina passar, fazendo com que os temas de cunho social representados nas campanhas 

tornem-se mais claros e de alto impacto sob os seus receptores. 
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3 REPRESENTAÇÃO E PUBLICIDADE: UMA QUESTÃO SIMBÓLICA 

 

Neste item será trabalhado o conceito de representação e sua aplicabilidade dentro das 

campanhas publicitárias e como é utilizado no discurso publicitário para representar por meio 

simbólico questões do social. Também, será descrito como isso pode ser entendido junto às 

construções simbólicas presentes no cenário fotopublicitário da campanha da marca Forum Jeans 

Wear  

 

Os canais midiáticos têm por função disseminar informações, ditar regras, conceitos, 

idéias e modos de ser e agir através de anúncios por ele veiculados. Estes, dotados de um valor 

persuasivo para que seu público sinta-se atraído pelo seu discurso, neste caso, o imagético, possui 

um valor simbólico imponente, capaz de representar a vida e a sociedade e os modos de ser e agir 

de seus receptores.  

A representação, neste caso, permite encenar algo dentro dos anúncios fotopublicitários 

que, por meio de símbolos inseridos no discurso imagético, dão sentido ao anúncio publicitário 

contido nestes elementos simbólicos. 

Segundo observaram Wood Júnior e Paula (2002), por meio da linguagem e dos símbolos 

que permeiam os textos, emergem elementos que são relevantes para a construção do discurso 

que sustenta realidades organizacionais. 

Estes discursos nos anúncios da Forum são representados por meio de objetos que 

representam simbólicamente os fatos sociais que geraram grande alarde no cenário político do 

Brasil.  

É com a linguagem imagética que foi construído todo um cenário para os anúncios da 

campanha da marca Forum, que explicitou este fato social e, é com esses acontecimentos sociais 

que a publicidade irá chamar a atenção de seus consumidores, por meio do que o produto não é o 

principal foco em questão, mas todo um aparato simbólico discursivo em torno do anúncio. Dessa 

forma, a representação pode ser entendida como sendo:  

 
[...] fruto do sociocultural, esferas que se interligam através dos significados partilhados. 
Reconhece-se a existência da subjetividade, mas ela só se constrói e se consolida 
mediante as relações que se estabelecem entre os diferentes atores sociais que compõem 
um determinado grupo, isto porque existe uma significação construída, que lhes é 
comum (CAVEDON, 2003, p. 102).  
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Portanto, a informação no anúncio só será entendida e atingirá com veemência o público 

destinatário quando estes estiverem inseridos num mesmo contexto social e cultural, onde o 

entendimento sobre o fato é o mesmo, onde as relações sociais não ocorrem de modo isolado e 

individual. Portanto, são construções através de várias pessoas que o discurso terá sentido dentro 

de um círculo social. E é através destes círculos sociais que as representações são formadas e 

compõe a estrutura dos grupos na sociedade tendo um papel fundamental na vida dos indivíduos 

fazendo com que eles se identifiquem com determinados grupos, definindo suas crenças, modos 

de ser e observar os mundos, suas ideologias e ideais perante a sociedade. 

De acordo com Pesavento (2004, p.39), as representações sociais são: 

 
Formas integradoras da vida social (...) expressas por normas, instituições, discursos, 
imagens e ritos (...) geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de força 
integradora e coesiva, bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos dão sentido ao 
mundo por meio das representações que constroem sobre a realidade.  

São essas formas integradoras que fazem os indivíduos partilharem suas idéias e ações 

sobre a sociedade. Através dos discursos midiáticos se confere um grau de interação sobre o 

mundo dentro dos círculos sociais, estabelecendo relações. Por isso, cada vez mais os anúncios se 

apropriam dos acontecimentos sociais para agregar valores aos seus produtos. Nessa conjuntura, 

a campanha torna-se parte do consumidor e do seu contexto social por encenar um acontecimento 

histórico. 

Assim, não é somente o produto em questão que desperta o desejo de compra, mas o 

discurso inserido na campanha fazendo com que ocorra uma aproximação do anúncio para com o 

seu píblico, levando-o a questionar um fato que acontecera no seu círculo social e, a partir disso, 

ocorre uma interação entre o discurso inserido no anúncio e o leitor da mensagem. 

A partir disso, percebe-se que a mídia faz uso das representações simbólicas como 

estratégias de seus anúncios, chamando a atenção dos leitores pelo forte apelo social nos 

discursos fotopublicitários. Assim, percebe-se que cada vez mais os anúncios de moda 

questionam os fatos sociais que acontecem na sociedade, mostrando que além do status que a 

marca traz em suas roupas, mostra-se também engajada nos problemas sociais que ocorrem nas 

esferas políticas, como apresentado na campanha da Forum. Com isso, percebe-se também que os 

anúncios de moda estão se expandindo de catálogos e revistas especializadas no assunto para 

outros veículos, de assuntos que dizem respeito à sociedade e à sua cultura, engajados nos 
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problemas sociais, projetando em suas campanhas discursos polêmicos onde se constrói toda uma 

encenação sobre um fato político social representado.  

