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RESUMO 

 
A representatividade simbólica do corpo feminino se faz cada vez mais presente nas ações 
midiáticas realizadas no nicho foto-publicitário de moda. Isso acontece devido ao alto grau de 
expressividade que este corpo possui nas representações imagéticas e que permitem aos 
inventivos e profissionais da área da publicidade criar, trabalhar e difundir as mais variadas redes 
de significação na tentativa de constituir uma construção de sentido específica através da imagem 
fotográfica. Desenvolve-se a partir daí, uma analise qualitativa de gênero, onde são pesquisadas 
fotografias que trabalham o conceito de moda a partir do corpo feminino. Logo, elegem-se duas 
fotografias que pertencem a diferentes campanhas de uma renomada marca do mercado têxtil 
brasileiro na tentativa de demonstrar as diferentes tratativas estéticas e conceituais dadas ao corpo 
feminino, através das fotografias de campanhas publicitárias de moda no decorrer dos anos. 
Assim, percebe-se o quanto é freqüente o uso da imagem do corpo feminino para dar sustentação 
às redes simbólicas fabricadas no contexto foto-publicitario de moda, a fim de transmitir 
apreciações e solidificar imagens. 
 
Palavras-chave: Fotografia publicitária, corpo, moda, feminino, símbolo, sentido. 
 
 
ABSTRACT  
 
 
The symbolic representation from women’s body is even more present in midiatic actions done 
by advertising-photography fashion niche. It happens due to the higher expression level that this 
body has in imagetic representations and that allow to inventive and professionals from 
advertising area, to work and to spray the more variable significance nets in attempt to build a 
specific meaning sense construction through photographic image. Since this, a qualititative genus 
analysis is developed, where pictures that work with fashion concept based on women’s body are 
researched. So, two pictures that belong to different campaigns from a famous mark from the 
Brazilian textile market are chosen, in attempt to show the different aesthetic transacting and 
conceptuals given to women’s body through advertising pictures from advertising campaigns 
through the years. This way, it is possible to verify the frequent use from woman’s body to 
support the symbolic nets created in photo-advertising fashion context, in order to transmit 
appreciations and consolidate images. 
 
Key-words: advertising-photography, body, fashion, feminine, symbol, sense. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fim de mapear as construções simbólicas feitas através do corpo feminino para gerar 

sentido nas campanhas publicitárias de moda no mercado têxtil brasileiro, elege-se como campo 

desse trabalho monográfico duas campanhas pertencentes à marca FORUM JEANS WEAR, 

referentes aos anos de 1996 e 2006, consecutivamente, na tentativa de detectar e compreender o 

processo da construção de sentidos dessas imagens, bem como suas emanações simbólicas, que 

surgem a partir da publicização do corpo feminino como elemento primordial que possibilita ser 

este corpo o suporte por onde os conceitos trabalhados pelas referentes campanhas publicitárias 

são difundidos e compreendidos pelo público-alvo ao qual se destina a mensagem.  

Considera-se contributivo este estudo teórico 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 o corpo 

feminino serve 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 feminino se faz 

validar nas trocas midiaticas 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 ou 

disseminar a identidade visual ou de conceito da marca FORUM que muito seguidamente 

utilizam-se do corpo e, principalmente do corpo feminino, para evidenciar suas gerações de 

sentido e também suas construções simbólicas. 

Logo, em uma explanação mais profunda e detalhada, analisa-se e descrevem-se nas 

avaliações referentes às imagens que constituem o objeto de estudo desse trabalho monográfico 

os aspectos e os elementos que compõe a construção da imagem enquanto propagadora de um 

sentido específico e que configuram e solidificam as intenções reais desejadas para a mensagem 

visual oriunda da fotografia publicitária de moda. 

Em seguida, efetua-se um processo analítico e individual para cada imagem constituinte 

do corpus deste estudo, onde são observados os elementos que configuram as fotografia em 

questão, a fim de mapear, identificar e analisar as unidades da imagem fotográfica que dão 
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origem a geração de sentido que a peça publicitária possui e emana, avaliando de que maneira o 

corpo feminino, que encontra-se inserido na realidade simbolicamente representada através das 

fotografias, se configura como elemento que propulciona a geração de sentido dessas campanhas 

publicitárias. 

Verifica-se também, de que forma os elementos estéticos e subjetivos das imagens 

fotográficas, contribuem para que sejam reforçadas, através do corpo feminino, as construções 

realizadas e as mensagens que se fazem comunicar. Por fim, busca-se procurar, encontrar e 

justificar, através de aportes teóricos, qual o fator que faz com o que o corpo feminino tenha 

maior representatividade simbólica nas campanhas publicitárias de moda em detrimento do corpo 

masculino. 
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2. METODOLOGIA 
 

Para o trabalho monográfico presente sobre a questão do uso do feminino na construção 

de sentido da fotografia publicitária de moda, tomando como corpus empírico duas unidades de 

peças gráficas constituintes de campanhas publicitárias da marca Têxtil brasileira FORUM, dos 

anos de 1996 e 2006, a metodologia utilizada para o desenvolvimento desta monografia foi a 

revisão bibliográfica e as análises semióticas das imagens referidas, abarcando junto a estas 

apreciações conceitos de cultura e questões técnicas referentes à fotografia para a realização das 

mesmas, bem como teóricos que dão conta das mensagens publicitárias veiculadas no campo da 

Comunicação Social. 

A revisão bibliográfica, que esteve presente nos três capítulos do presente trabalho, serviu 

como embasamento teórico estrutural das idéias abarcadas e dissertadas nos itens da revisão 

bibliográfica aqui realizada. Onde, portanto, foram utilizados autores e teóricos que deram conta 

das questões desenvolvidas nestes capítulos, como: a imagem, a fotografia, a publicidade, a 

cultural, o simbolismo, o feminino, a semiótica, a técnica fotográfica e a construção de sentido, 

conceitos abarcados no âmbito da Comunicação Social, em especial, na Publicidade e 

Propaganda. 

A questão cultural, não sendo entendida aqui como estudos culturais, serviu a este 

trabalho monográfico como cenário onde se contextualiza e se produz as mensagens publicitárias 

a determinados públicos inseridos, portanto, numa cultura específica e, dessa forma, que produz e 

se reconhece nos simbolismos e sentidos de uma conjuntura em particular articulada nas imagens 

foto-publicitárias aqui analisadas. 

As técnicas fotográficas, bem como as imagens escolhidas para a referida análise, 

largamente utilizadas pelo nicho de moda no domínio da Publicidade e Propaganda como meio 

de difusão e veiculação das campanhas de produtos têxteis, foram abarcadas neste trabalho como 

condição para a produção e a construção de sentidos a partir dos simbolismos culturais, propostos 

às mensagens imagéticas fotográficas e tendo como objeto central o corpo feminino. 

Por fim, para dar conta da proposta monográfica acerca dos sentidos promovidos pelo uso 

do feminino nas imagens foto-publicitárias de moda, o conceito de semiótica, por sua vez, 

baseado nos pressupostos teóricos de Roland Barthes e Charles Pierce, foram considerados por 

ser esta ciência, a referência em análises de imagens fotográficas e, especialmente, pela fotografia 
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não possuir no meio teórico uma metodologia de análise específica, sendo então a apreciação de 

semiótica aquela que confere maior sustentabilidade às análises em torno da fotografia.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1 

 

1 A IMAGEM FOTOGRÁFICA E A MODA NO ÂMBITO DA COMUNI CAÇÃO 

SOCIAL E DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

1.1 IMAGEM E FOTOGRAFIA: UM FLUXO DE COMUNICAÇÃO 

 

A imagem, enquanto mecanismo publicitário, é uma das formas mais utilizadas pelos 

meios de comunicação no ato de informar, de vender, de fazer desejar e instigar o consumo, bem 

como construir estilos de vida com o intuito de fazer aproximar as realidades culturais e 

simbólicas existentes com o produto que exibe em sua estrutura. 

A partir da metade da década de oitenta o homem vive sob o signo da era da imagem, 

experiência esta presente no âmbito da comunicação social e, conseqüentemente, na publicidade 

e propaganda também. Por isso, seu estudo é de fundamental importância, fazendo parte deste 

trabalho monográfico. Contudo, mesmo havendo variados meios de produção e difusão de 

imagens, é a fotografia que, atrelada ao âmbito da publicidade, do produto moda e do uso do 

feminino na construção de sentidos, que será abarcada neste espaço. 

Assim, a fotografia enquanto imagem, mesmo muito antes de ser empregada como 

mecanismo midiático, passou por diversas mudanças em sua estrutura técnica, chegando à 

contemporaneidade, também, sob a forma de mecanismo digital. Ela era, em seu princípio, o 

advento de um fenômeno fotossensível que envolvia uma chapa revestida de prata sensibilizada 

com iodeto do mesmo metal e, dessa forma, surgia no início do séc. XIX o primeiro registro de 

uma imagem inalterável feita sobre um suporte metálico que conseguia representar com mais 

fidelidade o real.  

Esse processo, que foi descoberto acidentalmente por Louís Daguerre,1 posteriormente, 

deixou de manusear chapas metálicas como base, tendo sido aprimorado com o passar dos anos. 

                                                 
1 Louís-Jacques Mandé Daguerre foi pintor, desenhista e empresário no século XVIII, sendo responsável, junto com 
Joseph Nicéphore Niepce, pela invenção da fotografia prática no ano de 1835. 
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Com o surgimento e popularização das máquinas fotográficas, tornou-se mais presente na vida 

das pessoas de maneira generalizada.  

Assim, o ato de fotografar não se restringia apenas aos fotógrafos, pois com a proliferação 

das câmeras fotográficas, qualquer amador ou leigo podia tirar suas próprias fotos.  

Com todo o processo de modernização e difusão das câmeras e do próprio ato e uso desse 

novo equipamento, as chapas metálicas deram lugar ao papel, que se tornou o principal suporte 

para registrar as mais variadas representações do mundo, tornando a fotografia presente no 

cotidiano dos indivíduos e se auto-afirmando como uma das principais formas de manifestação 

imagética.  

Em seguida, a fotografia acabou tornando-se um dos conceitos de imagem mais 

conhecidos e difundidos pelo mundo, daí entende-se porque ela se fez tão importante nos mais 

variados contextos, fossem eles sociais, políticos, científicos ou artísticos. Este último foi 

causador de grande polêmica acerca da questão fotografia versus artes plásticas, pois o que se 

questionava na referente época era a validade da fotografia enquanto manifestação de arte. 

Logo, essa discussão foi encerrada quando se chegou à conclusão de que a fotografia não 

havia surgido com o intuito de substituir a arte, mas sim de avançar o processo da reprodução 

imagética, sendo mais uma forma de representação ao alcance do homem, tendo como objetivo 

principal um aspecto visual mais semelhante à realidade.  

A imagem fotográfica, enquanto um texto icônico, possui um poder único de registrar 

algo com o máximo de semelhança e referência ao fato ou objeto registrado, e, por meio das mais 

variadas técnicas de manipulação, consegue recriar, reconfigurar ou reorganizar o fragmento de 

realidade registrada. 

Luís Reyer (1981, p. 18), em matéria intitulada “A fotografia na conquista do mercado 

profissional” diz que: 

 

(...) 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. 

 

Assim, começam os estudos e experimentações acerca da fotografia e, por conseqüência, 

suas aplicabilidades técnicas e teóricas criando novos conceitos e usos da imagem estática. 
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Não podemos esquecer que a chegada da imagem dinâmica e o surgimento do cinema, por 

exemplo, devem-se a descoberta do movimento através da seqüencialidade de fotografias 

estáticas e que essas mesmas imagens paradas conseguiam sozinhas, e ainda conseguem 

transmitir a sensação de algo que está se movimentando.  

Dessa forma, como no cinema, a fotografia e suas descobertas trouxeram progressos 

também para a publicidade, pois as peças gráficas que no começo contavam apenas com 

ilustrações, agora podiam contar com a imagem fotográfica e seus efeitos plásticos e de 

iluminação. 

Com isso, a imagem fotográfica proporciona ao expectador uma experiência não só mais 

próxima do real, mas também cria artifícios de vendagem, através da mensagem imagética, aos 

expectadores/consumidores, dando-lhes a ilusão de fazerem parte daquele contexto inventado 

para comercializar determinado produto. 

Essa talvez seja uma das grandes virtudes da fotografia enquanto imagem, pois ela é 

dotada de um poder quase magnético ou hipnótico que consegue transportar os receptores da 

mensagem visual a uma outra realidade, permitindo transmitir a esses destinatários da mensagem 

imagética publicitária sensações como odores, sabores e texturas que, na realidade, não existem 

no papel onde a foto se materializa, mas sim no seu referente real e que não se encontra na 

imagem. 

Reyer (1981, p. 21) afirma que “para o senso comum, a imagem fotográfica é uma prova 

irrefutável da realidade. Explorando esse aspecto, o profissional reconstrói, através dessas 

técnicas, a realidade que o consumidor deseja ver”. 

Todas essas qualidades funcionais e estéticas que a imagem fotográfica proporciona aos 

consumidores, em função de suas realidades e cotidianidades, é que fazem dela um instrumento 

indiscutivelmente importante como suporte para os discursos que a publicidade faz com a missão 

de vender.  

