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RESUMO 

 

A publicidade se utiliza muito da fotografia, porque ela tem o poder de transmitir emoções, 

sentimentos, principalmente quando empregada em uma revista de moda. A revista Plastic 

Dreams, da marca Melissa, representa muito bem esta característica da fotografia. A presente 

monografia propõe-se a analisar os sentidos produzidos pelas fotografias publicitárias dos 

editoriais de capa da revista. Essa análise se dará através da teoria de expressão e conteúdo do 

semiológico Roland Barthes. 

Palavras-chave: Linguagem Fotográfica; Fotografia Publicitária de Editorias de Moda; 

Plastic Dreams; Plano de Expressão e Conteúdo. 

 

ABSTRACT 

Photography is used much in advertising, because the photo has the power to convey 

emotions, feelings, especially when applied in a fashion magazine. Plastic Dreams magazine, 

of brand Melissa, is very characteristic of this photograph. This work of search proposes to 

analyze the meanings produced by the photographs of advertising editorial magazine cover. 

This analysis will be through the theory of expression and content by the semiological Roland 

Barthes. 

 

Keywords: Photographic Language; Advertising Photography of Fashion Editorials; Plastic 

Dreams; Plan of Expression and Content. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa que se apresenta é resultado do gosto da fotografia aliado ao desejo de 

estudar, de saber cada dia mais, principalmente desse assunto que tem-se muita afinidade. 

Primeiramente, como citado anteriormente o primeiro fator de importância foi gostar muito 

desta arte, meio de comunicação, de expressão, de linguagem imagética ou ainda, meio de 

organização de uma mensagem, a qual também foi o motivo da escolha de cursar Publicidade 

e Propaganda, pois neste curso existem disciplinas de fotografia. Na primeira disciplina de 

fotografia, no segundo semestre do curso, chamada de Introdução à Fotografia, aprende-se a 

manusear câmeras analógicas, a escrever com luz a partir da linguagem fotográfica, e apurar 

nosso olhar, buscando perspectivas, texturas e formas. Foi nesta disciplina, então, que a 

presente pesquisadora percebeu que havia feito a escolha certa. 

No terceiro semestre de graduação, cursou-se a disciplina específica de fotografia 

publicitária, chamada de Fotografia Publicitária I, em que o foco era a fotografia still, de 

produtos em estúdio. Na dinâmica das aulas, além de definir o tipo de iluminação, havia 

também responsabilidade da criação do conceito, da organização da produção, do plano 

fotográfico, com a linguagem fotográfica específica para a realização das imagens 

publicitárias. 

Neste mesmo semestre, fez-se a seleção para voluntários do Laboratório de Fotografia 

e Memória da UNIFRA, começando-se o trabalho ali, onde permaneceu como voluntária 

durante dois semestres (3º e 4º) no ano de 2011, e em 2012 iniciou-se como monitora, onde 

permaneceu até o 6º semestre do Curso de Publicidade e Propaganda. O laboratório engloba, 

além do curso citado, também o de Jornalismo. Os voluntários e monitores, de ambos os 

cursos, desempenham o papel de fotógrafo e, como no laboratório temos demandas dos dois 

cursos, trabalhou-se também com fotojornalismo para reportagens do jornal online e impresso 

da Instituição, através da assessoria de comunicação, para a agência experimental de 

jornalismo, a Central Sul de Notícias, além da cobertura do vestibular e mostra das profissões 

da UNIFRA, Feira do Livro de Santa Maria, Feisma, Semana da Moda de Santa Maria, entre 

outros. Na parte publicitária, trabalhou-se com a Assessoria de Comunicação da UNIFRA, 

Agência Experimental de Publicidade e Propaganda (GEMA), além de outros cursos da 

instituição, como Design. 

A escolha por estudar a fotografia publicitária dos editoriais da revista Plastic Dreams 

aconteceu primeiramente por gosto pessoal e, também, por perceber a diversidade dos 

editoriais de moda e das suas temáticas, bem como a produção e as mensagens transmitidas 
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pela revista, despertando a vontade de descobrir como os conteúdos das mesmas foram 

planejados e produzidos. 

Outro fator importante é que existem poucas pesquisas sobre fotografias publicitárias 

de editoriais de moda e não existe nenhum trabalho que analise especificamente os editoriais 

de moda da revista Plastic Dreams, o que faz com que a presente monografia possa contribuir 

para a pesquisa na área da publicidade, mais especificamente da fotografia de moda.   