No que diz respeito às questões sociais, Pesavento (2004) afirma que “A força da 

representação se dá pela sua capacidade de mobilização e de produzir reconhecimento e 

legitimidade social. As representações se inserem em regimes de verossimilhança e de 

credibilidade, e não de veracidade.” (p. 41) 

É através das representações simbólicas que os indivíduos se identificam e constroem 

cada um o seu modo de portar-se frente à sociedade, e é por esse caráter de absorção de um 

conceito, através de representações simbólicas que a comunicação social, em especial a 

publicidade e propaganda utiliza, que a fotografia torna-se uma ferramenta na disseminação de 

mensagens compostas por relações simbólicas baseadas na cultura, na sociedade e nos 

acontecimentos sociais.  

Minayo (1995) reconhece a importância da representação no meio comunicacional e a 

conceitua como categoria de pensamento que reproduz a realidade, explicando-a, justificando-a e 

questionando-a, onde os indivíduos, através destes questionamentos constroem seus ideais e de 

enxergar a sociedade junto a outros indivíduos, havendo uma interação social e a criação de 

valores perante a essas representações  

Por isso tal importância da representação, onde o canal midiático é um disseminador e 

propagador desses ideais, a comunicação toma parte deste poder para grifar tais conceitos sobre o 

social e cultural nos indivíduos.  

A publicidade e propaganda, assim como a fotografia, é um meio propagador de 

conceitos, regras, modos, ideais e estilos. “A representação reveste o objeto-em-percepção com 

alguma qualidade (positiva, negativa ou aquiescente) por inferência ou associação (...) por suas 

potencialidades valorativas” (PERUZZOLO, 2006, p. 37), fazendo com que as pessoas se 

projetem perante esses valores e ali construam suas identidades e condutas perante os outros, uma 

maneira de interar-se e serem aceitos por determinado grupo, onde a Forum fez uso deste 

processo para chamar a atenção de seu público de uma maneira peculiar. 

O que se observa é que “as representações (...) estão associadas às práticas culturais, 

reunindo tanto o peso da história e da tradição, como a flexibilidade da realidade contemporânea" 

(ALEXANDRE, 2001, p. 123). 
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Assim, percebe-se que a representação na publicidade tem seu foco na sociedade, ou seja, 

situa-se na realidade, no presente, nos acontecimentos do cotidiano dos indivíduos consumidores. 

Com isso, os anúncios veiculados na mídia possuem forte influência na vida das pessoas pelo 

aparato simbólico e sua representatividade. 

A partir dos simbolismos contidos nos anúncios da Fórum, os quais serão analisados no 

quinto capítulo deste trabalho, compreende-se tal relação com o meio social, pois os objetos 

representados na cena imagética estão dotados de sentidos atribuídos aos indivíduos e, através de 

uma encenação de um fato inserido no anúncio, público vai além de uma atração pelo produto – 

calça jeans - mas sim pelo valor conotativo inserido na mensagem. 

É pelo poder que o símbolo contém dentro das mensagens publicitárias que, através do 

site da enciclopédia virtual Wikipédia (2008,on-line), tem-se uma breve definição sobre símbolo, 

onde este:  

 
designa um elemento representativo que está (realidade visível) em lugar de algo 
(realidade invisível) que tanto pode ser um objecto como um conceito ou ideia, 
determinada quantidade ou qualidade.(...) é um elemento essencial no processo de 
comunicação, encontrando-se difundido pelo quotidiano e pelas mais variadas vertentes 
do saber humano. 

 

Ou seja, a cultura cria símbolos para representar seus ideais, conceitos, modos de vida, 

ritos, pois é algo intrínseco à natureza das sociedades a interação símbolo-indivíduo. A mídia, 

inserida no contexto sócio-cultural, por sua vez, se vale das questões simbólicas para construir e 

disseminar informações e conceitos representativos que serão absorvidos pelos indivíduos de uma 

dada coletividade, onde estes se reconhecerão e se identificarão em detrimento dos valores 

construídos e perpassados no âmbito da mensagem publicitária.  

Portanto, a representação pode ser entendida como um reflexo de todos os acontecimentos 

sociais que perpassam os indivíduos e que tem a simbologia como forma de firmar valores, 

crenças, tendências e atitudes dos indivíduos que compõe a sociedade. Como afirma Pesavento 

(2004), “tais traços são, por sua vez, indícios que se colocam no lugar do acontecido, que se 

substituem a ele, são, por assim dizer, representações do acontecido (...).” (p. 42) 

Pesavento (2004, p.41) assevera que “As representações são também portadoras do 

simbólico, ou seja, dizem mais do que aquilo que mostram ou enunciam, carregam sentidos 

ocultos, que construídos social e historicamente, se internalizam no inconsciente coletivo e se 
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apresentam como naturais, dispensando reflexão.” Ou seja, através de sentidos gerados pelos 

símbolos representados no cenário imagético das campanhas publicitárias da Forum é que o 

público identificará a causa social que a campanha visibiliza através das fotografias. 

Verifica-se com esta constatação que a publicidade, enquanto um campo de importância 

na sociedade contemporânea, ao tratar de questões sociais em suas mensagens e a onde as 

mesmas estão carregadas de relações simbólicas que representam os acontecimentos no cenário 

da publicização, mostra que cada vez mais o produto moda visibiliza não só o que está sendo 

vendido nas peças fotográficas.  

Pode-se afirmar, então, que a interação do anúncio com seu público torna-se uma relação 

mais estreita, e através das representações sociais que o campo da publicidade ao trabalhar a 

moda constrói, faz com que o mesmo interligue-se de diversas formas com o público consumidor, 

através das representações.  
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3.2. USOS DO CONTEXTO SOCIAL NO DISCURSO FOTOPUBLICITÁRIO DE MODA 

 

Este segundo subitem do capítulo quatro apresentará exemplos de outras campanhas de 

diferentes marcas que também se valeram do contexto social e de elementos simbólicos no 

processo discursivo publicitário para vender os produtos trabalhados no contexto fotopublicitário 

de uma campanha. Serão expostas algumas imagens de campanhas como a marca Diesel3, 

Benetton4 e Nolita. 