Aliada ao próprio processo químico, físico ou digital, que possibilitam a materialização da 

foto, está a parte subjetiva da produção da imagem, ou seja, o olhar do fotógrafo que dá sentido a 

fotografia e lhe torna capaz de seduzir, persuadir e encantar olhares terceiros. Esse olhar será 

guiado por uma encomenda, previamente efetuada pela agência, através do Pedido Interno de 

Agência (PIT) que trará informações sobre o produto e sobre as intenções pretendidas para aquela 

imagem dentro do anúncio em questão.  
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Aqui, entra a importância da compreensão e da capacidade do fotógrafo em unir essas 

informações oriundas da agência de publicidade e traduzi-las em uma fotografia que saiba recriar 

uma outra realidade, utilizando-se de luzes, texturas e formas para tornar o produto mais visível e 

mais atrativo aos olhos do público-alvo. 

Essa realidade criada será constituída pelos próprios limites de espaço do visor da 

máquina ou da moldura onde se materializa a mensagem fotográfica, pois o texto iconográfico é 

determinado por um quadro/limite em que o fotógrafo construirá uma realidade que será pensada 

a fim de conquistar atenções múltiplas.  

Para Orlando do Nascimento (1981, p. 22), a fotografia, enquanto suporte para a 

publicidade, 

 

Atrai e prende o olhar inquieto do consumidor, prometendo a realização de desejos 
latentes. Nesse compromisso, a foto publicitária apóia-se intensamente no avanço 
tecnológico do material e equipamentos fotográficos e na capacidade de toda uma equipe 
de profissionais, que transforma o produto mais simples e banal em uma obra de arte. 

 

Essa transposição do produto em “quase obra de arte” se torna possível quando o 

fotógrafo e sua equipe de profissionais conseguem se utilizar dos avanços tecnológicos dos 

equipamentos e da estrutura cultural e social do público para o qual será destinada a mensagem 

para salientar todos os adjetivos estéticos e o lugar de bem simbólico do produto, tornando-o 

atraente aos olhos do consumidor/público-alvo da missiva. 

Todo esse processo de sedução do olhar só será possível a partir da ação da percepção 

visual que está ligada, muito antes de se falar em semiótica ou semiologia, ao próprio ato de 

captação da luz nas retinas. É esse fenômeno físico que possibilita a formação das imagens que os 

olhos humanos discernem e decodificam como tais. Assim como na foto, a luz é fator essencial 

para a existência da imagem nos olhos e, por conseqüência, nas mentes das pessoas.  

Jacques Aumont (2005, p. 22), em sua obra intitulada A imagem, afirma que: 

 

a percepção visual é o processamento em etapas sucessivas de uma informação que nos 
chega por intermédio da luz que entra em nossos olhos. Como toda informação, esta é 
codificada – em um sentido que não é o da semiologia: os códigos são, aqui, regras de 
transformação naturais (nem arbitrarias, nem convencionais) que determinam a 
atividade nervosa em função da informação contida na luz. 
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É graças a essas informações nervosas causadas pelo contato da luz com os olhos que se 

formam as imagens que se vê. Logo, se não houvesse luz, essas mensagens não seriam 

processadas pela retina e, assim, nunca haveria existido um conceito original de imagem. 

Não se pode, pois, esquecer que os conceitos imagéticos conhecidos (como a pintura e a 

fotografia) e as imagens dinâmicas (como o cinema e a televisão) estão subordinados à ação que 

ocorre entre a luz e a retina.  

Assim, pode-se entender que é a luz a grande responsável pela existência de um conceito 

de comunicação visual, pois tal conceito não existiria sem a experiência da imagem e esta, por 

sua vez, só se materializa graças à ação da luz, seja na retina para receber tais informações, seja 

no processo de emissão de mensagens visuais. 

Logo, dentro desse contexto, compreende-se a fotografia como uma das possibilidades de 

imagens que se constituem através da luz e que só assim conseguem se fazer mensagens visuais a 

fim de transmitirem conceitos e idéias que irão constituir, por conseqüência, um fluxo 

comunicacional. Esse fluxo será sabiamente utilizado pela publicidade com o intuito de difundir e 

propagar idéias, tornando a foto um dos principais suportes para a materialização do discurso 

visual e transformando as fotografias publicitárias em manifestações imagéticas do campo da 

comunicação social. 

 

1.2 FOTOGRAFIA, PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO: UM CAMPO DE INTERAÇÃO 

 

Visto que a imagem fotográfica é um texto visual, em que a verbalização das palavras não 

se faz essencial para o entendimento da mensagem que está sendo transmitida, e que a própria 

fotografia é altamente dotada de um poder persuasório devido ao seu forte apelo e impacto visual, 

a comunicação social, enquanto rede de disseminação de idéias e informações, ocupa-se desse 

recurso para dar suporte e sustentação as suas argumentações e as torna visivelmente 

materializadas como manifestação imagética no dia-a-dia dos indivíduos. 

No caso específico da publicidade, enquanto geradora de fluxos comunicacionais, 

Elizabeth B. Duarte (2000, p. 45), em sua obra intitulada Fotos & Grafias afirma que: 

 

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 
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no interior de uma formatação discursiva que define seus poderes e regra suas formas 
de manipulação. 

 

Essa formatação discursiva, que não se limita somente à publicidade, servirá de guia, 

direcionando a fotografia, enquanto portadora de uma mensagem, para o destinatário desse curso 

do processo comunicacional, tentando fazer com que esse indivíduo adquira simpatia pela idéia 

disseminada através da foto e da mensagem nela imbuída. 

Daí compreende-se o quão importante é a relação entre a foto e a comunicação social, 

pois esta segunda pressupõe a decodificação e assimilação das mensagens. Logo, a fotografia 

assume aqui um papel que vai muito além de mero suporte de materialização da imagem.  

Dessa forma, diferentemente das ilustrações que eram inicialmente utilizadas em 

campanhas publicitárias, a foto possui uma relação icônica muito mais forte e direta com o objeto 

referido, possibilitando, assim, que a imagem, dentro do contexto publicitário, adquira uma força 

de apelo mais próxima da realidade a qual a imagem, enquanto mensagem, deseja referir-se.  

Nesse momento, a foto caracteriza-se como instrumento altamente dotado de um poder 

persuasivo e manipulatório que vai através de suas representações de realidades outras, sejam 

elas forjadas ou não, tentar seduzir com o máximo de eficácia, o público ao qual se destina, ou 

seja, o receptor final da mensagem. 

Duarte (2000, p. 47), acerca deste tema, afirma que: 

 

Todo o processo manipulatório se funda na recorrência a um sistema de valores. Aliás, 
o modelo actancial narrativo greimasiano ilustra muito bem esse caráter ideológico da 
estrutura manipulatória. Nele os sujeitos só agem porque manipulados: sedução, 
tentação, intimidação, provocação – manipulação construída a partir de um querer fazer 
ou um dever fazer cujas raízes são culturais e sociais.  

 

Percebe-se, a partir daqui, a importância que tem o receptor dentro da comunicação em 

relação às fotografias produzidas com o intuito de construir a mensagem, pois elas serão 

pensadas, produzidas e arranjadas a fim de agradar, seduzir e persuadir ninguém mais senão o 

próprio receptor ou público-alvo da mensagem publicitária.  

Logo, é esse grupo de indivíduos que, por meio de vestígios psicológicos, 

comportamentais e sociais, determinará a temática da foto enquanto propagadora de um conceito 

ou idéia, guiando também a composição plástica de cores, iluminação e texturas que a foto 

possuirá.  
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Todos esses fatores juntos influenciarão diretamente na forma de percepção da fotografia 

enquanto imagem publicitária e criadora de uma ilusão que leva os receptores da mensagem a 

almejarem aquela realidade representada. Para Jacques Aumont (2005, p. 97) “a possibilidade da 

ilusão é de fato determinada pelas próprias capacidades do sistema perceptivo, na definição 

extensiva que lhe demos”.  

Daí surge a importância que leva as imagens estáticas a serem pensadas e produzidas para 

o público que as vai consumir, pois é a própria compreensão e decodificação desses textos visuais 

que são emanados pelas fotografias, que farão com que a foto, enquanto imagem, possua um 

sentido específico. 

Para Joly (1996, p.10) “a utilização das mensagens se generaliza e contemplando-as ou 

fabricando-as todos os dias acabamos sendo levados a utilizá-las, decifrá-las, interpretá-las”.  

Isto se dá graças aos avanços tecnológicos do próprio meio profissional da fotografia e 

também pelos engendramentos discursivos instaurados na idéia/conceito da mensagem 

fotográfica publicitária, seja ele de novas técnicas ou de novos equipamentos que acabam 

ocasionando o uso generalizado das imagens fotográficas no cotidiano e o ato de vivenciar e 

consumir tais imagens não só como manifestações visuais, mas também como mensagens a 

serem decifradas.  

Por conseqüência, cada vez mais os indivíduos receptores das mensagens estão se 

tornando capazes de abandonar o olhar descompromissado com a imagem das campanhas e estão 

passando a consumir a fotografia com uma apuração de valores e sentidos mais aguçada, 

estendendo também para a questão estética essa nova maneira de olhar a foto. 

Isto, conseqüentemente, acaba se tornando um ciclo, pois a tecnologia vai proporcionando 

uma maior vivência e consumo de imagens, logo, os indivíduos alvos da informação imagética 

publicitária irão construir um hábito de consumo dessas fotos, aguçando seus olhares e seus 

gostos estéticos. 

Logicamente, os responsáveis pela produção dessas imagens, ou seja, fotógrafos e 

criadores da publicidade, acabam tendo que se atualizar tanto em técnicas fotográficas quanto no 

aprimoramento dos engendramentos discursivos, agregando, assim, muito mais adjetivos ao 

campo da fotografia dentro da comunicação social. 

Percebe-se, a partir daqui, o quão contributiva são as questões da subjetividade e da 

própria abstração do olhar sobre a imagem para a comunicação. Esses processos permitirão que 



 18 

os profissionais das agências, assim como os fotógrafos, concedam às imagens fotográficas novas 

linguagens e linhas de abordagem, utilizando-se, muitas vezes, de suas próprias experiências e 

concepções acerca do mundo para criar esses novos conceitos imagéticos, concedendo à 

publicidade novas facetas de configuração. 

Aumont (2005, p.281), acerca da expressividade, diz: “vamos conservar a título de 

definição funcional, a idéia de que a expressão visa o espectador (individual ou mais anônimo), e 

de que veicula significados exteriores a obra, mas mobilizando técnicas particulares, meios que 

afetam a aparência da obra”. 

Assim, a expressividade da fotografia que é, na grande maioria das vezes, calcada no 

mundo externo ou real e transportada para o mundo simbólico e de valores subjetivos, será, 

dentro dos fluxos de mensagens, uma das porta-vozes do que está querendo se dizer dentro do 

contexto foto publicitária. 

Deste modo, a expressividade e o discurso publicitário, aliados às novas técnicas de 

embelezamento estético da imagem; à capacidade de criação de uma rede de sentidos, por meio 

dos elementos que compõem a fotografia; e à subjetividade do olhar de quem a produz farão 

desta categoria de imagem, a fotografia publicitária, a mais significativa dentro do campo da 

publicidade e propaganda e talvez da comunicação social. 

Isto, por ser justamente a fotografia uma das classificações de imagem mais difusas pelo 

mundo e por estar incessantemente presente na rotina dos indivíduos, emanando um fluxo 

constante de mensagens, é que torna a comunicação uma ciência eficiente e importante na 

disseminação de idéias, conceitos e informações.  

 

1.3 A FOTOGRAFIA NA PUBLICIDADE 

 

A fotografia, que como já visto, substituiu as ilustrações nas campanhas publicitárias, foi 

e ainda é utilizada pela publicidade e propaganda devido ao seu alto nível de impacto visual e a 

sua relação ícono-simbólica, que dentre as classes de imagens estáticas, é a que possui um maior 

grau figurativo dentro dessa categoria semiológica, tendo como pressuposto a questão da 

representação como convenção geral a partir de um contexto sociocultural. 

A imagem fotográfica possibilita, em uma única unidade de espaço, que os publicitários e 

profissionais da área vendam muito mais que o produto em si, oportunizando-lhes a 
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comercialização de um conceito que engloba vários adjetivos estéticos e funcionais, com uma 

capacidade de se fazer compreender e assimilar rapidamente e ainda de maneira criativa e 

surpreendedora.  

Para Martine Joly (2003, p. 71), “A imagem publicitária, ‘com toda a certeza’, portanto 

essencialmente comunicativa e destinada a uma leitura pública, oferece-se como campo 

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

Essa essencialidade comunicativa, bem como sua capacidade múltipla, torna a fotografia 

extremamente atraente para a publicidade, pois ela – a foto – é altamente capaz de originar as 

mais variadas redes de sentidos, justamente por trabalhar com elementos de alto grau de 

subjetividade como as cores, as texturas, as luzes, que, juntas em uma composição de imagem, 

conseguem causar formas variadas de assimilação e decodificação dessas mensagens imagéticas. 