Dessa forma, unindo gosto pessoal pela revista Plastic Dreams e também a 

diferenciação dela quanto a diversidade e qualidade dos editoriais de moda com a vontade de 

estudar fotografia, definiu-se o tema da presente monografia: as fotografias publicitárias de 

editoriais de moda de capa da revista Plastic Dreams. Esta é uma revista que pertence a marca 

Melissa. A revista nasceu em 2009, em comemoração aos 30 anos da Marca. Além dos 

editoriais de moda, traz conteúdos diversos como comportamento, cultura, música, artes entre 

outros, ela é muito diversificada quanto aos assuntos tratados e, em cada edição, traz uma 

temática diferente. 

A partir desse tema, de estudar os significados das fotografias publicitárias dos editoriais 

de moda da Plastic Dreams, com a finalidade de desvelar as mensagens presentes nas 

fotografias, definiu-se tal problema: quais são os sentidos produzidos, a partir dos planos de 

conteúdo e expressão, das mensagens contidas nas fotografias publicitárias dos editoriais de 

moda da revista Plastic Dreams? 

Para resolver a problemática apresentada definiu-se como objetivo geral analisar os 

significados das fotografias publicitárias dos editoriais de moda da revista Plastic Dreams. 

Para atingir tal objetivo traçamos os seguintes objetivos específicos: 1) apontar os elementos 

da linguagem fotográfica mais utilizados nas fotografias publicitárias dos editorias de moda 

da revista Plastic Dreams; 2) identificar as temáticas mostradas nas fotografias selecionadas 

para a pesquisa empírica; 3) confrontar as linguagens fotográficas com as temáticas das 

fotografias publicitárias dos editoriais de moda. 

Dessa forma, para alavancar as discussões teóricas que dão conta do problema de 

pesquisa, o referencial teórico se dá pelas seguintes questões: fotografia e linguagem 

fotográfica, fotografia publicitária de editorias de moda, a revista Plastic Dreams e a teoria de 

plano de expressão e conteúdo barthesianos. O referencial teórico é composto por dois 

capítulos e três subcapítulos. 

No primeiro capítulo que leva ao título de Fotografia publicitária de editoriais de moda 

e a revista Plastic Dreams, tratou-se de questões como linguagem fotográfica, os vários 

campos da fotografia, onde enfatizamos a fotografia publicitária de editoriais de moda, a 
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história da Melissa e as características da revista. Esta discussão trouxe alguns autores como 

Jorge Pedro Sousa, Ivan Lima, Newton Cesar, Raúl Eguizábal entre outros. O subcapítulo foi 

essencial para dar continuidade ao trabalho e serviu de base para as análises. 

No segundo subcapítulo que leva o nome Para desvelar os sentidos fotográficos: o 

plano de expressão e conteúdo barthesianos, abordou-se sobre a teoria de expressão e 

conteúdo, sua relação com conotação e denotação, com base no autor Roland Barthes. Esse 

subcapítulo foi essencial para aprofundar os conhecimentos da teoria que norteia a presente 

monografia. 

No terceiro capítulo da monografia, se apresenta a metodologia da pesquisa 

desenvolvida da seguinte maneira, primeiramente com uma pesquisa bibliográfica; após a 

revisão de bibliografia entramos na pesquisa qualitativa e através dela na análise de 

fotografia. 

No quarto capítulo apresentam-se as análises do corpus de pesquisa, onde são 

averiguadas conforme o tema, os objetivos gerais e os específicos os sentidos encontrados nas 

fotografias dos editoriais de moda da revista Plastic Dreams. 

Por fim, apresentam-se as considerações finais onde se comenta o que foi percebido 

sobre as análises, além de exibir as semelhanças encontradas em ambos os editoriais 

analisados, que caracterizam a Marca Melissa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA DE EDITORIAIS DE MODA E A REVISTA 

PLASTIC DREAMS 

 

 Nesse primeiro capítulo abordaremos o que acreditamos que seja necessário saber 

sobre fotografia e o objeto de estudo para desvelar os sentidos das fotografias publicitárias da 

revista Plastic Dreams, desde o surgimento da fotografia, sua aplicação em diversas áreas até 

as principais características da marca Melissa e de sua revista, a Plastic Dreams. 

 

2.1.1. Fotografia, publicidade e linguagem fotográfica: definições e relações 

 

Segundo Sousa (2004, p. 35) fotografia significa escrever com luz (grafia = escrever e 

foto = luz) e o que nos permite isso são as máquinas fotográficas. Indo um pouco mais além, 

Lima (1985, p. 17) expõe duas origens para o nome fotografia: a mais difundida é a citada 

anteriormente, que vem da Grécia, mas surgiu na França e é composta por duas palavras que 

são foto = luz e grafia = escrita, definida como a arte de escrever com luz, ou seja, é uma 

escrita. A outra origem vem do Japão, onde fotografia é sha-shin e significa reflexo da 

realidade, sendo uma forma de expressão visual. 