 

Conhecido mundialmente pela campanha publicitária da United Colors of Benetton5, 

Oliviero Toscani, que entre 1982 a 2000 foi o responsável pela criação e consolidação da marca, 

colocando a realidade nua e crua nas páginas das principais publicações do mundo, com 

mensagens reais e de responsabilidade social, nas quais utilizou-se de anúncios polêmicos 

abordando temas como AIDS, guerra, máfia e religião, levando os consumidores à reflexão, e à 

discussão e à identificação com as questões abordadas.  

Assim, não somente a questão estética aplicada às mensagens publcitárias são valorizadas 

pelos consumidores, como também as estruturas discursivas representadas na lógica simbólica 

ofertada na abordagem de temas que são, ao mesmo tempo, importantes de serem publicizados, 

enquanto estratégias midiáticas que determinam o que deve ou não ser visto, e a moda como um 

campo de reflexão e de conexão com a realidade. 

Como afirma Mesquita (2004, p. 113), ao fazer apontamentos sobre as funções das 

campanhas publicitárias ao produzirem mensagens a partir da linguagem fotográfica tendo como 

temas representações que fogem ao convencional: 

 
Pense bem... em outras imagens de Moda que atiçam a sensibilidade e reflita sobre 
essas intenções. Ao ver imagens que fogem do convencional, não caia em discursos 
rasos. Analise, contextualize. Pense no momento histórico no qual vivemos. Vá mais 
fundo. Como você interpretaria essas manifestações? 

 

                                                 
3 A marca DIESEL, famosa por suas calças jeans super confortáveis,  foi criada pelos italianos Renzo Rosso e 
Adriano Goldschmeid, no ano de 1978 em Milão e oficialmente lançada no mercado em 1979 através de sua coleção 
masculina. 
4 Benetton é uma empresa transnacional italiana de moda, confeciona de roupas e acessórios comandada por Luciano 
Benetton 
5 Traduzido como “união das cores de Benetton”, marca do grupo Benetton remete a frase de slogan pelo fato da 
marca em si e seus acessórios e vestuários possuírem muitas cores e, também por retratarem em alguns de seus 
anúncios, povos e nações do mundo inteiro. 
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                                                                                                      Campanha Benetton . Foto: Oliviero Toscani 

Dessa forma, a ruptura com o senso comum publicitário, propondo uma publicidade 

apelativa e de temas polêmicos e chocantes de cunho social, fez com que muitas causas globais 

fossem melhores observadas obtendo uma maior atenção pela sociedade, pelo fato dos indivíduos 

verem projetadas suas opiniões e modos de ser nos canais midiáticos.  

Estas questões sociais foram tratadas sob a forma simbólica que representava de maneira 

contundente e, até mesmo, apelativa, temas considerados tabus no âmbito social, mas que, 

inegavelmente, também faziam parte da sociedade. A forma como Oliviero Toscani organiza a 

estrutura da mensagem é a partir de representações através das questões simbólicas, como a dor 

da perda externada no abraço do pai em seu filho, que agoniza com uma doença terminal em 

cima de uma cama. 

Essas relações propostas na linguagem imagética da fotografia e encenadas sob a forma 

simbólica dos atos demonstrados nas campanhas da Benetton, provocam no leitor da imagem 

reações diversas de emoções, contradições, censura, crítica, dentre tantos sentidos que são 

gerados pela representatividade das campanhas. 

Entretanto, foram os meios encontrados pela marcar para publicizar um determinado 

contexto polêmico social fazendo com que seus consumidores tivessem, ao mesmo tempo, 

conscientização e identificação com temas representados a partir das construções simbólicas 

projetadas na estrutura imagética da fotografia publicitária de moda da marca Benetton. 
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                                                                                                                                           Campanhas Benetton . Foto: Oliviero Toscani 

 

Observa-se também que há a aplicação de um alto valor representativo e simbólico nos 

anúncios da Benetton e, especialmente, a presença do produto publicitário, ou seja, a moda e as 

roupas dessa marca, no contexto da campanha. 
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A campanha publicitária ao invés de exibir uma roupa, um modelo, um conceito de moda, 

utiliza a representatividade de questões sociais que causam reações contrárias em seus 

consumidores. A fotografia publicitária nesse contexto faz com que os consumidores interajam 

com um discurso fortemente apelativo, o afetando-os e o transformando em sujeitos ativos em 

relação à campanha, emocionando-os, questionando-o sobre estas questões sociais tratadas no 

contexto da campanha de moda a partir dos valores simbólicos empregados no quadro 

fotográfico. 

Outro exemplo de usos das questões sociais no contexto de campanha fotopublcitária de 

moda é o da marca Nolita6 de roupa italiana, onde uma modelo anoréxica7 posa para a campanha 

que explicita a palavra ‘No’ (‘não’, em inglês), protestando contra o excesso de magreza de 

modelos e de parte de uma sociedade em busca de um ideal de beleza que leva cada vez mais 

mulheres até mesmo à morte.  