Cabe à publicidade, enquanto ferramenta de persuasão e comunicação, saber utilizar-se de 

todas essas combinações significativas e simbólicas que a fotografia oferece para atingir o seu 

público-alvo de maneira eficaz e direta, obtendo, através da imagem estática, uma identificação e 

uma aceitação do nicho de mercado ao qual se destina a mensagem. 

Para Roland Barthes (1978 apud Joly, 2003, p. 71), “se a imagem contém signos, é certo 

que em publicidade esses signos são plenos, formados com vistas a melhor leitura: a imagem 

publicitária é franca ou pelo menos enfática”. 

Esta é também uma das características marcantes da fotografia na publicidade, pois, para 

que haja a compreensão e a assimilação dessa imagem dentro da campanha publicitária, os signos 

visuais que fazem parte da composição imagética devem se relacionar quase que 

sistematicamente, pois quanto mais direta for a relação entre eles na fotografia, mais rápido será o 

entendimento da campanha por parte do receptor. 

Assim, fica mais simples entender por que são feitas linhas de associações por meio da 

fotografia com o intuito de reforçar ou vender a imagem de determinado produto, pois essas 

cadeias associativas permitem a publicitários, fotógrafos e criativos da área da publicidade 

instituírem uma argumentação visual interessante, que atraia não só os olhares para o anúncio em 

questão, mas que também desperte a necessidade de consumo. 

Encontra-se também aliado à produção de sentido através das cadeias associativas dos 

signos imagéticos, a constituição da mensagem plástica da fotografia. 
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Os signos plásticos eram considerados, dentro da fotografia publicitária, signos icônicos 

(figurativos), mas, a partir dos anos 80, passaram à classificação de signos plenos. Contudo, para 

este trabalho monográfico, é justamente o conceito de imagem como texto icônico-simbólico que 

estarão calcadas as análises e a defesa do objeto aqui estudado. 

Entretanto, esses signos figurativos, juntos em uma mesma composição, interagem entre 

si com a finalidade de emitir, por meio da fotografia, o sentido da mensagem que a imagem 

pretende emanar. Isso acabou por demonstrar o quão importante é, para a fotografia publicitária, 

a preocupação com o arranjo plástico, estético e simbólico dos elementos que viriam a compor a 

imagem fotográfica, pois eles também seriam responsáveis pelo desempenho da campanha, em 

função das questões atrativas e persuasórias propostas para uma possível comunicação. 

Outra grande possibilidade de campo exploratório que a fotografia oferece à publicidade e 

propaganda – e à comunicação – e que é comumente utilizada na prática publicitária é a 

fabricação dos sentidos imagéticos através das metáforas visuais. 

Joly (2003, p. 85) diz acerca da relação entre a metáfora visual e a publicidade:  

 

encontram-se com facilidade na publicidade metáforas visuais, como na publicidade da 
Marlboro, que substitui por um maço de cigarros uma caixa de Coca-Cola, ou a bateria 
de um motor, ou o rádio de um automóvel, para atribuir aos cigarros, por comparação 
implícita, as qualidades dos objetos ausentes. 

 

Essas alternativas do discurso da imagem acabam dotando as fotografias, na maioria das 

vezes, de uma atmosfera de simbolismo significante, inteligente, irreverente e criativa, o que, no 

caso específico da publicidade, acaba se tornando um dos maiores objetivos desse meio. Logo, 

será produzida uma metáfora imagética surpreendente e atrativa que consiga persuadir o público-

alvo a que se destina esse tipo de mensagem. 

Dentro da publicidade e propaganda, a imagem fotográfica também acaba por ser o palco 

onde todos os adjetivos físicos e conceituais do produto se manifestam, onde é construída a 

realidade para que este produto possua visibilidade e aceitação. 

Também não se pode esquecer que a fotografia, independentemente do formato do qual se 

constitua, é uma opção que, para o mercado publicitário, apresenta uma boa relação custo-

benefício e uma maleabilidade que permite ser veiculada nos mais variados formatos e meios, 

como revistas, cartazes, outdoors, e até mesmo em vt’s. 
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Existem nichos do mercado publicitário que, em virtude das especificidades do público-

alvo, primam pelo uso da fotografia como principal recurso de mídia das campanhas publicitárias 

em questão, como, por exemplo, é o caso das campanhas do mercado da moda. Para transmitir os 

conceitos criados para as coleções, esse nicho utiliza-se da fotografia para trabalhar os valores, 

muitas vezes de ordem psicocomportamental, e, assim, criar, através da fotografia, realidades 

passíveis do desejo de consumo. 

Talvez seja este um dos principais influenciadores que fazem da fotografia uma das molas 

mestras da publicidade. Os desejos latentes dos públicos em potencial conseguem ser 

materializados e trabalhados na fotografia que, como já visto, utiliza-se das associações 

metafóricas dos elementos da imagem para despertar a atenção do espectador, fazendo desses 

engendramentos o discurso de vendagem e de espaço de mensagens publicitárias. 

Assim, a fotografia consegue, utilizando-se da coleta de um vasto conjunto de dados 

acerca de seu público desejado, despertar, através das construções imagéticas, a devida atenção 

dos consumidores, dotando a mensagem da publicidade e propaganda de uma poderosa força de 

persuasão materializada e palpável aos olhos do público-alvo, que a faz necessária e fortemente 

utilizada nos mais diversos ramos do mercado e da comunicação social.  

 

1.4 FOTOGRAFIA: UM ESPAÇO PARA VENDER E CONSTRUIR CONCEITOS DE MODA 

 

Logo após o seu surgimento, a fotografia foi rapidamente percebida e utilizada pelos 

criadores da moda como um poderoso instrumento de divulgação de seus modelos e criações, 

bem como das tendências que viriam a comandar o modo de vestir de homens e mulheres. 

A necessidade de divulgar os conceitos da moda através da fotografia surgiu, justamente, 

pela capacidade que tem a imagem fotográfica de materializar as redes de valores construídas 

pelas campanhas publicitárias de moda, tornando-as uma espécie de linguagem visual. 

Martine Joly (1996, p. 55), sobre as mensagens visuais, diz que: “Considerar a imagem 

como uma mensagem visual composta de diversos tipos de signos equivale, como já dissemos, a 

considerá-la como uma linguagem e, portanto, como uma ferramenta de expressão e 

comunicação”.  

Essa linguagem visual pensada e construída a partir da fotografia servirá de fio condutor 

para que os receptores da mensagem compreendam a imagem conforme a intenção desejada, 
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utilizando-se, para isso, dos elementos plásticos como cores, texturas, formas, luzes e também 

elementos simbólicos para transmitir sensações que venham a atrair o desejo do consumidor.  

Valdete V. de Souza (2005, p. 239) afirma que: 

 

Deve-se considerar o contexto e o meio em que estas imagens vão aparecer. Por isso, as 
imagens devem ser pensadas e adequadas a partir das informações corretas, do ponto de 
vista do mercado e do produto e das motivações mais íntimas que movem o consumidor 
em potencial. 

 

Entende-se, então, o que leva esse arranjo fabricado a dotar a imagem de um sentido 

específico. Por exemplo, uma imagem destinada a vender jeans para jovens usará uma linguagem 

visual irreverente, que se utiliza de cores vibrantes e forte iluminação, diferentemente de uma 

fotografia destinada a um anúncio de jóias. Assim, a peça publicitária de fotografia de jóias 

utilizar-se-á de luzes indiretas e tons clássicos e neutros em um cenário clean, a fim de ressaltar 

única e exclusivamente o design do adorno. 

Roman Jakobson (1963 apud Joly, 1996, p. 55) acerca do processo lingüístico, seja ele 

visual ou verbal, diz: 

 

Qualquer mensagem exige, em primeiro lugar, um contexto também chamado referente, 
ao qual remete; em seguida, exige um código pelo menos em parte comum ao emissário 
e ao destinatário; também precisa de um contato, canal físico entre os protagonistas, que 
permite estabelecer e manter a comunicação. 

 

Esse canal físico ao qual Jackobson se refere é, justamente, no caso das campanhas 

publicitárias de moda, a fotografia. 

Ela será o mensageiro de todas as intenções conceituais e mercadológicas que os 

profissionais da comunicação e o fotógrafo pensaram e construíram para a campanha com intuito 

de tornar mais forte a mensagem que está sendo transmitida. 

A base para esse jogo de persuasão, que se materializa por meio da fotografia, encontra-se 

dentro do esquema estímulo/resposta, ou seja, quanto mais elaboradas forem as imagens, tanto 

conceitual quanto esteticamente, maior será o retorno obtido, seja em quantidade de vendas, seja 

em fixação da marca. 

Valdete V. Souza (2005, p. 237), acerca da importância da imagem no meio foto 

publicitário de moda, fala que: 
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Com a supervalorização da imagem, passaram a ter grande relevância dentro da moda 
outros profissionais (na maioria das vezes nem percebidos pelo grande público), como 
produtor de moda – que ganhou status de stylist – o programador visual e o fotógrafo, 
que já faziam parte do sistema de produção e difusão de moda, mas que a partir daí 
ganham vital importância na propagação de novos conceitos. 

 

Isso explica o quanto é necessário, cada vez mais, fotografias bem pensadas, planejadas e 

executadas dentro do mercado publicitário de moda por profissionais que sejam capacitados a 

produzir imagens de qualidade que agreguem valores e conceitos ao produto que está sendo 

vendido. Há um bom tempo, o nicho do mercado foto publicitário de moda não se destina mais 

somente a vender roupas, pois os nomes consolidados no setor têxtil vendem, agora, estilos de 

vida.  

Esta nova maneira de enxergar uma marca é o resultado positivo de uma série de 

campanhas que foram constituídas de fotografias que conseguiram, através de interpretações 

múltiplas das características específicas dos públicos desejados, construir, recortar ou representar 

realidades que viessem a despertar o desejo de consumo. 

Valdete V. Souza, (2005, p. 245) diz sobre as construções de realidades na fotografia: 

 

A fotografia, principal veículo de representação da moda, firma-se definitivamente 
como aquele que materializa a ficção criada para personalizar as marcas. Cria outras 
realidades que se personalizam na marca, transformando-se em realidade e propaganda. 

 

Logo, essas novas produções fotográficas de campanhas publicitárias do setor têxtil foram 

dotando suas realidades criadas, que eram e ainda são designadas à moda, de uma capacidade de 

transformação e rápida adequação de linguagens destinadas a um determinado grupo desejado ou 

nicho de mercado, ocasionando uma identificação entre marca e público-alvo. 

Essa busca desenfreada e constante por novas fontes de expressão da linguagem visual é 

que torna as imagens fotográficas cada vez mais interessantes, criativas e persuasórias dentro do 

contexto publicitário, criando, assim, um jogo altamente indutor cujo objetivo é a manipulação do 

desejo de quem se configura como receptor da mensagem. 

Utilizando-se desse jogo, que vai salientando ou camuflando elementos da imagem, 

publicitários e fotógrafos conseguem controlar os estímulos visuais e, por conseqüência, induzem 

os desejos de consumo conforme seus interesses. 

Logicamente, em decorrência desse jogo que a publicidade propicia, acaba evidenciando a 

importância da fotografia no mercado têxtil como suporte para as representações fabricadas e 
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manipuladas que são feitas com o intuito de vender e persuadir, bem como o papel de 

instrumento que possibilita a geração de sentidos para as campanhas publicitárias de moda. 

Sendo assim, fica cada vez mais dificultada a tentativa de desvencilhar moda e fotografia, 

pois é notório o fato de que a imagem fotográfica configura-se como principal suporte por onde 

transitam os conceitos imagéticos e os discursos produzidos pela moda. 

Esta, por sua vez, vem salientando, com o passar dos anos, o quão importante são suas 

múltiplas possibilidades de representações e o aprimoramento das técnicas estéticas que o 

discurso imagético pretende ao se configurar como um dos principais instrumentos de persuasão 

que a comunicação social possui e utiliza no âmbito da moda enquanto produto. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 ESTRATÉGIAS SIMBÓLICAS COMUNICACIONAIS: O CORPO F EMININO NA 

FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA DE MODA 

 

2.1 O CORPO FEMININO COMO SÍMBOLO DE CONSUMO CULTURAL DA MODA 

 

A publicidade e propaganda, desde o princípio de sua prática, é utilizada como ferramenta 

destinada a persuadir o outro, por isso os profissionais precisam sempre fazê-la de maneira 

inusitada, criativa e instigante, tentando, com isso, estabelecerem uma aceitação e, por 

conseqüência, uma identificação entre a mensagem publicitária, o conteúdo que a constitui e o 

público ao qual se destina. 

Para isso, publicitários e criadores da área de propaganda utilizam-se freqüentemente nas 

mensagens visuais e, em especial na fotografia, de configurações que através da relação existente 

entre os elementos da peça publicitária em questão fazem com que interajam entre si, dotando a 

imagem de diferentes significações. 

Isto é possível graças à utilização dos simbolismos, que se constituem de símbolos, e que 

no contexto fotopublicitário funcionam dentro da imagem fotográfica como um código visual que 

deve ser interpretado e assimilado pelo espectador da fotografia. 

Assim, o jogo de representações através dos símbolos imagéticos fica submetido às regras 

funcionais da semiótica, nas quais o símbolo se configura como uma representação 

convencionalizada de algo que já possui uma configuração predeterminada, seja ela abstrata ou 

concreta, dentro do que se concebe como realidade. 