A realização da primeira fotografia aconteceu em 1826 e o responsável foi Joseph 

Nicéphore Nièpce. A princípio a fotografia era tida apenas como documento de valor 

histórico, por sua precisão de reproduzir a natureza, depois foi também considerada um 

veículo de informação pela imprensa (SOUZA; CUSTÓDIO, 2005, p.237). 

A fotografia, tão misteriosa e encantadora, tem o poder de eternizar momentos, deixá-los 

materializados em um papel, chapinha metálica, no computador e até celular. A dificuldade de 

desvendar a fotografia gerou até medo, como fala Cesar (2009): 

 
Mas quando a fotografia foi descoberta, o fato de a máquina produzir fotos tão 

perfeitas causava euforia e medo. Chegavam a acreditar que a fotografia era magia, 

bruxaria. Só que o fascínio das pessoas pela nova descoberta foi tão grande que elas 

faziam qualquer coisa para serem fotografadas (CESAR, 2009, p. 202). 

 

 A fotografia é o registro de um momento, e este nunca mais se repetirá, mesmo que 

seja feita alguma simulação, imitação, aquele exato momento da realidade é único, 

aumentando ainda mais sua importância. De acordo com Barthes (2012) “o que a fotografia 
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reproduz ao infinito só ocorreu uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderá 

se repetir existencialmente”. 

A evolução acerca da fotografia é constante, a cada ano novas tecnologias são 

lançadas. Segundo Cesar (2009, p. 202) “no ano de 1841, chapas mais sensíveis e objetivas 

mais luminosas permitiram que as pessoas vissem suas imagens reveladas em chapinhas 

metálicas”; depois disso, o mesmo autor fala da Era Digital, quando surge a fotografia digital, 

onde o filme é substituído por disquetes ou discos magnéticos e as fotos são armazenadas na 

própria câmera, mas ainda não tinham muita qualidade, tendo entre 2 ou 3 megapixels. Mas 

atualmente esses números são muito maiores, a maioria das câmeras, até as compactas, 

normalmente contam com mais de 10 megapixels
1
. É interessante perceber as enormes 

mudanças que acontecem, como ressalta Cesar (2009) abaixo: 

 
Hoje, a tecnologia fotográfica pode registrar uma cena em milionésimo de segundo, 

mostrando detalhes de imagens que o olho humano não perceberia. Isso é possível 

porque os equipamentos evoluem a cada dia. Sistemas de iluminação, máquinas e 

lentes poderosas possibilitam imagens ímpares, apaixonantes (CESAR, 2009, p. 

202). 

 

Devido a suas características informativas, a fotografia é muito utilizada pela imprensa, 

pois agrega valor às notícias. “Qualquer notícia acompanhada de uma fotografia desperta mais 

interesse do que outra noticia sem imagem” como afirma Lima (1988, p. 13). O autor diz que 

além da fotografia de imprensa, existem outros campos, que tem o homem como elemento 

fundamental, como a história, política, social, futebol, arte etc. 

Por sua enorme credibilidade e funcionalidade, a fotografia começou aos poucos a ser 

usada na publicidade, onde competia com as ilustrações. A fotografia publicitária, se bem 

elaborada, faz com que, segundo Cesar (2009, p. 02), os consumidores lembrem-se dos 

anunciantes e também desejem obter o seu produto. 

Porém, na década de sessenta a fotografia publicitária não tinha muita credibilidade; 

duvidavam da permanência do uso dela nesse campo, pois concorria com as ilustrações, que 

eram mais usadas na época, como afirma o autor espanhol:  

 

Todavía en la segunda mitad de la década de los sesenta se dudaba de la futura 

vigencia de la fotografía en el trabajo publicitario. Para muchos profesionales se 

trataba de una moda pasajera y, en un tiempo prudente, todas las agencias 

volverían a valerse del dibujo artístico. (EGUIZÁBAL, 2006, p. 57) 

 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.techtudo.com.br/platb/fotografia/2010/12/08/quando-megapixels-demais-

atrapalham/ 

http://www.techtudo.com.br/platb/fotografia/2010/12/08/quando-megapixels-demais-atrapalham/
http://www.techtudo.com.br/platb/fotografia/2010/12/08/quando-megapixels-demais-atrapalham/
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 Dentre os motivos que possibilitaram a fotografia tornar-se mais importante que as 

ilustrações em publicidade, de acordo com Eguizábal (2006, p. 58-59) estão a informação, 

veracidade, emoção, objetividade, proximidade e atenção. A informação transmitida pela 

fotografia é superior à da ilustração, pois transmite melhor os detalhes do produto, facilitando 

seu reconhecimento. 