 

 
                                                                                       Campanha Nolita . Foto: Oliviero Toscani 

Seguindo as questões sociais, a marca Diesel criou em 2007 uma campanha que retrata o 

aquecimento global em grande escala nos anúncios fotopublicitários de moda. A marca italiana 

que ganhou o leão de prata no festival de Cannes em 2007 por essa sua campanha, intitulada 

"Global Warming Ready", mostram modelos com roupas da marca Diesel, em um mundo afetado 

pelo nível das águas e pelas elevadas temperaturas.  

 

                                                 
6 A atriz francesa Isabelle Caro, de 27 anos, emprestou seu rosto e imagem do seu corpo à marca de roupas Italiana 
Nolita, no o segmento de lingeries da marca, para uma campanha publicitária anti-anorexia. Isabelle sofre de 
anorexia há quase quinze anos, e pesa apenas 31 kg. 
7 A anorexia significa um distúrbio alimentar resultado da preocupação exagerada com o peso. 
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                                                  * 

Com um tom relativamente irônico, a marca retrata o mundo sob um novo olhar pelo pós-

Aquecimento Global, ao mesmo tempo em que representa uma forma esteticamente bela frente 

ao problema ambiental.  

O efeito do aquecimento global não fica imediatamente perceptível, mas sutilmente 

revelados através de detalhes representando cenas comuns, como se as pessoas estivessem 

despreocupadas com os problemas ambientais e se readaptando às novas formas de vida no 

mundo. Entretanto, sem deixar de consumir roupas de grife nem de almejar uma vida de luxo e 

riqueza, mesmo em um mundo afetado por catástrofes climáticas.  

A estratégia da campanha é mobilizar a população de que não podemos ficar parados 

frente a um problema que afetará a todos nós, onde devemos estar mais atentos para que as 

próximas gerações não cruzem os braços para o real desequilíbrio global. 

As imagens mostram Praça de São Marcos, em Veneza, preenchida com pássaros 

tropicais, em vez de pombos, A Muralha da China quase desaparecendo com tanta areia, Plantas 

tropicais crescendo em Paris, Rio de Janeiro subaquático, a cidade de Nova Iorque submersa, os 

presidentes do Monte Rushmore quase se afogando, Londres como se fosse um parque aquático e 

férias de Verão com pingüins na Antártica. 

 

 
* 
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                                                                                                                         * Campanha Diesel. Fotos: Terry Richardson 

 Estes anúncios mostram as apropriações que as campanhas publicitárias, ao trabalharem 

com o contexto da moda em linguagem fotográfica, fazem dos acontecimentos e dos fatos sociais 

para representarem, por meio de organizações simbólicas, temas que fazem parte da do dia-a-dia 

das culturas.  

Em todas as décadas os problemas sociais são temáticas que promovem questões 

pertinentes, atuais e que constroem grande valorização da própria marca, porque ao fazerem seus 

consumidores pensarem sobre determinados contextos que merecem o olhar e a atenção das 

sociedades, o realizam de forma criativa, estratégica e, principalmente, de forma inteligente, já 

que reinventam modos de tratar a moda. Como afirma Mesquita (2004, p.40): 
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As formas diferenciadas na percepção do tempo social e da percepção do tempo 
subjetivo – a experiência, a sensação da velocidade, da passagem do tempo, dos 
acontecimentos no tempo sócio-cultural, determinam modificações em várias instâncias 
da vida cotidiana. Criam paradigmas diferentes daqueles do passado, necessidades e 
situações antes imaginadas. E, se não é mais possível funcionar do jeito que se estava 
acostumado, é preciso inventar outras maneiras ou se reinventar nesse “novo” contexto 
temporal.  

 

Portanto, a publicidade aliada à linguagem fotográfica e aos temas que cercam a 

sociedades e as culturas em determinadas épocas, são instrumentos numa relação simbólica que 

ganha força pelo caráter de sensibilização e de responsabilidade que se propõe uma grife de 

roupas. Além da intenção de uma marca de moda em abordar assuntos que movimentam os 

modos dos indivíduos olharem os fatos sociais. 

A moda ao se colocar no lugar de agente que promove a crítica, a reflexão e o consumo 

politicamente correto ou mesmo o consumo sem deixar de lado o bem estar de vestir, se vale da 

imagem fotográfica como campo de representação, pois a própria fotografia, enquanto lugar de 

discursos, de encenações e sentidos, é um mecanismo representativo por si só. Nesses exemplos 

apresentados como modos de utilização das temáticas sociais no contexto das campanhas 

publicitárias, lembramos que todas as relações simbólicas projetadas na estrutura da fotografia se 

dão a partir da representação que a linguagem imagética possibilita. 

Dessa forma, as maneiras como as mensagens estão estruturadas, possibilita aos 

receptores / consumidores o entendimento, a identificação e a compreensão de forma enfática, do 

que está sendo abordado na estrutura da fotografia publicitária. 
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METODOLOGIA 

 

Para o trabalho monográfico que se apresenta, em que se aborda a questão da 

representação social no discurso fotopublicitário de moda, tomando como corpus empírico quatro 

unidades de peças gráficas constituintes de campanhas publicitárias da marca têxtil brasileira 

Forum Jeans Wear do ano de 2006, a construção metodológica usada para o desenvolvimento da 

pesquisa compõe-se de embasamento teórico e análises das imagens referidas, que dão conta das 

mensagens publicitárias veiculadas no campo da comunicação social. 