No texto intitulado Sobre o Texto Fotográfico: Reflexões, Elisabeth Duarte (2000, p. 171) 

afirma que: 

 

Os limites de espaço e tempo social e a ordenação simbólica do mundo permitem 
conhecer o significado do contexto imediato das imagens fotográficas, que são 
produzidas através de um ritual ou por condensações rituais do universo examinado. 

 

Essa ordenação simbólica do mundo, que é regida conforme o contexto ao qual se insere, 

atribui à fotografia publicitária um caráter cognitivo atrativo, que acaba por despertar a atenção 

do espectador, convidando-o a decifrar e entender sua rede simbólica produzida. 
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Por isso, a publicidade utiliza-se freqüentemente de recursos simbólicos, pois eles 

permitem a construção de uma mensagem altamente indutora e persuasiva sem parecer 

demasiadamente acentuada, agressiva ou, até mesmo, vulgar aos olhos de quem a vê. Duarte 

(2000, p. 171) afirma que: 

 

Se a linguagem fotográfica não é formada por unidades discretas ou descontínuas, 
resta, ainda assim, o princípio da permutação, oposição e segmentação, como fórmula 
inicial e para distinguir seus diferentes componentes, recuperando unidades 
relativamente autônomas. 

 

Os símbolos imagéticos acabam tornando-se neutralizadores cujo apelo constitui-se 

descomedidamente forte, amenizando, assim, essas representações construídas, registradas ou 

recortadas. Um contra-exemplo disso, mas que serve para demonstrar o papel de apaziguamento 

que os símbolos desempenham na fotografia publicitária, são as últimas campanhas da marca 

italiana de roupas Benneton.  

Nelas, o aidético que se encontra deitado na cama em fase terminal refere-se a nada mais 

do que a própria doença sexualmente transmissível, a Aids, assim como as prostitutas 

fotografadas por Toscanni nos subúrbios de Londres que simbolizam diretamente a prática da 

prostituição naquele local. Ao contrário da maioria das fotografias publicitárias, essas se utilizam 

da relação indicial de representação que dentre as categorias representativas da semiótica é a que 

possui maior relação direta com o objeto representado. Ele é aquilo que ele representa. 

Também é característica inerente aos símbolos, enquanto componente da imagem 

fotográfica, o fato de que eles apenas mostram algo sem qualificar o objeto representado. Porém, 

dentro do contexto publicitário, a linguagem simbólica que associa várias unidades de símbolos 

consegue denotar sentidos outros além de qualificar o que se está representando. 

Isso é visível nas fotografias de campanhas publicitárias de moda, pois as peças de roupa 

e os corpos utilizados para comporem essas imagens ocupam, muitas vezes, os lugares de 

componentes simbólicos onde se relacionando entre si, no quadro fotográfico, conseguem 

ressaltar as qualidades da marca que está sendo vendida e associá-las a um estilo arrojado de 

vida. 

Duarte (2000, p. 170), sobre o símbolo, diz: “O símbolo é uma grandeza isomorfa com 

sua interpretação, isto é, seus derivados contraem as mesmas funções, além de não admitirem a 

análise ulterior em figuras, possuindo um caráter agramatical”. Por isso essa necessidade 
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existente e constante em construir redes simbólicas nas fotografias de moda, pois elas necessitam 

ser visualizadas e rapidamente assimiladas, não havendo espaço aqui para análises profundas. 

Provavelmente seja essa necessidade de imediatismo na fotografia de moda que faz com 

que a maioria das campanhas publicitárias de moda utilize-se do feminino para criar suas redes de 

significações simbólicas. A necessidade de ressaltar a mulher e o feminino em imagens está 

presente e agregada à cultura ocidental desde o período da Grécia antiga e, posteriormente, foi 

retomada em meados do séc. XV e início do séc. XVI, com a instituição do Período Renascentista 

no ano de 1500. 

Gilles Lipovetsky (2002, p. 113), em sua obra A Terceira Mulher, fala: 
 

A idolatria do ‘belo sexo’ é uma invenção da Renascença: de fato, é preciso esperar os 
séculos XV e XVI para que a mulher seja alçada ao pináculo como personificação 
suprema da beleza. Pela primeira vez na história, realiza-se a conjunção das duas 
lógicas que instituem o reino cultural do ‘belo sexo’, reconhecimento explícito e 
‘teorizado’ da superioridade estética do feminino e glorificação hiperbólica de seus 
atributos físicos e espirituais.  

 

Justamente por esse período ter como principal característica o abandono das idéias 

difundidas no medievo, a visão teocêntrica, onde Deus era considerado o centro do universo e o 

homem deveria ser temente ao Seu poder onipotente – o corpo era considerado “sujo” e “repleto 

de pecados” e a mulher foi resignada a um segundo plano, sendo excluída das atividades sociais. 

A exaltação ao corpo feminino serviu como porta-estandarte para esse movimento de abandono 

das vertentes que provinham da Era Medieval, nas quais a manifestação do feminino, tanto na 

arte quanto na música ou na literatura, era considerada profana e até mesmo religiosamente 

condenável. 

Contudo, graças às artes plásticas, a mulher foi considerada a manifestação mais sublime 

da natureza, a beleza estética de suas formas avaliadas como a mais pura revelação do poder 

divino, o que garantiu à mulher e ao feminino um lugar de destaque em todas as produções 

imagéticas que viessem a ser fabricadas, desde a Era Greco-Romana, passando pelos séc. XV e 

XVI e estendendo-se até os dias de hoje. 

Torna-se interessante observar que a concepção do que é o feminino surge a partir da 

definição do que é o masculino, visto que até meados do séc. XV a mulher era relegada à segunda 

importância. 

Adair Peruzzolo (2000, p. 91) articula que: 
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O estereótipo feminino da ‘sensibilidade’ e da ‘fragilidade’, bem como o masculino da 
‘agressividade’, da ‘força muscular’, do ‘poder’ e da ‘dominação’, foram sofrendo 
corrosões conceptuais e práticas que hoje circunscrevem um novo ambiente 
sociocultural e familiar. 

 

Assim, institui-se o feminino, na grande maioria das vezes, como o corpo mediador que 

dá sustentação às mensagens visuais que são emanadas e difundidas a fim de conquistar a atenção 

do espectador, sendo a mídia a grande responsável por essa conversão da imagem mulher em 

suporte onde as mensagens serão materializadas. 

Conforme afirma Tânia Cesar Hoff (2005, p. 32), “a mídia, enquanto dispositivo de poder 

a serviço de uma comunicação baseadas nas fórmulas de mercado, atualiza constantemente as 

práticas coercitivas que atuam explicitamente sobre a materialidade do corpo”. 

Hoje em dia, a materialidade do corpo fica evidente na troca social e midiática feita nas 

representações dos corpos que constituem as mensagens das campanhas publicitárias. Isso 

acontece porque, devido a própria a anatomia do corpo feminino, fica mais fácil ressaltar as 

formas que são geralmente constituídas de curvas delineadas e sinuosas, o que facilita a criação 

de metáforas visuais que venham a gerar os mais variados sentidos além de ressaltar a beleza 

estética do produto. 

Já a questão da representação do masculino fica restrita a casos e intenções específicos 

dentro da publicidade e propaganda. Mesmo quando o produto é destinado ao público feminino e 

em sua campanha utiliza-se do corpo masculino para constituir a mensagem, a figura do homem 

possui um tratamento cuidadoso para que sua imagem não se torne mais “agressiva” do que já é 

naturalmente.  

Essa vinculação psicossocial da figura do homem à agressividade e à brutalidade é feita 

há centenas de anos e foi justamente ela que assegurou a instituição do feminino como principal 

suporte dos discursos produzidos pelas imagens fabricadas no decorrer dos séculos. 

Logo, compreende-se a ligação do feminino e da mulher ao título de ser a mais sublime 

manifestação da beleza estética do mundo e porque ela se faz tão presente no cotidiano humano.  

Foi justamente através das mulheres que se instaurou o hábito cultural do consumo da 

moda, pois se sabe que, no seu princípio, as tendências e criações dos modelos de roupas 

exclusivas eram restritas ao mundo feminino das nobres européias, que se utilizavam justamente 

dessas indumentárias para demonstrarem seu poder. 



 29 

Contudo, é válido ressaltar que os homens também usufruíam e se beneficiavam dos 

atributos estéticos e de poder que a moda lhes proporcionava, mas foi no campo da indumentária 

feminina que ela obteve destaque e espaço dentro do contexto social.  

Valdete V. de Souza (2005, p. 234) afirma que: 

 

A moda sempre esteve presente na história da humanidade e contribuiu na sua 
formação. Mas, durante séculos, sua expansão social não atingia as classes inferiores e 
respeitava a hierarquia das condições sociais. Por isso, seu conceito permaneceu por 
muito tempo confinado às classes nobres, até aparecer como um dos fatores estruturais 
mais importantes da sociedade de massa. 

 

Com o fim das monarquias absolutistas, no final do séc. XVIII, e com a ascensão da 

burguesia, surgiu um campo fértil para as novas criações de modelos que viessem a saciar os 

anseios da classe burguesa, que se configurava, agora, como a classe dominante. 

A disseminação de elementos do que, anos mais tarde, viria a dar origem à alta costura, 

ficou a cargo das classes operárias que, na falta de recursos para consumir esse tipo artefato, 

tratou de incorporar determinados elementos, como, por exemplo, corte e modelo às suas roupas 

de uso cotidiano.  

No início do século XX, surgiram os grandes nomes da indústria da moda, como Coco 

Chanel, Jeanne Linvin, Paul Poiret, Madeleine Vionet, entre outros, que acabaram se tornando os 

grandes responsáveis pelo desenvolvimento e difusão do conceito de alta costura, fazendo com 

que essa categoria do setor têxtil se tornasse cobiçada, almejada e admirada pela sociedade de 

consumo. 

Essa tradição foi rompida no fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, 

que já possuía tecnologia desenvolvida no ramo têxtil desde o término da Primeira Grande 

Guerra, começa a contratar os grandes nomes da moda européia para desenvolver suas criações 

em solo americano. Com relação a isso Souza (2005, p. 234) diz: 

 

A ruptura deste sistema se deu somente depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados 
Unidos, que tiveram um avanço tecnológico significativo a partir da Primeira Guerra e 
durante a Segunda, continuaram a investir nas indústrias de moda e assim estruturaram 
o mercado de massa.  

 

Dessa forma, os elementos que antes pertenciam somente a criações exclusivas – como os 

cortes, as cores, os caimentos – começam a ser incorporados pelas indústrias de roupas em série e 
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grande escala, fazendo com que o conceito de moda e sua cultura de consumo se difundissem por 

grande parte da sociedade. 

O Brasil, que foi grande seguidor das tendências internacionais, começou, na década de 

70, a ganhar voz no mercado têxtil internacional através da moda praia. Com o surgimento da 

primeira marca de roupas de banho, a Blue Man, o país conquistou lugar de destaque e 

respeitabilidade no mercado internacional, além de se firmar como líder na fabricação desta 

categoria de roupa. 

O que torna esse fato interessante para o estudo aqui realizado é que o setor têxtil serviu 

como alavanca para o desenvolvimento do conceito cultural de consumo de moda no Brasil. Foi 

justamente esse nicho de mercado que se encarregou de colocar em evidência os simbolismos do 

corpo feminino nas fotografias de suas campanhas publicitárias, fazendo, assim, com que as 

representações do fêmeo estivessem evidenciadas nas fotografias que se fazem presentes no 

cotidiano da comunicação e da publicidade até a contemporaneidade. 

Isto foi possível graças a uma cultura de glorificação ao corpo oriunda da exaltação que 

foi proporcionada através da divulgação e difusão das imagens fotográficas. Acerca do que se 

caracteriza como cultura, Geertz (1973, apud THOMPSON1999, p.177) a define como “um 

padrão de significados historicamente transmitidos, incorporados aos símbolos”. 

Essa perspectiva facilita a compreensão das ligações instituídas dentro da representação 

do feminino enquanto elemento simbólico que denota algo e que faz com que o corpo da mulher 

seja associado a adjetivos estéticos que impulsionam a venda e propagação da cultura da moda. 

Geertz (1973, apud THOMPSON 1999, p.175), acerca da análise cultural, articula: 

 

Ao analisar a cultura entramos em emaranhadas camadas de significados, descrevendo 
e redescrevendo ações e expressões que são já significativas para os próprios indivíduos 
que estão produzindo, percebendo e interpretando essas ações e expressões no curso de 
sua vida diária. 

 

Logo, a tradição cultural de consumo da moda ganha sustentação teórica pelo viés de 

Geertz, pois a moda, assim como outras manifestações e práticas que acabam designando um 

conceito de hábito cultural específico – como a música, a literatura, a dança – é produzida, 

interpretada, consumida e reinventada pelos próprios indivíduos que a produzem.  
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A comunicação social ocupa lugar de importância nesse processo, quando evidência as 

praxes culturais em seus meios de divulgação, dotando o hábito cultural em questão de um 

caráter de legitimidade e solidez. 