Além da informação, há a veracidade, que falta na ilustração, pois a fotografia tem valor 

testemunhal, o que foi fotografado estava lá, pode ter sido modificada a posição dos objetos, a 

pose dos fotografados, diferentemente da ilustração, que pode ser inventada e vai além da 

realidade. Assim, quando se fala em inventar, em utopia, pode-se lembrar das temáticas da 

revista Plastic Dreams, que quase sempre remetem aos sonhos, a fantasia, mas não são 

ilustrações, são fotografias bem elaboradas e produzidas. 

Outra característica importante da fotografia é a emoção, pois quando uma cena transmite 

sentimento, há maior poder de transmissão se for usada a fotografia, pois esta reforça o 

sentimento. 

Lembrando a credibilidade que a fotografia tem, podemos falar da objetividade, pois a 

fotografia, por ter mediação mecânica, não permite a subjetividade, como acontece livremente 

em uma ilustração. Eguizábal (2006) ainda reforça que mesmo nas cenas irreais a objetividade 

não se perde, pois elas foram fotografadas e não desenhadas. 

A proximidade também é maior na fotografia do que na ilustração, pois através da 

identificação do observador há uma geração de identificação. Por fim, a atenção é maior na 

fotografia, pois na ilustração há uma carga maior de características pessoais e estéticas do 

artista, e isso pode fazer com que o consumidor se prenda ao estilo da ilustração, deixando o 

produto em segundo plano. 

A fotografia publicitária permaneceu, e até se sobressaiu às ilustrações, pois, segundo 

Eguizábal (2006, p. 57) “la combinación de estética y objetividad la convertíaen una 

herramienta muy poderosa al servicio de La comunicación publicitaria”. Como que já foi 

comentado no presente trabalho, sobre o valor documental e a credibilidade que a fotografia 

transmite, é possível que a publicidade se aproprie desses valores, podendo transmitir mais 

confiança ao consumidor, não a ilusão que geralmente é relacionada às ilustrações. 

 Com origem na palavra público (publicus em latim) a publicidade tem como 

característica tornar as ideias públicas; no caso, serviços e produtos. Através dessa publicação 

do serviço ou produto, a publicidade tem como objetivo despertar o desejo dos consumidores 

pelo que é anunciado, através da exaltação de uma qualidade específica ou de uma campanha 

publicitária que se sobressaia a dos concorrentes. (SANT‟ANNA; JÚNIOR; GARCIA, 2009) 
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 Os autores ainda ressaltam a diferença entre publicidade e propaganda; a primeira, 

como abordada anteriormente tem como objetivo motivar o consumidor a comprar 

determinado produto ou serviço já a propaganda, que vem do latim propagare, seria a 

propagação de ideias, sem a intenção de venda. Porém alguns autores, como Martins (2010) 

tratam as duas palavras como se tivessem o mesmo significado, e isso aqui no Brasil é 

comum. 

 Publicidade comunica, por isso está diretamente ligada com a comunicação e seus 

meios, e para comunicar deve-se saber para quem estamos comunicando, para aumentar as 

possibilidades de acerto e possível retorno dos anúncios. 

 

A publicidade é, sobretudo, um grande meio de comunicação com grupos de pessoas 

– de maneira genérica, alguns também utilizam a expressão propaganda de massa.  

Seu discurso deve ser ajustado ao perfil que constitui o grupo consumidor visado 

pelo anunciante. Esse público é conhecido como target primário. (SANT‟ANNA; 

JÚNIOR; GARCIA, 2009, p. 60) 

 

 Com as constantes mudanças de comportamento dos consumidores, a prática 

publicitária se torna cada vez mais desafiadora, e segundo Sant‟Anna, Júnior e Garcia (2009) 

deve-se provocar um ambiente de convívio com a marca, torná-la um assunto, promover a 

conexão com o consumidor, o que pode ser feito com a criação de eventos, promoções, 

games, entre outras formas de comunicação que tragam outras formas de entretenimento para 

o target
2
. Aqui podemos inserir a Revista Plastic Dreams, que além de mostrar seus produtos, 

oferece conteúdo de diversos assuntos gratuitamente para suas consumidoras. 

Nos editoriais de moda da revista Plastic Dreams percebe-se que há uma grande produção 

e que o fotógrafo publicitário não trabalha sozinho, ele geralmente vai ter o acompanhamento 

do produtor ou diretor de arte da agência de publicidade que encomendou o trabalho.  