A revisão bibliográfica serviu como embasamento teórico estrutural das idéias abrangidas 

e dissertadas nos itens da revisão bibliográfica aqui realizada, portanto, foram utilizados autores e 

teóricos responsáveis pelas questões desenvolvidas nestes capítulos, como: a fotografia, a 

publicidade, o discurso, o dispositivo, a representação, o simbólico, a técnica fotográfica, a 

produção de sentidos e a moda, conceitos abarcados no âmbito da comunicação social, em 

especial, na publicidade e propaganda. 

No que diz respeito à fotografia, são trabalhados conceitos sobre a sua historia e evolução 

no campo da comunicação, de um simples retrato para campanhas de moda consagradas dentro 

do meio publicitário através de discursos que tem por tema os fatos sociais que polemizaram o 

círculo social dos indivíduos na esfera cultural. Alguns dos autores usados para dar relevância ao 

embasamento fotográfico foram Roland Barthes, Clovis Dariano, e Martini Joly, dentre outros. 

O discurso midiático, bem como conceitos que abrangem essa discussão, é necessário, 

pois estamos tratando de linguagens não verbais e de produção de sentidos, sendo os fatos sociais 

inseridos no meio cultural dos indivíduos e abarcados dentro das fotografias publicitárias de 

moda. Para isso, foi-se utilizado um veículo midiático detentor de poder e informações sobre os 

fatos sociais, a revista Veja, que neste caso, veiculou uma das imagens analisadas, serviu de 

modelo para demonstrar que anúncios publicitários de moda podem ser veiculados em veículos 

de assuntos que dizem respeito aos fatores ligados à questão política e aos problemas sociais 

como no referente caso das CPI’s do mensalão abordados neste trabalho monográfico. 

Portanto para dar conta destes assuntos que abordam fatos de cunho social inseridos nos 

discursos fotopublicitários de moda, é citado Jacques Aumont para dar embasamento teórico nas 

questões sobre o dispositivo e a relação entre a imagem e seu expectador frente a esses fatos 

dentro do discurso imagético, representando simbolicamente, através de objetos inseridos nos 
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anúncios da Forum. A partir disso, é imprescindível nos valermos da linguagem técnica 

fotográfica para entendermos como a construção imagética é uma elaboração que colabora com 

as construções identitárias dos indivíduos, seus modos de serem, seus conceitos e ideais que, 

inseridas no discurso fotopublicitário, transmitem formas simbólicas através das representações. 

As análises das imagens apresentam elementos técnicos, morfológicos e barthesianos que 

são indispensáveis na produção de sentidos. Planos, enquadramentos, composição, dentre outros 

são apresentados no capítulo quatro detalhadamente e no capítulo cinco as apreciações destes 

elementos serão descritos em casa anúncio escolhidos na campanha da marca Forum. 

Por fim as considerações finais sobre o trabalho desenvolvido e a importância desse 

estudo para a área da comunicação social e as maneiras pelas quais os processos discursivos 

representam o contexto social dentro dos anúncios fotopublicitários de moda. 
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5 O DISCURSO FOTOPUBLICITÁRIO DA MARCA FORUM: A PRODUÇÃO 

SIMBÓLICA NA REPRESENTAÇÃO DO CONTEXTO POLÍTICO-SOCIAL 

BRASILEIRO ENTRE 2005 E 2006 

 

Neste capítulo do trabalho monográfico, faremos um breve histórico da Forum Jeans 

Wear e também descreveremos o contexto histórico político-social que ocorrera no país e que 

rege a campanha. 

Serão também analisados os anúncios publicitários de moda da marca Forum, veiculados no ano 

de 2006, quando uma delas fora veiculada em março do mesmo ano na revista Veja8 e a outra 

retirada do site da marca. As análises, portanto, serão realizadas a partir das teorias abarcadas nos 

capítulos anteriores deste trabalho.  

 

5.1 FORUM JEANS WEAR: ATITUDE E COSNCIÊNCIA EM NOME DA MODA 

 

A Forum, marca de tamanha expressão e representatividade pertencente ao empresário 

Tufi Duek, foi criada em 1981 e direciona sua produção para o mercado do jeans wear. Desde o 

final dos anos 80, é percebida como uma marca de status entre seus consumidores e sempre 

apostou em referências de estilo à cultura brasileira em seus desfiles. 

A grife tem um histórico de campanhas de cunho político-social, pronunciando-se através 

da moda e fazendo de suas criações um instrumento de informação, orgulho e conscientização da 

sociedade. Em 1994, Tufi se inspirou nas riquezas naturais e culturais do Brasil, incorporando 

informação à moda e investindo na fé e na força dos brasileiros. 

A marca lançou a campanha “Brasil mostra a tua Cara”, seguida pela “Welcome to 

Brazil” no inverno de 1996. No verão 2002, o tema foi “Brasil é o Fórum” e, no verão de 2003, o 

consumidor vestiu a “Camisa do Brasil”, pedindo Fé, Respeito, Honestidade, Esperança e Luta. 

Em março de 2006, a Fórum desenvolveu uma campanha publicitária composta por cinco 

anúncios veiculados em outdoors, revistas, jornais, além de cartazes para as vitrines de lojas e no 

site9 da grife. A campanha, intitulada “Ajude a limpar o Brasil”, foi criada pela agência de 

publicidade AlmapBBDO, e atingiu as principais capitais do país.  