Assim, o consumo de moda consegue se estabelecer como prática cultural, abandonando a 

configuração de mera aquisição de tendências ditatórias, utilizando-se dos meios de comunicação 

de massa e das simbologias que o corpo feminino possibilita para as estruturações de seus 

discursos auto-afirmativos e persuasivos, fazendo da fotografia o palco por onde esta cultura 

instituída será materializada e difundida. 

 

2.2 A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO FEMININO NA FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA 

DE MODA 

 

As campanhas publicitárias, no decorrer de seu desenvolvimento e evolução, foram 

dotando suas imagens fotográficas de constituições fabricadas e pensadas com a função de 

sustentar os discursos pretendidos com a ação midiática, conforme o que foi definido no início 

deste capítulo. 

Nas campanhas publicitárias de moda, as fotografias, na busca por uma unidade simbólica 

que lhes proporcione sustentação para os discursos produzidos, instituem quase que 

unanimemente o corpo como principal meio de suporte por onde são emanados os conceitos e as 

mensagens que se pretendem difundir com o intuito de propagar uma idéia, um conceito. 

Adair Peruzzolo (1997, apud VILLAÇA, 1998, p. 19) diz: 

 
O corpo, com suas estratégias, não é apenas veículo de aparência enganosa, mas lugar 
de fascínio, sedução, criação de alianças, via pactos estéticos que trabalham o prazer, a 
criatividade, o humor numa ‘busca desesperada’ de si e do outro. 

 

Dessa forma, são essas características do corpo como lugar onde acontecem as trocas e as 

negociações entre emissor e receptor num jogo de sedução que se institui e se trabalha o conceito 

de feminilidade na representação da mulher nas fotografias das campanhas publicitárias de moda.  

No contexto de moda, o corpo feminino e suas construções simbólicas possuem papel 

fundamental para o bom desempenho das peças publicitárias, pois coloca em evidência o corpo 

como elemento que “fala mais alto” na fotografia. Essa evidenciação do feminino e do corpo que 



 32 

o constitui vão ao encontro quando Hoff (2005, p. 30) fala em relação à exposição do corpo na 

mídia: 

 

As práticas supliciais têm na exposição do corpo um aspecto fundamental de sua 
encenação ritualística: enquanto mensagem, o corpo contém informações e as expressa 
em diferentes linguagens e, enquanto meio, serve de canal de transmissão de 
informações, o qual divulga os princípios normativos do poder.  

 

Essas significações singulares atribuídas à imagem – e que são encenadas e fabricadas – 

designam o corpo como suporte no qual as criações têxteis ganham espaço e lugar de destaque e 

conseguem modelá-lo tridimensionalmente, atingindo o objetivo original do criador da roupa.  

O objeto moda, configurado no contexto foto-publicitário através das roupas, acessórios e 

tendências, acaba reforçando e redefinindo a imagem do que é o feminino dentro das 

representações imagéticas que são produzidas pela publicidade e propaganda. Essas redefinições 

ocorrerem porque a publicidade se constitui como uma parte das Ciências Humanas, estando, 

assim, inserida dentro de uma sociedade que possui uma configuração orgânica,2 ou seja, que está 

sempre em constante processo de mudança, tanto no campo econômico como no sociocultural, 

tendo como conseqüência transformações no comportamento dos indivíduos e nas suas 

concepções da cotidianidade do mundo.  

Portanto, essas mudanças são provenientes do contexto socioeconômico e cultural que 

proporcionam a construção de um conceito imagético na publicidade do que possa vir a ser o 

feminino, estando essa configuração fabricada e sujeita às modificações e readaptações desses 

contextos que são oriundos das designações da sociedade como é concebida atualmente.  

Na década de 40, por exemplo, a imagem da mulher era associada à figura responsável 

pela vida doméstica, ficando a seu cargo os cuidados com o lar, os filhos e o marido. A 

publicidade, percebendo a conformação do papel da mulher na sociedade, tratou de configurar a 

sua imagem de “rainha do lar” pelas fotografias, através do american way of life3.  

Neste novo contexto, as “mulheres de verdade” sabiam perfeitamente como cuidar da 

família e do lar, utilizando-se das novidades em produtos domésticos, como enceradeiras e 

liqüidificadores, por exemplo, para tornar suas vidas mais fáceis e garantir, assim, o conforto e o 

bem-estar da família. 

                                                 
2Configurações que se encontram em constante mudança. 
3 Estilo americano de vida. 
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o número de mulheres inseridas no mercado de 

trabalho aumentou consideravelmente, já que muitos de seus maridos haviam desaparecido, 

combatendo nas tropas que rumaram com destino à batalha. Nesse período, que corresponde ao 

início da década de 50, ocorreu o grande boom da indústria cinematográfica nos Estados Unidos, 

o que propiciou o surgimento das divas4 do cinema. Imediatamente a publicidade de moda se 

encarrega de vincular a imagem da mulher ao mundo glamouroso das estrelas hollywoodianas, 

restabelecendo, assim, pela fotografia, uma nova estruturação do que vinha a ser o feminino. 

Isto ocorre, segundo Peruzzolo (1998, p. 20), porque “A discursividade corporal é 

trabalhada como admiração. A beleza, a juventude, a potência criativa, a força, a sabedoria, a 

inocência são lidos nos traços corporais, nas suas posições e simbolizados por ele”.  

Dessa maneira, os discursos e sentidos que o corpo da mulher emana, bem como o papel 

de suporte que ele desempenha, vai sendo assimilado e trabalhado nas fotografias publicitárias de 

moda como o elemento que dá sustentação às enunciações produzidas a fim de configurar uma 

representação do que é o feminino. 

Há determinados contextos sociais em que a construção de uma manifestação visual do 

conceito de feminino se materializa graças ao meio da moda e da fotografia publicitária. As 

mulheres japonesas, que possuem uma característica étnica marcante atribuída ao local 

geográfico, devido a sua semelhança física, buscam uma diferenciação da aparência por meio das 

roupas. Nesse contexto, Peruzzolo (1998, p. 96) afirma que: 

 

A representação no animal está condicionada, programada pela necessidade da 
sobrevivência da espécie dele. O programa é a memória do grupo, da espécie, inscrita 
biologicamente. No homem, essa programação foi sofrendo regressões, abrindo espaços 
operacionais para a escolha de respostas diversas, produzindo condutas ambíguas, que 
lhe possibilitam (e possibilitam) um espaço de criatividade para as relações e maiores e 
diferentes informações na consideração delas. Um costume, por exemplo, é uma 
memória do grupo inscrita culturalmente.  

 

Logo, a necessidade de se diferenciar e de se tornar uma unidade configurada, fez com 

que as mulheres da terra do sol nascente viessem a possuir uma característica peculiar quanto ao 

consumo da moda: elas incorporam a vestimenta em seu cotidiano de maneira diferenciada, 

arrojada e até mesmo extravagante, muito semelhante ao modo como essas peças de roupas são 

apresentadas na passarela.  

                                                 
4 Atrizes hollywoodianas que tiveram suas imagens fortemente ligadas ao glamour e à sensualidade. 
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Peruzzolo (1998, p. 132) fala ainda que “a figura feminina é muito forte e sua imagem 

parece derramar-se por todo o espaço visual. É um corpo atraente e excitante. Anatômico e 

vigoroso que faz lembrar uma oferta erótica”. Percebe-se, aqui, o quão importante é o contexto e 

a freqüência com que as mensagens do corpo feminino são veiculadas, pois elas serão 

responsáveis pela divulgação do conceito imagético que o meio moda produz na tentativa de 

construir ou reconfigurar a materialização do feminino feita por meio da imagem fotográfica. 

Assim, unindo os suportes midiáticos à exaltação e à divulgação do corpo nos meios de 

comunicação aos adjetivos estéticos que as construções têxteis propiciam ao corpo feminino, 

ressaltando suas formas e suas qualidades, fica mais fácil compreender porque se elege o campo 

da publicidade e, em especial, o da fotografia para a consolidação do conceito de imagem do 

feminino. 

Dessa forma, a prática publicitária se torna cada vez mais democrática no sentido de que, 

com os avanços tecnológicos dos meios de difusão e propagação, o simbolismo e o processo de 

significações e sentidos propostos pelo corpo da mulher conseguem alcançar, cada vez mais, um 

número maior de receptores. Estes, por sua vez, obtêm contato com as mensagens embutidas 

nesse suporte de manifestações do texto visual, conseguindo, desta maneira, consumir, assimilar, 

incorporar e exteriorizar o conceito de feminino fabricado pela publicidade e pela fotografia de 

moda. 

Logo, apresentam-se, a seguir, imagens de algumas campanhas publicitárias de moda para 

ilustrar imageticamente e fazer breves comentários sobre as construções feitas acerca do conceito 

de feminino no contexto foto-publicitário de moda, complementando, assim, esta explanação 

teórica aqui realizada. 
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Figura 1 - Campanha FORUM (Modelo: Fernanda Tavares, Revista Vogue, edição 112, 

set./2000). 

 

 

 

A peça gráfica em questão, que se constitui de uma fotografia em preto-e-branco e se 

compõe de um enquadramento em primeiríssimo plano ou plano detalhe, busca atrair as atenções 

do espectador da fotografia para o rosto da modelo, que tem como função primordial, aqui, nesta 

imagem fotográfica, denotar sensualidade.   

O plano fotográfico, da maneira como foi demonstrado no quadro da imagem foto-

publicitária, está ligeiramente inclinado para trás, dando lugar de destaque aos olhos, à boca, às 

maçãs da face e ao queixo. Dessa maneira, o fotógrafo conseguiu “recortar” a face feminina, 

através de luzes difusas, dando-lhe sinuosidades nas linhas parte como representado na 

fotografia, que conforme visto no subtítulo 2.1 cap. 2 do referente trabalho, confere ao rosto da 

modelo suave angulações circulares que denotam a imagem de um ar de lascividade, mas também 

de delicadeza e suavidade.  
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A boca entreaberta, os olhos fechados e os próprios tons da figura – como os brancos, os 

pretos, cinzas e prateados–, vem reforçar ainda mais o conceito de lubricidade que foi destinada a 

essa representação do feminino materializada nessa campanha e que, culturalmente, está de 

acordo com a relação feita entre a representação feminina e o conceito de sensualidade.  

Os braços da modelo servem, aqui, como elementos que, dentro desse arranjo visual, 

salientam e emolduram o rosto, que é, nesse caso, o suporte que sustenta e materializa o conceito 

já referido de sensualidade. 

Todo esse conjunto de elementos, como luzes, sombras, cores e formas trabalhadas 

esteticamente nessa composição imagética, consegue converter o rosto da modelo em um símbolo 

de beleza e sofisticação, propiciando, assim, um verdadeiro culto à sensualidade e à imagem do 

feminino.  

Por fim, os espectadores que a virem e fizerem parte do público-alvo desejado por essa 

marca identificar-se-ão com a representação simbólica apresentada na fotografia descrita e, por 

conseqüência, sentirão o desejo de consumir os produtos da marca referida pela imagem.  

Assim, os consumidores dos produtos da marca FORUM associam os conceitos 

trabalhados pela campanha publicitária que sempre estão ligados ao seu nome, confirmando, com 

isso, a eficácia da fotografia publicitária de moda na propagação e difusão das representações 

simbólicas que o feminino pode assumir. 
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Figura 2 – Campanha Alexandre Herchcovitch masculino (Modelo: Pedro Andrade, 

Revista ELLE, ed. 116, maio/ 2001). 

 

 

 

Essa campanha, veiculada no ano de 2001, apresenta uma foto colorida de um modelo 

masculino, enquadrado em primeiro plano, semelhante a uma foto 3x4.5 A imagem ocupa-se 

visivelmente de uma luz difusa, que igualmente à campanha anterior, tem a finalidade de 

“recortar” a silhueta do rosto do modelo, mas remetendo, aqui, à imagem de uma atmosfera de 

mistério e seriedade.  

                                                 
5 Tamanho padrão para fotografia identificatória de documentação. 
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Essa austeridade é reforçada pelas linhas retas do rosto, que como visto no capítulo 2, 

subtítulo 2.1, são naturalmente atribuídas à figura masculina dentro das representações imagéticas 

e simbólicas feitas nas fotografias. 

Em contrapartida, o clima de mistério e seriedade fabricado e pretendido para a imagem é 

rompido pelos outros dados imagéticos que complementam o conceito fotográfico, como a 

gravata cor-de-rosa e a vegetação de folhas finas, pontiagudas e verdes que emolduram o rosto do 

modelo. Essas folhas, que se assemelham à franja do cabelo do homem, dão um ar extrovertido e 

bem-humorado à fotografia, o que condiz, e muito, com a proposta da marca. Assim, os vegetais 

acabam proporcionando à imagem fotográfica um duelo entre os elementos que compõem a 

representação, gerando um antagonismo imagético entre seriedade e irreverência. 

Outro contraponto que a fotografia proporciona entre esses dois adjetivos, seriedade e 

irreverência, é a relação existente entre o colarinho branco da camisa, que é um símbolo de 

executivos sérios e de negócios, e a gravata cor-de-rosa, uma cor que até há pouco tempo era 

restrita às mulheres, simbolizando fortemente o feminino. A gravata sugere uma dubiedade entre 

masculino e feminino.  