 
La fotografía forma parte de la etapa de producción de una campaña. Sobre la base 

de un esquema o boceto, el fotógrafo realiza su trabajo normalmente supervisado por 

un productor o por el propio director de arte. (EGUIZÁBAL, 2006, p.54) 

 

Devido às demandas na fotografia publicitária, ela dividiu-se em gêneros, segundo 

Eguizábal (2006) que são: moda, industrial, veículos, editoriais etc. Aprofundaremos no 

próximo subcapítulo os conceitos sobre fotografia de moda e fotografia de editorial, 

considerando o objeto empírico que se definiu a partir do tema que é proposta dessa presente 

monografia. Dessa forma, a fotografía publicitaria de moda  

                                                           
2
 No dicionário, significa alvo, objetivo, meta, mas em publicidade pode ser considerado como objetivos gerais 

que se quer atingir. Disponível em: http://pontodemarketing.blogspot.com.br/2011/03/o-que-e-target.html 

http://pontodemarketing.blogspot.com.br/2011/03/o-que-e-target.html
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tiene una larga tradición de la que sólo una parte se integra en la publicidad. Y en 

realidad puede darse un tratamiento de “fotografía de moda” a mercancías como 

joyas, perfumes, complementos y otras todavía más alejadas de la moda. 

(EGUIZÁBAL, 2006, p. 63). 

 

Para entender a fotografia publicitária de moda, no entanto, deve-se discutir antes 

sobre linguagem fotográfica, pois entendê-la é essencial para interpretarmos e/ou produzirmos 

uma boa fotografia, ou seja, transmitirmos para o espectador o que queremos. 

Para Lima (1985), a linguagem fotográfica tem dois usuários, o emissor e o receptor. 

O primeiro utiliza da fotografia para se comunicar e expressar e este pode ser o fotógrafo ou 

uma marca, como a Melissa, no presente trabalho. Já o segundo, o receptor, lê e interpreta a 

imagem formada pela fotografia; este é o leitor. 

 Segundo Lima (1985) a leitura e a interpretação das fotografias tem base em três 

ciências que são: história, semiologia e psicologia. Conhecer a história que envolve a 

fotografia interfere na interpretação desta. Portanto, reconhecendo a história ou parte dela, é 

facilitado o seu entendimento, bem como sua psicologia e semiótica. No entanto, além do 

conhecimento desses fatores, outro que contribui com a questão interpretativa de uma imagem 

fotográfica, é o entendimento igualmente da sua estrutura e da sua linguagem. 

A linguagem fotográfica possui muito elementos que fazem parte de sua estrutura. No 

entanto, nem todos os elementos dessa linguagem aparecem ao mesmo tempo numa imagem 

fotográfica. Por isso, dentro de um universo bastante extenso que é o da linguagem 

fotográfica, se conceituará e se debaterá aqui apenas aqueles considerados básicos tanto ao se 

fazer quanto ao se “ler” uma fotografia, como aqueles que aparecem no corpus de análise da 

pesquisa. 

Os componentes da linguagem fotográfica básica, os quais conceituaremos nesse 

tópico e que são partes indissociáveis do processo de produção e de leitura de uma fotografia, 

são: o enquadramento, os planos, os ângulos de tomada fotográfica, a composição e suas 

variações, o tipo de objetiva utilizada na captação, alguns dos elementos morfológicos da 

imagem - massa ou mancha, linhas, textura, padrão, cor e configuração e, por fim, a 

iluminação utilizada nas fotografias da campanha que fazem parte do corpus da pesquisa e 

que se apresentam para a análise a partir do tipo de fonte de luz ou equipamento, 

representadas pelas tochas de flash ou luzes contínuas e, ainda, pela qualidade e direção das 

mesmas. Além de alguns dos processos de conotação barthesianos
3
 como: a pose dos modelos 

                                                           
3
 O teórico da área da semiologia Roland Barthes foi o primeiro pesquisador dos sentidos encontrados nas 

fotografias utilizadas nos campos específicos da comunicação, ou seja, a fotografia jornalística e a fotografia 
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humanos, a presença de objetos na cena fotográfica, a fotogenia e o esteticismo da imagem. O 

motivo pelo qual se determinou esses elementos citados acima como aqueles que serão 

aprofundados nesse tópico, será explicitado no texto de metodologia, do capítulo três do 

trabalho monográfico. 