                                                 
8 Anúncio de página dupla, edição 1949 de março de 2006. 
9 Em www.forum.com.br/forumjeans na época da veiculação, estavam disponíveis todas as imagens dos anúncios 
impressos onde a Forum colocou a sua intenção com relação à campanha: “Você também pode ajudar a limpar o 

 37

http://www.forum.com.br/forumjeans


As peças publicitárias da campanha fazem uma clara referência aos acontecimentos no 

contexto dos escândalos políticos e foi divulgada na época em que ocorriam as CPIs10 do 

“mensalão” e dos Correios, para apurar denúncias e pressões contra o ex-ministro Antônio 

Palocci e as votações do Congresso. 

A campanha deu início ao movimento da marca pela defesa da ética, da moralização e da 

conscientização da sociedade brasileira, estimulando a promover uma “limpeza” geral para o fim 

das intrigas que denigrem a imagem do país em todos os setores e classes sociais.  

Com esta ação, a fórum mais uma vez se pronuncia através da moda fazendo de suas 

criações um instrumento de informação, orgulho e conscientização da sociedade, aproveitando o 

momento político, período pré-eleitoral e profusão das CPIs para propor a limpeza moral no país 

e desenvolvendo uma campanha que se valeu de acontecimentos sociais para que o público 

interaja com o discurso imagético das campanhas, fazendo com que o leitor se interesse pelos 

valores éticos e morais que os anúncios expõem, antes do desejo de alcançar poder e status 

através do produto – calça jeans. 

São com esses recursos que a campanha da Forum seduz o seu público, partindo de 

questões referentes à vida social dos indivíduos e integrando à publicidade e propaganda como 

um inovador meio para vender seus produtos, por meio do qual o consumidor, adquirindo uma 

calça fórum, adquira também valores de conscientização para com o país. 

 

5.2 ANÁLISES DAS IMAGENS: SIMBOLISMOS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NAS 

FOTOGRAFIAS DE CAMPANHAS DE MODA: “AJUDE A LIMPAR O BRASIL” 

Nesta secção, analisaremos as imagens dos anúncios levando em conta alguns dos 

elementos técnicos, morfológicos e barthesianos descritos no capítulo dois deste trabalho, sendo 

estes indispensáveis e inerentes à produção fotográfica como procedimentos que promovem 

sentidos ao discurso imagético nos anúncios fotopublicitários, como enquadramento, plano, 

lentes ou objetivas, iluminação, linhas, textura, cor, pose, objetos, fotogenia, grão, massa ou 

mancha, pontos e composição. Tais processos fazem com que nos aproximemos do objetivo 

principal desta pesquisa que são as representações do contexto social no discurso fotopublicitário 

de moda 

                                                                                                                                                              
Brasil. Dê sua opinião. A Forum quer mostrar que o Brasil merece confiança e lança um movimento pela defesa da 
ética, da moralização e conscientização da sociedade”. Acesso em 10 de julho de 2006.  
10 Comissões parlamentares de inquérito. 
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       A sujeira política rampa abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

 
                             Figura 1                                                              Campanha Forum Jeans Wear. Foto: Laurent Seroussi 

 

 

                 Golpe mortal: uma batalha contra os ladrões corruptos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Figura 2                                                             Campanha Forum Jeans Wear. Foto: Laurent Seroussi 
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O primeiro anúncio (figura 1) mostra um casal de modelos seminus vestindo apenas jeans 

da marca Forum, promovendo hipotéticas faxinas contra a corrupção. Aproveitando-se do estado 

de contestação política que havia sobre o país, a Forum propôs estimular os brasileiros a 

promover uma “limpeza” geral na imagem do Brasil.  

Como se pode ver, a modelo, com um olhar sério e um tanto sensual ao leitor do anúncio, 

encontra-se ajoelhada ao lado da uma rampa, que representa o congresso nacional, em Brasília, 

com uma escova na mão esfregando o piso acinzentado. O rapaz tem um olhar ao horizonte e está 

em pé, ao lado da modelo, segurando um rodo, ambos fazendo uma limpeza simbólica da 

“sujeira” deixada pelos políticos corruptos. Neste mesmo plano encontra-se um balde de metal 

sobre a rampa que está sendo lavada pelo que se observa pela espuma branca e, em segundo 

plano, uma parte do prédio do Comgresso Nacional. O único texto verbal contido na imagem é a 

assinatura da marca Forum acima à direita. 

No segundo anúncio (figura 2), os dois modelos aparecem lutando, novamente seminus, 

trajando apenas calça jeans e simulando golpes contra dois homens que remetem a políticos 

envolvidos no esquema da corrupção, sendo atingidos pelo ataque dos modelos. O homem da 

esquerda está vestindo um terno,  parte de suas pernas e sapatos estão lameadas, sua pasta é 

projetada ao ar pela força do golpe, onde, dentro dela saem notas de dinheiro, as quais são 

lançadas junto com seus óculos. O outro homem da direita veste o mesmo modelo de seu 

companheiro político, contendo também lama em suas pernas e sapatos, porém sendo golpeado 

com mais força, onde de seu paletó e bolsos saem notas que se espalham pelo ar. 

a) Lente Objetiva: 

A fim de registrar imagéticamente a construção publicitária feita para a campanha da 

marca Forum, elege-se como instrumento para a produção desta representação visual a lente 

padrão ou “normal” que tem como característica proporcionar ao profissional da fotografia ou da 

publicidade uma imagem com um ângulo de visão de 45 à 50 graus. 