A expressão do rosto apresenta características marcantes da forma de representação do 

masculino imageticamente. Ao contrário da fotografia anterior, aqui não se aborda nem se 

trabalha a questão da representatividade masculina pelo viés da sensualidade ou da volúpia. Essas 

são características da representação cultural atribuída à figura do feminino. O masculino, aqui, se 

faz representado pela seriedade que, instintivamente, está configurada no rosto do modelo e que 

remete à virilidade e masculinidade. Como já visto, a sensualidade só é atribuída à figura 

masculina em casos e pretensões específicos que não serão contemplados neste trabalho. 
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Figura 3 – Campanha Blue Man masculino e feminino (Modelos: Anderson Dornelles e 

Michele Alves, Revista Marie Claire, ed. 120, out./2002). 

 

 

 

Na fotografia da campanha da coleção primavera/verão da marca de moda praia Blue 

Man, surge a possibilidade de se analisar a interação entre os corpos feminino e masculino, bem 

como a maneira como o corpo feminino consegue se destacar na referente imagem, constituindo, 

assim, uma mensagem específica e dotada de simbolismos que tem a função de construir sentidos 

e de atrair o olhar do espectador.  
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A imagem fotográfica apresenta um casal de modelos, ambos sentados, em que ele se 

localiza à frente dela. Esse posicionamento foi estrategicamente pensado pelo fotógrafo para que, 

através do enquadramento utilizado, um plano médio, fosse salientada a figura feminina no 

quadro fotográfico, que se evidencia pelo corte no rosto do modelo masculino. 

A personificação masculina fica, aqui nesta imagem, relegada a um segundo plano, já que 

parte de sua face é eliminada pelo ângulo que foi atribuído pelo fotógrafo à referente imagem. 

Assim, o corpo masculino se transforma em mero elemento de complementação da composição 

fotográfica, tendo como principal encargo incluir-se nessa configuração, salientando as funções 

simbólicas de representação da mulher na imagem. 

Também é preciso ressaltar que rosto da modelo não foi “cortado” pelo enquadramento e 

as formas femininas, como já foi citado, são naturalmente mais apelativas e atrativas que as 

formas masculinas. Logo, o rosto da mulher, nessa fotografia, configura-se como o palco no qual 

a sedução e a sensualidade se materializam e, muito semelhantemente à campanha da FORUM, já 

comentada aqui, a boca entreaberta e o olhar que é lançado por ela diretamente ao espectador da 

imagem, reforçam e afirmam essa atmosfera sedutora como o objetivo principal da construção 

simbólica dessa fotografia. Isto vai muito ao encontro aos valores imbuídos ao ambiente praia, já 

que homens e mulheres exibem naturalmente seus corpos nesse local, proporcionando, assim, o 

surgimento de um culto ao corpo. 

O sentimento de romantismo que também é emanado pela representação imagética é 

fortemente sustentado pela iluminação presente, que surge atrás dos modelos “recortando-lhes” 

as silhuetas, o que, aqui, é muito importante por tratar-se de um anúncio destinado a vender moda 

praia.  

Outro elemento que também completa a atmosfera de romantismo e sedução, destinada a 

essa fotografia, é a mão da mulher que enlaça o tronco do homem, parecendo repousar sobre seu 

tórax.  

Assim, essas explanações feitas no término deste capítulo têm como principal função 

esboçar e ilustrar, por meio das fotografias das campanhas que foram apresentadas, as 

construções simbólicas feitas através do corpo feminino com o intuito de emanar sentidos 

específicos a fim de atrair e persuadir o público-alvo ao qual se destina a ação publicitária. Isso 

faz com que essas mensagens publicitárias sejam dotadas de uma construção simbólica que se 

torna única. 
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Logo, também se tornou possível observar, pelos comentários feitos, o quão é 

diferenciada a tratativa na abordagem imagética construída acerca da figura masculina, que, ao 

contrário dos perfis simbólicos feitos acerca do corpo feminino, é representada simbolicamente 

de uma forma mais reservada e restrita se comparada às atribuições simbólicas que são feitas à 

imagem da mulher. 

Sendo assim, após as considerações feitas acerca das fotografias expostas no presente 

capítulo, com a finalidade de comentar as diferentes construções simbólicas que foram fabricadas 

a partir das imagens dos corpos masculinos e femininos e da interação entre esses corpos numa 

mesma imagem fotográfica, introduz-se, no capítulo posterior, análises mais profundas efetuadas 

com base nas imagens que constituem o objeto de estudo do referente trabalho monográfico. 
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CAPÍTULO 3 

 

3 A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO NA FOTOGRAFIA PUBLICITÁRI A DE MODA 

 

3.1 SEMIÓTICA, CULTURA E TÉCNICAS DA IMAGEM FOTOGRÁFICA COMO 

ELEMENTOS CONSTRUTORES DE SENTIDO  

 
A geração de sentido que é responsável pelas redes de significações construídas dentro do 

contexto imagético publicitário, encontram-se calcadas nos estudos semióticos desenvolvidos por 

teóricos como Greimas (1967, apud PIETROFORTE 2004, p. 12) que “concebe o sentido como 

um processo gerativo, que vai do mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto”, mas 

também, em função das questões culturais e do meio onde se inserem as mensagens publicitárias 

e dos dispositivos técnicos da fotografia. 

Dessa forma, dentro do meio foto-publicitário de moda, as construções semióticas, 

culturais e técnicas que geram sentidos específicos às fotografias deste nicho da propaganda, 

baseiam-se num esquema onde os processos gerativos abstratos configuram-se de forma mais 

complexa por possuir redes de relacionamentos signicos/simbólicos, mas que fazem com que o 

receptor da mensagem se identifique e compreenda o processo significativo construído na ação 

publicitária.  

Assim, estes processos abstratos que são responsáveis pela construção e geração dos 

sentidos específicos que são emanados e difundidos pelas fotografias, ficam alocados sob o viés 

cultural pertencente ao contexto onde se inserem e se difundem essas mensagens visuais, sendo a 

cultura o elemento que valida as construções simbólicas feitas nas imagens fotográficas do nicho 

da moda, bem como, o instrumento que as difundem nos meios da mídia, tornado-as, desta forma, 

representações imagéticas que se fazem presentes no cotidiano do meio social. 

Desta maneira, Valdete Souza afirma que: 

 

Vale salientar que o publico sofre a influência da comunicação de massa, mas também 
influência inversamente na determinação de novos padrões, pois na medida em que cada 
um passa por mudanças sócio-culturais, vai influenciar a construção de outro padrão. 
Com a instantaneidade da informação e a universalidade dos meios de comunicação, a 
propaganda assumiu uma parcela de responsabilidade na formação de uma cultura e na 
representatividade da mesma. Em suas mensagens, elaboradas com todos os requisitos 
da moderna técnica da comunicação, inclui-se também uma forma de viver, um 
comportamento e uma posição diante da sociedade. 
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Conseqüentemente, as representações culturais associadas às técnicas fotográficas 

utilizadas nas construções simbólicas e de sentidos feitas através do simulacro imagético, são 

pretendidas e necessárias para persuadir e seduzir os receptores/expectadores da mensagem foto-

publicitária. Pois o contexto cultural, conforme a teórica, e as técnicas fotográficas disponíveis à 

comunicação, são usadas tanto para fazer com que os indivíduos se reconheçam quanto para que 

consumam determinadas produtos vendidos por meio das imagens foto-publicitárias de moda.  

No meio midiático, então, a fotografia publicitária de moda configura-se como principal 

canal que sustenta e materializa essas mensagens visuais pretendidas pelas campanhas 

publicitárias, desde o principio do uso da imagem fotográfica como principal recurso imagético, 

até as construções simbólicas feitas acerca da fotografia.  

Estas construções simbólicas, por sua vez, geram processos abstratos nas configurações 

imagéticas que são feitas com o intuito de conduzir o receptor da mensagem visual à 

compreensão plena do que está sendo transmitido através da fotografia, mas de uma maneira 

inovadora e surpreendente como pressupõe a publicidade. 

Estes engendramentos que produzem uma mensagem arguciosa são propostas, conforme o 

que diz Sousa (2004, p. 80), das seguintes formas: 

  

Roland Barthes (1961) defendia que a fotografia sustenta duas estruturas, uma 
eminentemente denotativa (o analógico fotográfico), não codificada, e uma 
eminentemente conotativa, que suporta um código de natureza sócio-cultural, 
estabelecido através de alguns processos de conotação”. Barthes chamou a esta 
característica da imagem fotográfica o paradoxo fotográfico. 

 

O entendimento, portanto, de que a imagem fotográfica conota, já que na grande maioria 

das vezes a linguagem conotativa é frequentemente utilizada nas campanhas publicitárias de 

moda, é constituído de elementos simbólicos que se encontram inseridos na composição da 

imagem, e que interagindo com efeitos e recursos de enaltecimento estético, como luzes, 

sombras, texturas, planos e enquadramentos, conseguem guiar a interpretação que o receptor irá 

fazer quando atingido pela campanha publicitária. 

No contexto foto publicitário de moda estas interações entre os elementos que constituem 

a fotografia e os recursos técnicos utilizados para a sua “fabricação”, se tornam convenientes de 

uso a partir do instante em que se fazem responsáveis pela geração de sentido que estas imagens 
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possuem e que garantem, por conseqüência, o sucesso das ações midiáticas pertencentes ao nicho 

da moda. 

Jorge Sousa, em sua obra “Fotojornalismo: Introdução à imagem, às técnicas e à 

linguagem da fotografia na imprensa” (2004, p. 68), fazendo uma explanação teórica que é 

aplicada a qualquer contexto e uso específico que a fotografia, enquanto imagem venha possuir, 

diz que: 

 

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 principio, é a 
transmissão de uma idéia ou de uma sensação. Ou seja, entra-se no domínio da 
composição quando se fala da informação que é acrescentada ao enquadramento, 
quando se fala dos elementos da imagem. 

 

A idéia e a sensação, comentadas por Sousa, são os principais elementos que 

fundamentam a construção de sentido nas fotografias publicitárias de moda.  

Conseqüentemente, o pensamento proposto pelo autor refere-se ao lado racional dessa 

construção como um ato que foi pensado, sendo responsável pela solidificação de um conceito 

que foi estabelecido para a constituição imagética da campanha publicitária de moda, ficando a 

cargo da sensação, as edificações de um lado subjetivo e simbólico que estarão encarregados em 

captar, atrair e estimular os olhares ávidos e as vontades latentes dos receptores/consumidores, 

garantindo, assim, o êxito da imagem enquanto geradora de um sentido.  

Porém, assim como o simbolismo e a subjetividade se fazem partes constituintes do 

processo da geração de sentido das mensagens visuais pertencentes às fotografias publicitárias de 

moda, também se caracterizam como elementos adjuntos dessa formatação de sentidos a cultura e 

as técnicas fotográficas utilizadas nas fabricações imagéticas como já citado anteriormente. 

Os processos técnicos que se valem dos artifícios estéticos das propostas publicitárias de 

moda, tais como as lentes/ objetivas que proporcionam variáveis de enquadramentos e 

perspectivas, por exemplo, ocasionam também uma gama de sentidos imagéticos. Assim, 

conforme Valdete Souza (2005, p.238): 

 

As fotografias veiculadas nos meios de comunicação – produzidas com requintes 
técnicos e materiais que dispõem a tecnologia atual e que servem para ilustrar os 
conceitos e ideologias da sociedade contemporânea – são submetidas à manipulação de 
conteúdos, de tal forma que nem se percebe o condicionamento e direcionamento nas 
emoções, em função do que é construído pela publicidade com intuito de persuadir os 
receptores da mensagem visual. 
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Percebemos que a relação entre os alicerces da construção de sentido da imagem 

fotográfica, a idéia e a sensação, atribuídos tanto pela cultura, onde será veiculada a mensagem 

foto-publicitária de moda, quanto pelas técnicas fotográficas já faladas anteriormente, condizem 

com o falso paradoxo existente na fotografia6, propostos por Barthes, no momento em que na 

imagem fotográfica de moda a conotação não ocorre a partir da denotação, como se acreditava 

anteriormente, mas configuram processos interpretativos independentes. 

Barthes (1990, p. 14), sobre o falso paradoxo imagético diz: 

 

O paradoxo fotográfico consistiria então, na coexistência de duas mensagens: uma sem 
código (seria o análogo fotográfico) e a outra codificada (o que seria a “arte” ou o 
tratamento, ou a “escritura”; ou a retórica da fotografia), estruturalmente o paradoxo 
não é, sem duvida, a conjunção de mensagem conotada; aí está o estatuto 
provavelmente fatal de todas as comunicações de massa; é que a mensagem conotada 
(ou codificada) desenvolve-se, aqui, de uma mensagem sem código.  

 

Ao contrário do que se imagina, a conotação na imagem fotográfica está ligada às 

construções simbólicas, que são feitas para vender os produtos e os conceitos da moda onde se 

associam as unidades que compõe a imagem foto-publicitária. A denotação, por sua vez, fica a 

cargo da interpretação simplesmente indicial7 da imagem, onde uma boca vermelha é apenas uma 

boca vermelha, e não símbolo de sensualidade ou sexualidade.  