O elemento da linguagem fotográfica primordial e o primeiro a ser apresentado é o 

enquadramento. O enquadramento é aquele que dita o que é importante na imagem, ele nos 

permite fazer recortes nas cenas, ressaltando as partes principais que queremos mostrar ao 

espectador. É considerado um dispositivo que seleciona, mostra ou deixa de mostrar, que 

delimita a composição, a partir do formato do obturador
4
. É no enquadramento, tanto em 

vertical quanto em horizontal, que o contexto fotográfico se organiza, se forma e se 

materializa, ou seja, onde o plano de conteúdo se constrói. É importante frisar que o 

enquadramento se concretiza no plano.  

Conforme Duarte (2000, p.177), os planos podem dividir-se em: Grande Plano Geral 

(GPG), Grande Plano (GP), Plano Geral (PG), Plano Médio Aberto (PMA), Plano Médio 

(PM), Plano Médio Fechado (PMF), Close Up (CUp) e Plano Detalhe (PD). Eles foram 

citados de forma decrescente, considerando o tamanho/espaço que o ser humano ocupa no 

quadro. O primeiro, Grande Plano Geral, tem um terço do seu espaço ocupado pelo ser 

humano, no Grande Plano ocupa dois terços e no Plano Geral ocupa toda a altura do quadro. 

Nesses três planos, o ser humano aparece de corpo inteiro e geralmente o Plano Geral é muito 

usado em editoriais de moda. 

Após os planos de corpo inteiro, temos os planos médios, em três variações, o Plano 

Médio Aberto ou Plano Americano que mostra o ser humano acima do joelho ou coxa, o 

Plano Médio que mostra acima da cintura e o Plano Médio Fechado que é na linha da cintura. 

Por fim, os planos bem próximos, que são o Close Up, que enquadra apenas o rosto e é 

bastante usado para expressões e o Plano Detalhe, que enquadra detalhes do rosto ou corpo. 

 

                                                                                                                                                                                     
publicitária. Para o problema e objeto de pesquisa que se apresenta somente a pose, os objetos, a fotogenia e o 

esteticismo interessam para o contexto de análise do corpus de trabalho. 
4
 Mecanismo técnico encontrado dentro da câmera fotográfica, em formato de cortina, que se abre e se fecha por 

um determinado tempo. O obturador é o mecanismo que controla o tempo com que a luz irá formar a imagem 

nos filmes de câmeras analógicas ou na placa de pixels, das câmeras digitais. O obturador, pelo formato que 

possui, formata a imagem em um retângulo. 
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Figura 01: Concretização dos planos 

Fonte: Duarte, 2000, p. 177. 

 

Um dos planos mais utilizados pelo campo da comunicação, é o plano de conjunto que 

como afirma (SOUSA 2004), é considerado um plano geral mais fechado, e nele podemos 

distinguir os participantes da ação e ela própria com facilidade. Já o plano médio nos 

aproxima de uma visão real, e tem duas possibilidades, pode ser mais aberto (plano 

americano) e também mais fechado (plano próximo). Por serem fotografias de editoriais, em 

que a principal obrigação é mostrar as roupas e os calçados usados justificam o uso mais 

frequente dos planos citados acima. 

Além dos planos, temos que considerar os ângulos de tomada de imagem (ângulo que 

a máquina fotográfica forma com a superfície) que são, de acordo com Sousa (2004, p.68), 

plano normal, picado e contrapicado. No plano normal, a tomada da fotografia é paralela à 

superfície, ou seja, é a visão objetiva, o plano mais fiel à realidade. O segundo é o picado em 

que a tomada da imagem é feita de cima para baixo, diminuindo o que está sendo fotografado. 

E por fim, o contrapicado, oposto do picado, nele a imagem é feita de baixo para cima, 

valorizando, deixando o que está sendo fotografado superior do que realmente é. Percebe-se o 

uso dos três ângulos nas fotografias publicitárias dos editoriais da revista Plastic Dreams.  

Igualmente parte da linguagem fotográfica, temos a composição, e esta pode ser 

caracterizada basicamente como a disposição dos elementos na fotografia. Esta 

particularidade da composição tem como objetivo transmitir, comunicar uma sensação ou 

também uma ideia. Outra característica da composição é ser natural, onde cada fotógrafo pode 

criar sua própria composição espontaneamente. No entanto, há algumas regras que podem 

contribuir para que na composição se organize melhor os elementos que a compõem. 

Pode-se dizer que a composição é o arranjo dos elementos que estão presentes na cena, 

no enquadramento fotográfico, a partir de um plano aplicado a ela. A composição pode ser 
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livre, mas, como já foi dito, há também algumas regras que contribuem para que a mesma seja 

mais apreciável, ou lida e compreendida com mais facilidade, para que seu conteúdo seja 

decodificado conforme o que seu produtor sugere. 