Esta lente tem como atributo principal uma distância focal quase idêntica à diagonal do 

formato do negativo, o que acaba permitindo as imagens pertencentes à referida campanha 

publicitária, um enquadramento que possui mais de um plano em termos de perspectiva. 

Em termos de produção dos significados, a lente confere à composição das fotografias 

uma angulação de plano onde é possível identificar o contexto onde os objetos fotografados estão 

inseridos, sem comprometer a nitidez dos mesmos, estando estes a uma distância focal 
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consideravelmente satisfatória para a percepção dos detalhes que permite às imagens manarem 

sentidos simbólicos. 

b) Enquadramento: 

A fotografias em questão apresentam um Grande Plano Geral, aberto e horizontal, onde 

são percebidas a presença de um casal de modelos, um homem e uma mulher, estando ambos 

com o tronco despido, vestindo somente calças jeans da referente marca analisada por este 

trabalho. 

Na figura 1, eles encontram-se em frente ao Palácio do Planalto, mais especificamente na 

lateral esquerda da rampa da casa civil, estando os dois munidos de balde, esfregão e vassoura. 

Muito além de simplesmente situar o expectador da foto sobre o contexto fotográfico, o 

enquadramento aqui utilizado também contribui para a solidificação do sentido da imagem, uma 

vez que, se o plano utilizado para fotografar o casal possuíse um enquadramento mais fechado, as 

ações simbolicamente representadas de lavar e limpar a rampa pertencente ao Palácio do Planalto 

teriam um valor comum e qualquer por não estarem contextualizadas. Assim como os elementos 

da figura 2, se não existisse um enquadramento adequado, a pose dos modelos e os outros 

homens, retratados como politicos corruptos, não teriam o devido sentido sem um enquadramento 

certo. 

A rampa (figura 1), citada anteriormente, é o símbolo a ascensão ao poder executivo no 

Brasil, que junto com os outros elementos que se encontram de posse dos modelos, como a 

vassoura e o esfregão, e na figura 2, com o golpe dado nos políticos corruptos pelos modelos que 

representam o povo brasileiro, complementam a mensagem simbólica instituída nessa fotografia: 

“ Vamos limpar as sujeiras da corrupção”!  

Elege-se então, esse enquadramento por ser o mais apropriado para dar conta das 

intenções desta ação publicitária, bem como de todos esses detalhes que constituem a fotografia, 

contextualizando os figurantes no espaço e dando ao observador a oportunidade de identificar a 

que conjuntura espacial a imagem se refere, pois é desta identificação do lugar a que a imagem se 

refere que depende a compreensão plena do que está querendo se transmitir com a imagem. 

c) Composição: 

Em termos de composição da imagem, elas possuem elementos que se complementam e 

podem conotar ocorrências diferentes. Os dois modelos que são encontrados a beira da rampa do 

Palácio do Planalto (figura 1) e golpeando políticos (figura 2), simbolizam a indignação frente 
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aos escândalos políticos decorrentes dos anos de 2005 e 2006, e são complementados pelos 

demais elementos, como a vassoua, o esfregão e o balde, utensílios para a “limpeza” da “sujeira” 

deixada pelos corruptos, representada na cena como a lama nos pés dos políticos (figura 2),  

assim como pela própria edificação parlamentar que se encontra ao fundo. 

Quando analisados separadamente, o casal simboliza a sensualidade dos corpos em sua 

plena forma física, que interagindio aos elementos amorfos da imagem como cores, texturas e 

linhas, dotam a imagem de um sentido de sensualidade, que elege os corpos como símbolos de 

uma sedução que foi pensada com o intuito de atrair os olhares ávidos e curiosos do expectador.  

Estes elementos que constituem os objetos das imagens, são de importância singular neste 

caso, visto também na maleta cheia de dinheiro que corresponde ao mensalão dado aos políticos e 

os dólares voando que saem do paletó e bolsos de tais corruptos, são impactantes no cenário 

representativo pela maneira explícita de como foi produzida a imagem (figura 2), fazendo o leitor 

perceber de que se trata do fato político-social que ocorrera em seu universo social, onde o valor 

cultural é de grande importância, pois a mensagem só surtirá efeito ao destinatário quando este 

estiver inserido na época em que o fato ocorreu.  

d) Pose: 

O enunciado imagético das duas fotografias, representam através das poses de maneira muito 

sutil, dois elementos circunstanciais: o repúdio às tramóias da corrupção política e de maneira 

muito perspicaz as formas sinuosas e esguias dos corpos dos modelos com o jeans da marca 

Forum. A pose acaba se tornando na imagem o mecanismo que junto aos corpos possibilita uma 

leitura dúbia em relação á mensagem transmitida: ora de cunho político, ora com um forte apelo 

sensual. 

Acrescenta-se na análise da figura 1, a postura dos modelos, no qual o homem, atrás da 

mulher, está olhando pra frente, em posição ererta e rígida, enquanto que a figura feminina, à sua 

frente, está em uma posição mais sensual e olhando para a câmera e para o expectador da imagem 

de maneira lasciva, ajoelhada. 

Assim como as poses retratadas no cenário imagético 2, construindo uma função 

altamente conotativa. Os movimentos corporais em forma de luta dos modelos contra os políticos 

corruptos, descrevem imagéticamente o inconformismo pela situação política do Brasil e a luta 

do povo em acabar com tal situação. A pose dos homens sendo golpeados representam a força 

que o povo tem em acabar com os ladrões que circulam no meio político, projetando a esperança 
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pelo fim da desordem no congresso nacional e divulgando ao seu público que quem consome um 

produto FORUM tem em mãos o poder e o status da marca e de luta por ideal social. 