Percebe-se, então, que há duas maneiras interpretativas do sentido da imagem: uma 

indicial e outra simbólica, nos interessando, neste estudo, somente a segunda maneira de 

interpretação.  

Desta forma, é a simbologia encontrada na imagem fotográfica, utilizada propositalmente 

pelo emissor da mensagem publicitária, que a torna passível de fruição por parte de 

receptor/expectador que está inserido em uma determinada cultura em que, por meio desta 

especificidade e devido às questões técnicas da própria fotografia, entenderá estes artifícios que 

geram sentidos e significados a partir das questões simbólicas inseridas na fotografia publicitária 

de moda. 

Pietroforte (2004, p. 24) acerca do processo de fruição provoca: 

                                                 
6 O conceito de paradoxo fotográfico proposto Roland Barthes, fala da questão da fotografia ser denotativa, em 
função de seu análogum com o realmente existente, e a possibilidade de incorporar, ao mesmo tempo, processos 
conotativos, que sujerem construção de sentidos. 
7 Representa exatamente aquilo que demonstra ser. 
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Fruir quer dizer desfrutar, gozar, mas também quer dizer utilizar. Desfrutar e gozar 
aponta para a admiração estética, em que lhe basta olhar para o nu e deixar-se levar 
pelo prazer que ele proporciona. 

 

A interpretação simbólica permite uma relação de proximidade entre emissor e receptor 

do fluxo da mensagem no instante em que a linguagem visual, que se utiliza de símbolos, torna o 

sujeito que a recebe mais participativo do conteúdo emanado, já que os símbolos o convidam 

para um jogo de decodificação e descoberta das construções ocasionadas na realidade que foi 

representada e registrada através da fotografia, fazendo, assim, com que a edificação de sentido 

pretendida para a campanha publicitária em questão se torne sólida e consequentemente eficaz. 

Assim, as correntes teóricas, oriundas das explanações Piercianas, trazem como conceito 

original de signo, algo que representa alguma coisa para alguém, ocasionando, posteriormente, 

uma relação de convenção entre o objeto representado, que no caso das campanhas publicitárias 

de moda é o corpo feminino, e aquilo que ela deseja significar, ou seja, os simbolismos e 

significados propostos nas mensagens foto-publicitárias. 

Dentro da concepção de símbolo proposta por Pierce em sua obra A Semiótica e 

Semiologia (2003, p. 58), o autor fala que: 

 

Símbolo é um signo que se refere ao objeto denotado em virtude de uma associação de 
idéias produzidas por uma convenção. O signo é marcado pela arbitrariedade. Pierce 
observa que o símbolo é de natureza geral, tanto quanto o objeto denotado; mas como 
aquilo que é geral deve existir também nos casos determinados, pode-se dizer que esses 
casos indiretamente afetam o símbolo razão pela qual há certa espécie de índice. 

 

Nas fotografias das campanhas publicitárias de moda que serão analisadas no próximo 

subitem do presente trabalho, essa dualidade que o símbolo possui na geração de sentidos fica 

evidente e se materializada ao alcance dos olhos. Nela, o corpo nu da modelo que está embaixo 

do chuveiro ligado, por exemplo, pode conotar simbolicamente a sensualidade assim como pode 

denotar o fato demonstrado: que a modelo encontra-se tomando banho. 

Portanto, após esta explanação teórica sobre as questões que envolvem as construções de 

sentido encontradas na fotografia publicitária de moda, passamos às analises de algumas 

campanhas selecionadas como corpus empírico, onde observaremos as construções simbólicas 

que são fabricadas, elaboradas e transmitidas, tendo como meio de difusão e materialização o 

corpo feminino, ocasionando desta forma, as constituições configuradas simbolicamente numa 
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relação convencionalizada em que o corpo feminino se torna o centro das emanações dos sentidos 

e das intenções da mensagem visual. 

 

3.2 ANÁLISE DAS IMAGENS: AS MATERIALIZAÇÕES SIMBÓLICAS DO FEMININO 

NAS FOTOGRAFIAS DAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE MODA 

 

A fim de consolidar os conceitos e teorias utilizadas no referente trabalho de monografia, 

apresentam-se nesse capítulo as duas imagens fotográficas que constituem o objeto de análise 

dessa explanação teórica, fazendo, estas fotografias, parte das campanhas de 1996 e 2006 

consecutivamente, ambas da marca FORUM. 

Foram eleitas as fotografias da marca FORUM JEANS WEAR para as analises e 

comentários feitos no presente capítulo por ser esta marca uma das mais consolidadas no 

mercado têxtil brasileiro. Esta solidificação de conceito e identidade se faz possível graças às 

representações simbólicas produzidas através das fotografias de suas peças publicitárias e que 

tem visivelmente abarcadas no corpo feminino, sendo, portanto, o meio por onde estes conceitos, 

tanto subjetivos quanto concretos, produzem emanações e fruições que visam o público alvo ao 

qual se destinam essas mensagens visuais e simbólicas. 

Para isso, analisam-se as construções de sentido sob a ótica das relações culturais e 

semióticas, bem como as técnicas fotográficas utilizadas na fabricação destas imagens, 

subdivididas em categorias de análise a fim de dar conta das propostas desta argumentação 

teórica que é feita acerca da fotografia publicitária de moda e dos sentidos produzidos a partir do 

corpo feminino nessas imagens. 
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CAMPANHA FORUM / ANO 1996 

 

 

 

a) Lente/Objetiva8:  

A lente utilizada a fim de captar a realidade fabricada pela fotografia que pertence à 

referente campanha aqui analisada é uma objetiva grande-angular, cuja sua funcionalidade 

aplicada nesta imagem é retratar tanto a modelo de maneira favorável quanto o espaço/cenário 

onde acontece a cena representada, fazendo com que os adjetivos estéticos do corpo feminino 

fiquem evidentes na imagem publicada, bem como o contexto encenado pela campanha 

publicitária. Contudo, é necessário explicitar que estes tipos de lentes não são aconselhadas para 

o estilo fotográfico retrato, já que ‘deformam’ o motivo fotografado. 

Conforme Jorge P. Sousa (2005, p. 40), articulando sobre as funcionalidades específicas 

das lentes/objetivas grande-angulares, fala que: 

 

                                                 
8 Lentes ou objetivas são nomenclaturas possíveis e com o mesmo significado para os objetos óticos que servem 
como conversores dos raios luminosos que entram na câmera fotográfica formando as imagens. 
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As objetivas grande-angulares geralmente são usadas para fotografar paisagens, pois a 
deformação é minorada pelo aumento da distância em relação ao motivo e pela grandeza 
do próprio motivo. Também são usadas para fotografia em interiores sem recurso à 
iluminação artificial. A característica mais marcante destas lentes se dá em função da 
possibilidade de criar ilusoriamente um ângulo maior do que aquele que está realmente à 
frente do fotógrafo, incluindo mais elementos, portanto, no quadro fotográfico. 

 

Aplicada também às fotografias publicitárias de moda, a referente imagem fotográfica 

apresentada nesta análise, utiliza-se desta categoria de lente justamente por ter sido concebida em 

um espaço consideravelmente reduzido, o que faz com que o cenário da fotografia pareça maior 

do que realmente é, proposta característica técnica e funcional, portanto, desta objetiva. 

 

b) Enquadramento:  

O enquadramento é o elemento utilizado pela imagem fotográfica que se origina através 

do plano que a representação imagética possui e que foi utilizado em sua concepção enquanto 

registro de uma imagem, ou seja, a forma como o fotógrafo vê e faz ver a cena, motivo ou objeto 

fotografado.  

Na fotografia que esta sendo analisada aqui nesta categoria de avaliação, o referente 

enquadramento empregado é um plano médio (Pm) na horizontal, onde o uso da objetiva grande-

angular fez com que este plano parecesse mais aberto do que um plano médio fechado (Pmf), em 

função da especificidade desta lente em distorcer o ângulo de visão, registrando mais elementos 

no quadro fotográfico do que o motivo central, no caso, a modelo. 

Nele, é percebida a presença de uma modelo que se encontra em um banheiro, nua, dentro 

de um box, debaixo de um chuveiro que está ligado.  

Sendo assim, para registrar o corpo fotografado sob uma visão que fica delimitada um 

pouco a baixo do busto, o enquadramento, que é um plano médio, salienta os seios, os braços e a 

cabeça da modelo fotografada, tendo como objetivo principal demonstrar uma cena de intimidade 

pertencente à cotidianidade dos indivíduos.  

 

c) Composição:  

A composição refere-se á distribuição que é feita dos elementos no decorrer do espaço 

disponível que o enquadramento da imagem possui, a fim de disseminá-los nos diversos pontos 

espaciais da fotografia, de maneira equilibrada e harmoniosa ao olhar de quem a contempla. Na 

referida imagem, este equilíbrio se faz presente, pois apresenta uma composição espacialmente 
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triangular que se utilizando de uma visão em perspectiva, focam-se os braços da modelo, 

induzindo o olhar do espectador ao rosto fotografado.  

Por sua vez, o rosto, enquanto elemento representativo na imagem significa a 

sensualidade personificada por uma figura que se demonstra despida de pudores. Sobre a 

configuração dos olhos, eles indicam imageticamente manchas negras indefinidas, que segundo 

Costa (1994 apud Souza, 2004, p. 73) “podem muitas vezes ser manchas com significado”. Neste 

caso, as áreas indefinidas que estão sombreadas, reforçam ainda mais o conceito de sensualidade, 

dotando a figura de uma atmosfera de mistério.  

A modelo, neste caso, enquanto objeto que faz parte da composição no quadro 

fotográfico, é evidenciada na imagem de maneira plena, representando a sensualidade que a 

figura feminina emana, principalmente quando despida de roupas e outros artifícios.  

Acima de sua cabeça encontra-se um chuveiro, que ocupa o topo da composição piramidal 

e que, ligado, derrama água sobre o corpo da modelo. O chuveiro, que simboliza a totalidade do 

local onde o corpo situa-se, ou seja, o banheiro tem como função resumir, em uma única ação 

registrada, a cotidianidade da vida domestica, como se o ato de banhar-se fosse uma verdadeira 

exaltação a beleza e a sensualidade do corpo.  

A totalidade do corpo, enquanto um único grande elemento de composição e a ação 

registrada assumem semioticamente uma condição que transita entre duas categorias semióticas: 

a de índice e a de símbolo. Assim, a imagem do corpo assume primeiramente uma relação 

denotativa e indicial com o objeto fotografado, pois a modelo embaixo do chuveiro indica 

simplesmente uma mulher tomando banho, nada além da mera ação registrada. 

Contudo, se analisarmos a imagem pelo viés simbólico, veremos que seu olhar, seus seios 

a mostra, seus braços abertos e sua pele molhada, simbolizam uma situação de entrega e de 

volúpia, que conotam a sensualidade de um corpo que esbanja força e determinação nas mínimas 

atitudes tomadas, como se fosse possível ser audaciosa e sensual a qualquer hora do dia.  

 

d) Pose:  

Trata-se da posição estática ou dinâmica que corpo fotografado assumiu na imagem 

registrada. No contexto foto-publicitario de moda, a pose tem a função de evidenciar tanto o 

produto que esta sendo vendido pela imagem, quanto às significações construídas e estabelecidas 

pelos corpos que são registrados nos anúncios publicitários.  
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Na campanha da Forum de 1996, a pose que a modelo assumiu tem uma função altamente 

conotativa. Sua cabeça levemente prostrada para baixo, assim como seus braços que se 

encontram abertos e seus olhos, mesmo que se configurando como manchas negras estão 

direcionadas ao espectador da imagem, fazem apologia a uma situação de entrega e de 

exibicionismo, como que se a modelo ao perceber que esta sendo fotografada estivesse encarando 

a lente da máquina fotográfica e, também o expectador da mensagem. 

 

e) Estetiscismo:  

O esteticismo refere-se ao conjunto de elementos estéticos como as luzes, texturas, cores e 

agrupamentos dos elementos fotográficos que dotam a imagem do que concebemos como sendo 

bela ou “visualmente agradável”. É na composição estética da imagem que se faz o uso de efeitos 

manipulados de composição a fim de valorizar os objetos, dotando-lhes de uma beleza atrativa.  

Conforme Sousa (2004, p. 81-82), definindo o esteticismo, diz que: 

 

O esteticismo é um processo de conotação que consiste na exploração estética da 
fotografia ao ponto de ela se assemelhar à pintura. O pictoralismo, primeiro movimento 
fotográfico da história, fazia até deste objetivo a sua razão de ser. A composição da 
imagem dentro do referido processo adquire grande relevância. 

 

 Sendo assim, para melhor configurar a imagem fotográfica que se apresenta, se faz uso 

deste processo de escolha criteriosa dos elementos de constituição da fotografia, pré 

determinando suas funções e utilidades, garantindo dessa forma o bom desempenho do arranjo 

imagético como um propagador de idéias e conceitos. 

 

f) Iluminação: 

A iluminação fotográfica que trabalha com os feixes luminosos de diferentes 

intensidades e funções têm aqui o papel de enaltecedor do principal artefato dessa representação 

que é o corpo feminino. A luz acaba por influenciar os outros componentes da efígie que se 

apresenta.  