Entre as regras mais convencionais de composição está a “regra dos terços” ou 

proporção áurea. Ela consiste em dividir o espaço visual em três partes iguais, dividas por 

linhas imaginárias que se entrecruzam formando os pontos áureos, e cabe ao fotógrafo definir 

os centros de atenção e de preferência buscar equilibrar os elementos na composição.  

 

A regra dos terços é uma forma clássica de definir composições fotográficas 

e pictóricas. Consiste em dividir a imagem em terços verticais e horizontais, 

formando nove pequenos retângulos. Os pontos definidos pelo cruzamento 

das linhas verticais e horizontais são pólos de atração visual, podendo ser 

aproveitados para a colocação do tema principal ou da parte mais importante 

do tema principal. (SOUSA, 2004, p. 68-69).   

 

 

 

 

 

Figura 02: Regra de terços 

Fonte: Construído pela autora 

 

 

Sousa (2004) ressalta ainda que quando quisermos maior atenção do observador em 

relação à composição, o desequilíbrio pode servir para desafiá-lo. Bem como, se pode colocar 

a cena, objeto ou situação fotografada no centro da composição No entanto, como citado 
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acima, a composição é definida pelo fotógrafo, e Busselle (1979, p. 18) fala que muitas vezes 

podemos ignorar algumas regras de composição e obtermos um bom resultado, mas 

desaconselha ignorá-las sem motivo, com o objetivo de fazer uma composição pouco 

convencional, pois as regras se baseiam em princípios sólidos, e é mais fácil acertar seguindo 

elas. 

O uso das objetivas interfere muito na imagem fotográfica, as máquinas fotográficas 

de 35mm (mais utilizadas) podem se utilizar de três objetivas, que, de acordo com Sousa 

(2004) são: objetiva normal, grande-angular e teleobjetiva. A objetiva normal, com distância 

focal de 50mm, é considerada a objetiva intermediária, podemos também relacioná-la com 

nossa visão, a forma como vemos as coisas. 

Saindo do meio termo, vamos aos extremos, imagens muito abrangentes ou muito 

detalhadas. A objetiva grande-angular tem distância focal menor que 50mm, e quanto menor a 

distância focal dela maior será a deformação causada na imagem. A grande-angular 

geralmente é usada para fotografar paisagens, espetáculos. Por fim, a teleobjetiva, que tem 

distância focal maior que 50mm, deforma menos, quanto maior sua distância focal, maior a 

preservação da forma do motivo fotografado. 

 

 

Figura 03: ângulos de abrangência das objetivas 

Disponível em: http://camaraobscura.fot.br/arquivos/manualdefotografia.pdf. Acesso em: 13.10.13 

http://camaraobscura.fot.br/arquivos/manualdefotografia.pdf
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Outra parte da linguagem fotográfica, segundo Sousa (2004), são os elementos 

morfológicos, que contribuem na formação do sentido da imagem fotográfica. Eles são: grão, 

massa ou mancha, pontos, linhas, textura, padrão, cor e configuração. Tais elementos são 

muito importantes ao analisar imagens, pois a disposição, a intensidade de cada um deles 

influencia na mensagem que será transmitida. Ao observar as fotografias publicitárias dos 

editoriais de moda da revista Plastic Dreams percebemos que quase todos os elementos 

morfológicos estão presentes em praticamente todas as fotografias, mas nas imagens que 

serão analisadas temos a exceção do grão, linha e ponto.  

Entre esses elementos morfológicos encontrados no corpus de pesquisa, em especial a 

textura e a cor possuem uma predominância importante e determinante para o contexto de 

produção de sentidos do conteúdo das imagens fotográficas, particularmente em relação aos 

objetos, o que contribui para a interpretação dos sentidos que serão averiguados no capítulo de 

análise dessa pesquisa. Conforme Farina, Perez e Bastos (2006, p. 116) a cor pode se 

entendida como “o elemento mais rico e vigoroso do código visual gráfico”. Além disso, eles 

falam que as cores são escolhidas para cada tipo de mensagem, onde se cria uma conexão 

entre o que será anunciado e a cor empregada para lembrar a realidade, causar um impacto ou 

diferenciar algo. 

A textura também contribui na geração de sentido, como afirma Michael Busselle  

 

A textura pode ser considerada um fator de importância em uma fotografia, 

em virtude de criar uma sensação de tato, em termos visuais, conferindo uma 

qualidade palpável à forma plana, forma espacial e cor. Ela não só nos 

permite determinar a aparência de um objeto, como nos dá uma ideia de 

sensação que teríamos em contato com ele. (BUSSELLE, p. 24) 

 

Sobre massa ou mancha Sousa (2004, p. 73) diz que esses elementos estão ligados ao 

conjunto de grãos de uma fotografia. A massa tem grãos com mesma densidade ou diâmetro e 

também com colorações e tonalidades iguais. Já a mancha, é formada por diferenças, como 

por exemplo, a sombra. 