Portanto, tais posições estratégicamente encenadas fazem com que os modelos exibam seus 

portes físicos e insinuem suas formas esguias e definidas, dando um certo “movimento” à 

encenação e exibindo o produto em questão (calça jeans Forum). 

e) Esteticismo: 

A estética utilizada também auxilia na formação do sentido da mensagem, que como já 

vimos, tem características dúbias. O conjunto composicional que aglomera itens como cores, 

texturas, linhas e luzes, configuram-se de maneira a atender as duas pretenções significativas das 

imagens: a de ser uma manifesto político anticorrupção e de exaltar de maneira sutil e através de 

simbolismos, os corpos que se apresentam, deixando que esta segunda intenção da imagem fique 

aparentemente destinada a uma qualidade de segunda grandeza. 

As cores que foram utilizadas auxiliam nesses jogos de sentidos, pois se apresentam de 

maneira neutra, servindo para ambas as intenções simbólicas utilizando-se de grande parte do 

espaço do enquadramento fotográfico para disseminar tons como cinzas, brancos e pretos. O 

único ponto na imagem que se utiliza cores mais vivas é justamente o local onde se encontram 

agrupados os modelos fotográficos, em ambas as imagens. Localiza-se em suas calças jeans uma 

tonalidade de azul que se contrapõe ao resto dos tons utilizados nas fotografias, proporcionando 

um equilíbrio entre os tons neutros e tons intensos, estando estes últimos vinculados as 

representações dos corpos presentes na peça publicitária, lhes dando assim o devido destaque. 

Todo o conjunto de elementos configurativos que se apresenta, serve para qualificar 

esteticamente a imagem, de maneira a tornar-se adequada para um registro construído que 

demonstra uma situação de repúdio e indignação política, mas também uma situação 

circunstancial que é montada para ressaltar a beleza dos corpos para que se destaque o produto 

em questão-calça jeans. 

f) Iluminação:  

A iluminação utilizada nestas duas imagens se ocupa de dois grandes feixes luminosos, 

um que se origina de trás dos corpos fotografados e outro que atinge a parte frontal dos mesmos, 

tem a função de “recortar-lhes” a  silhueta, iluminando o rosto, as costas da modelo e o tórax do 

modelo, dando, assim, valor as formas do corpo e criando áreas de luz e sombra. 
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Criam-se, consequentemente, contrastes entre áreas claras e escuras, o que proporciona à 

fotografia a obtenção de texturas. Estas, por sua vez, destacam os dois corpos do restante dos 

elementos que a constituem, fazendo-se esses “recortes” um importante ponto, pois eles auxiliam 

a instituição de uma unidade simbólica principal que se caracteriazm como foco de atenção, 

representando o povo brasileiro “acabando com a sujeira” política, encenada nos anúncios.  

Portanto, além da publicidade retratar acontecimentos de cunho social, pertencentes aos 

individuos e representados através da fotografia publicitária de moda, é possível retratar de modo 

sensual e delicado, pelo seus elementos constituintes na imagem, todo e qualquer fato que se 

mostre as vezes violento e de protesto. Elementos técnicos, morfológicos e barthesianos inseridos 

numa imagem para a veiculação publicitária está atraindo cada vez mais os olhares de públicos 

que buscam originalidade nas campanhas e suas representações sociais simbolizadas dentro de 

anúncios, pela sociedade projetar-se em canais midiáticos a fim de identificarem-se nas culturas 

representadas, consolidando seus modos se serem e agirem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após ter percorrido os caminhos teóricos a fim de investigar e entender as construções 

simbólicas que utilizam representações sociais para gerar construções de sentidos às mensagens 

emanadas pelas fotografias, bem como para compreender o contexto e os mecanismos que 

validam como autênticas estas constituições imagéticas fundamentados no contexto 

fotopublicitário de moda, chega-se a conclusão que os assuntos sociais representados nos 

anúncios de campanhas estão em evidência e projetando-se nos valores sociais dos indivíduos. 

Como foi possível demonstrar através deste trabalho monográfico, os levantamentos pela 

reprodução acerca das representações de contextos sociais como uma constituição simbólica, 

retém em seu conteúdo original uma vasta gama de possibilidades de associações que acabaram 

por permitir avanços ao campo da publicidade pela criação de linguagens mais criativas e 

inteligentes. 

O meio fotográfico, por conseqüência, também se beneficiou desta prática publicitária que 

utiliza o social no discurso de moda e sua referente representação social e simbólica a partir de 

objetos inseridos nos anúncios publicitários de moda. Os fotógrafos e profissionais da área de 

comunicação mostram que é possível engajar socialmente um público destinado a comprar um 

produto e também fazê-lo interessar-se pela construção do discurso imagético, garantindo, assim, 

a circulação de conceitos que são oriundos desse meio e que o fazem, por conseqüência, ser 

aceito e desejado pelos indivíduos que são atingidos por estas elaborações nas imagens 

publicitárias.  

Portanto acredita-se em uma maior preocupação nos anúncios publicitários em utilizar 

fatos sociais de seus públicos, sendo através do discurso publicitário a disseminação dessas 

informações juntamente com o produto exposto, gerando efeitos de sentido através de 

construções simbólicas que possam ser difundidas através da fotografia publicitária no mercado 

da moda. 
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