Sousa (2004, p. 77), diz que “ao iluminar um motivo em detrimento de outro(s) se 

releva unicamente aquele que está exposto a luz”. Logicamente se o corpo da mulher é o objeto 

que emana conotações simbólicas além de constituir-se como unidade que propicia geração de 

sentidos à imagem, tendo a luz o papel de enaltecedor do principal artefato dessa representação 



 52 

que é o corpo feminino, acaba por influenciar os outros componentes da imagem que se 

apresenta.  

Os matizes das cores, por exemplo, variam conforme a intensidade da luz, que aqui se 

fazem difusas no decorrer do corpo fotografado, gerando, por conseqüência, áreas de sombras e 

luzes que criam contrastes entre zonas claras e escuras, destacando assim, a figura feminina do 

fundo branco da parede, onde a iluminação encontra-se intensa e concentrada. Jorge Souza (2004, 

p. 75) em sua explanação sobre as contribuições da luz na composição imagética diz que “a cor 

permite atrair a atenção, mas também é um agente conferidor de sentido, em função do contexto e 

da cultura”.  

 

g) Aporte Cultural da Imagem:  

Através do prisma cultural é possível compreender as lógicas de representação aqui 

efetuadas. Sabe-se que vivemos em uma era de culto a imagem e principalmente a imagem do 

“corpo belo” que não denota apenas as formas bem delineadas, mas conota também o poder da 

obtenção de um magnetismo visual que delega ao corpo exibido e mostrado um status de figura 

bela e harmoniosa, que merece ser contemplada e exaltada aos olhos de quem a vê. 

Logo, a conotação visual que se faz através das linguagens simbólicas é culturalmente 

utilizada em demasia no momento em que se pretende exaltar imageticamente um corpo. Barthes 

(1990, p. 15) sobre a conotação fotográfica fala que: 

 

A conotação, isto é, a imposição de um sentido segundo a mensagem fotográfica 
propriamente dita, elabora-se nos diferentes níveis de produção da fotografia (escolha, 
processamento técnico, enquadramento, diagramação): é, em suma, uma codificação do 
análogo fotográfico.  

 

Esses códigos, utilizados na hora de impor valores estéticos e de segundas ordens nas 

conotações imagéticas que ficam subentendidos através dos simbolismos que são utilizados para 

representar o corpo, já foram anteriormente engendrados pela cultura vigente do contexto ao qual 

se inserem nos mecanismos que possibilitam as trocas e interações sociais.  

A prova irrefutável de que cultura é a principal responsável por esses valores estéticos a 

cerca das representações do corpo, está no campo sentimental, mais especificamente, no campo 

da sedução. Uma pessoa, segundo a lógica cultural vigente, só será bem sucedida em suas 

conquistas amorosas, na maioria das vezes, se possuir um corpo esteticamente belo.  
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Estes valores são potencializados e materializados pela publicidade, que busca elementos 

visualmente belos e agradáveis para as suas representações fotográficas, e pela moda, que institui 

a estética da magreza e dos corpos visualmente esplendidos. 

 

CAMPANHA FORUM/ANO 2006 

 

 

 

 

a) Lente Objetiva:  

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

marca FORUM, elege-se como instrumento para a fabricação 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 á 50 graus.  

Esta lente tem como atributo principal uma distancia focal quase idêntica á diagonal do 

formato do negativo, o que acaba permitindo a imagem pertencente à referida campanha 

publicitária, um enquadramento que possui mais de um plano em termos de perspectiva.  
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Em termos de produção dos significados, a lente confere à composição da fotografia 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 distancia focal 

consideravelmente satisfatória para a percepção dos detalhes que permite à imagem manar 

sentidos simbólicos. 

 

b) Enquadramento: 

A fotografia em questão apresenta 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. 

Souza (2004, p. 67), acerca do uso do plano geral diz que “os planos gerais são planos abertos, 

fundamentalmente informativos, e servem, principalmente, para situar o observador, mostrando 

uma localização concreta". 

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 possuísse 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. A rampa, citada 

anteriormente, é o símbolo da 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, 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:  
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Em termos de composição da imagem, essa fotografia possui três grupos de elementos 

que se complementam e podem conotar ocorrências diferentes. Os dois modelos que são 

encontrados a beira da rampa do Palácio do Planalto quando interpretados como o povo 

brasileiro, simbolizam a indignação frente aos escândalos políticos decorrentes dos anos de 2005 

e 2006, e são complementados pelos demais elementos da imagem, como a vassoura, o esfregão e 

o balde, 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 interagindo aos elementos amorfos da imagem como cores, texturas e 

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

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

 

d) Pose:  

É justamente através do quesito “pose” desta analise que podemos perceber as diferentes 

tratativas dadas ao corpo masculino em detrimento do corpo feminino, pois este segundo fica 

muito mais evidenciado e, portanto mais suscetível às analises que conotam a sensualidade.  

O corpo masculino, mesmo que demonstrado nas fotografias de maneira mais desnudada, 

segue uma linha de argumentação visual mais rígida, mas reservada e restrita, pois as formas do 

corpo do homem por possuírem linhas predominantemente retas tornam-se agressivas quando 

apresentadas através da imagem. Já o corpo feminino que possui naturalmente formas 

arredondadas em sua composição anatômica, é corriqueiramente utilizado nos discursos 

publicitários, principalmente nas argumentações visuais feitas acerca do nicho da moda, sempre 

com a função de dotar as composições fotográficas, de linhas suaves a harmoniosas. 

O enunciado imagético que provem da referente fotografia, representa através da pose de 

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

de maneira muito perspicaz as formas sinuosas do corpo feminino que são ressaltadas e 

modeladas pelo jeans da marca FORUM, e que ressaltam, por conseqüência, a sensualidade da 

figura feminina. A pose acaba se tornando na imagem o mecanismo que junto aos corpos 

possibilita uma leitura dúbia em relação à mensagem transmitida: ora de cunho político, ora com 

um forte apelo sensual.  

Acrescenta-se a esta análise, a postura dos modelos, onde o homem, atrás da mulher, está 

olhando para frente, em posição ereta e rígida, enquanto que a figura feminina, à sua frente, está 
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em uma posição mais sensual e olhando para a câmera e para o expectador da imagem de maneira 

lasciva, ajoelhada. 

 

e) Esteticismo:  

A estética aqui 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 aqui de maneira a atender as duas pretensões significativas 

da imagem: a de ser um 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 nesse jogo 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. Localiza-se em suas calças jeans uma tonalidade de azul que 

se contrapõe ao resto dos tons utilizados na fotografia, proporcionando um equilíbrio entre tons 

neutros e tons intensos, estando estes últimos vinculados as representações dos corpos presentes 

na peça publicitária, lhes dado 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 repudio e indignação políticos, mas também uma situação 

circunstancial que é montada para ressaltar a beleza dos corpos, e em especial, do corpo 

feminino, justamente pela pose em que a modelo se encontra na foto, já analisada, e pela 

construção do feminino proposta.  

 

f) Iluminação:  

A iluminação utilizada 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, 

semelhantemente à figura analisada na campanha anterior, “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 o corpo principal da imagem do 

restante dos elementos que a constituem, fazendo-se esse “recorte” de grande valia, pois ele 

auxilia a instituição de uma unidade simbólica principal que se caracteriza como foco de atenção.  

Este foco de atenção é concebido à figura feminina também através da iluminação, que 

em comparação aos feixes de luz que foram destinados a iluminar o corpo masculino confere a 

imagem do corpo da mulher um contraste entre luz e sombra, o que acaba destacando essa figura 

do restante de elementos da imagem. 

 

g) Aporte cultural da Imagem:  

Visto à situação política do Brasil, que apresentou no final do ano de 2005 e no decorrer 

do ano de 2006 uma sucessão de fatos escandalosos, envolvendo fraudes, casos de corrupção e 

roubo, a fotografia pertencente à campanha publicitária da marca FORUM do ano de 2006, se 

vale desta oportunidade de se publicizar como uma marca eticamente idônea, trazendo em sua 

ação midiática, uma outra possibilidade de abordagem imagética da figura feminina. 

Aqui, o corpo feminino não representa apenas uma metáfora simbólica do que poderia 

vir a ser a materialização da sensualidade, mas também se configura como um objeto que 

concebe um descontentamento político, mediante os fatos que se apresentam, estando esta 

desaprovação ilustrada na própria ação registrada representada pela fotografia. Estes hábitos 

sociais de repudio, que utiliza o corpo como objeto que dá suporte aos discursos de protesto, 

condiz com uma pratica cultural que está inserida séculos na nossa sociedade e que institui a 

unidade corpórea do individuo como o objeto que mais valida os atos de manifestação. 

Na era da inquisição, no período medieval, as pagãs e feiticeiras tinham seus corpos 

queimados nas fogueiras a fim de realizar a purificação de suas almas. Uma pratica condenatória 

e também de manifesto praticada pela igreja católica, que instituiu no corpo o meio por onde as 

almas eram perdoadas e supliciadas. 

Na era contemporânea, o corpo continuou sendo vilipendiado como instrumento de 

manifesto, porém desta vez, através das mídias, e não mais das fogueiras. Tânia Hoff (in 

Cadernos de Pesquisas – ESPM/Escola Superior de Propaganda e Marketing 2005, p. 33) sobre a 

relação do corpo com os meios midiaticos diz: 

 



 58 

Na mídia produto é corpo: há uma ênfase no corpo que empresta relevância ao produto. 
Da relação entre produto e corpo nasce o que denominamos corpo-mídia. Trata-se de um 
corpo de natureza virtual - uma imagem que sintetiza os atributos valorizados 
positivamente em uma dada cultura e por isso uma imagem idealizada.  

 

Na contemporaneidade, os meios de divulgação de imagens utilizam, tendo como pano de 

fundo a cultura, os corpos a suportes que dão legitimidade aos discursos que são emitidos. Foi o 

que aconteceu em 1992, quando incentivados pelas mídias, os jovens brasileiros transformaram 

seus rostos que foram pintados de preto, em símbolo de manifesto contra a corrupção e a favor da 

deposição do então presidente Fernando Collor de Melo que na época era acusado de atos de 

corrupção.  

Nesta campanha, os profissionais se utilizam desta possibilidade que lhes foi dada através 

da cultura e dos acontecimentos no país, para vender o seu produto, fortalecer a imagem da sua 

marca e, por conseqüência, difundir o corpo feminino como principal gerador de linguagens 

simbólicas nas fotografias publicitárias de moda.  

Semelhantemente ao que pelos vieses da cultura representou há 14 anos atrás, ou seja, a 

insatisfação política, o corpo nos dias atuais continua sendo utilizado para manifestar 

culturalmente os anseios, as vontades e os desejos dos indivíduos, que além de constituírem 

unidades consumidoras, são antes indivíduos pensantes, instituindo de vez ao corpo feminino, o 

papel de gerador simbólico das campanhas publicitárias de moda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após ter percorrido os caminhos teóricos oriundos da semiótica, a fim de investigar e 

entender as construções simbólicas que se utilizam do corpo feminino para gerar construções de 

sentidos às mensagens que são emanadas pelas fotografias, bem como as vertentes culturais para 

compreender o contexto e os mecanismos que validam como autênticas estas constituições 

imagéticas elaboradas pelo contexto foto – publicitário de moda, chega-se a conclusão que a 

imagem da mulher é um objeto de evidencia imagética que emana significações simbólicas desde 

o princípio das praticas que se destinaram a produzir imagens.  

Como foi possível demonstrar através do referente trabalho, as exaltações via o simulacro 

acerca das materializações das formas do corpo feminino como uma constituição simbólica que 

retém em seu conteúdo original um vasta gama de possibilidades de associações sígnicas, 

acabaram por permitir avanços ao campo da publicidade na criação de linguagens que se 

tornassem criativas e inteligentes ao se utilizarem da figura feminina para guiar as mensagens e 

os sentidos de suas missivas visuais.  

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

utiliza o feminino, o corpo da mulher e sua referente representação imagética para construir 

imagens estáticas. Pois a síntese semiótica que essa unidade simbólica, o corpo feminino, 

proporciona as imagens fotográficas, torna o texto visual direto e simples, o que auxilia o fluxo 

das mensagens e sua compreensão e assimilação por parte do receptor.  

Assim, sempre que houver uma unidade de imagem onde se apresentam um casal de 

modelos, um homem e uma mulher, as atenções e direcionamentos da composição sempre 

salientarão o corpo feminino, devido ao grande apelo visual que este possui, bem como a sua 

força de expressividade, quando registrado imageticamente, e difundido através dos meios 

midiáticos.  

O corpo feminino foi e será por muito tempo o elemento eleito por fotógrafos e criativos 

da área da comunicação, que se faz responsável pelas significações simbólicas pertencentes às 

fotografias publicitárias de moda, a fim de formatar mensagens representativas que vendam seus 

produtos de forma inusitada, garantindo, assim, a circulação dos conceitos que são oriundos desse 

meio e que o fazem, por conseqüência, ser aceito e desejado pelos indivíduos que são atingidos 

por estas elaborações imagéticas que são oriundas do meio publicitário e que tem na mulher e na 
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sua referente imagem, toda a sustentação que possibilita a veiculação destas construções 

simbólicas – representativas que são difundidas através da fotografia, da publicidade e do 

mercado da moda. 
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