 Um pouco mais complexo do que os dois elementos citados no parágrafo anterior, a 

configuração dá forma e volume aos objetos, e também auxilia na significação da imagem. 

Como exemplo de configuração tem-se o sombrero, que é um objeto reconhecido por sua 

forma e volume, que caracteriza a cultura mexicana, que vem carregada de inúmeros 

significados e mensagens. Objetos que carregam significação assim como o sombrero, estão 

sempre presentes nos editoriais da revista Plastic Dreams, a fim de relacionar a mensagem da 

fotografia com as temáticas. 
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Outra parte da linguagem fotográfica importante para o contexto da problemática de 

pesquisa que se apresenta e, especialmente, em relação às fotografias que compõem o corpus 

de análise, são os elementos conotativos barthesianos, definidos por Barthes (1990) como 

truncagem, pose, objetos, fotogenia, esteticismo e sintaxe. O autor defendia essa estruturação 

das fotografias utilizadas no campo da comunicação em função de que a fotografia tinha duas 

estruturas que as sustentavam: o denotativo, que seria o analógico fotográfico, e o conotativo, 

relacionado a códigos de natureza sociocultural a partir do contexto apresentado nas imagens, 

e ao qual ele denominou de paradoxo fotográfico.  

Em outras palavras podemos classificar o denotativo como algo universal, por 

exemplo, uma borboleta, denotativamente é um animal pertencente à Ordem Lepidoptera
5
 

mas conotativamente pode significar transição, ressureição, leveza
6
 e ainda outros 

significados, para diferentes culturas e ideologias. Essa diferença interfere muito na produção 

de uma fotografia, pois é através da conotação e denotação que se dá significado para uma 

imagem. 

Essa característica da fotografia foi detalhada pelo autor a partir de seis processos, 

incluindo o texto verbal utilizado junto com as imagens. São eles: a trucagem, a pose, os 

objetos, a fotogenia, o esteticismo e a sintaxe. No entanto, como já afirmamos, 

conceituaremos nesse texto apenas quatro desses elementos, por serem aqueles que aparecem 

nas fotografias que fazem parte do corpus de análise dessa pesquisa: a pose dos modelos 

humanos, a presença de objetos na cena fotográfica, a fotogenia e o esteticismo. 

Com relação à pose dos elementos humanos em uma fotografia, pode-se dizer que a 

mesma sugere a significação conotativa da leitura de uma imagem. A significação da pose é 

baseada em atitudes estereotipadas pela cultura (pintura, teatro, metáforas). É importante 

ressaltar que pose não é um procedimento da fotografia, mas sim do nosso cotidiano, e a 

fotografia apropria-se disso para transmitir a mensagem desejada. Além disso, Barthes (2009) 

ressalta que a pose não é uma simples denotação, como é tida pelo leitor, mas sim uma 

estrutura denotada e conotada.  

Quanto aos objetos encontrados em uma cena fotográfica, Barthes (1990) ressalta que 

deve se dar atenção à colocação deles no cenário, local das fotos, pois o sentido dos objetos se 

dá através da fotografia dos mesmos. Além disso, os objetos induzem a associações de ideias 

e também a símbolos, como por exemplo, uma fotografia em um ambiente como uma 

biblioteca, com livros espalhados em cima de mesas, podem nos remeter à sabedoria. Os 

                                                           
5
 http://www.brasilescola.com/animais/borboleta.htm 

6
 http://www.borboleta.org/2012/02/significado-e-simbolismo-da-borboleta.html 

http://www.brasilescola.com/animais/borboleta.htm
http://www.borboleta.org/2012/02/significado-e-simbolismo-da-borboleta.html
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objetos são ótimos elementos significantes, de tal forma que são completos quanto à 

qualidade física e, além disso, remetem a outros significados que podem contribuir com a 

interpretação de suas funções e sentidos denotativos ou conotativos no conteúdo da imagem 

fotográfica. 

Quanto ao esteticismo, o autor afirma que: 

 

[...]se podemos falar de esteticismo em fotografia, será, ao que parece, de maneira 

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

deliberadamente tratada “na palheta”, é para significar-se ela própria como “arte”, 

ou para impor um significado habitualmente mais sutil e mais complexo do que 

aqueles permitidos por outros procedimentos de conotação. (BARTHES, 1990, p. 

18)  

 

A estética, diretamente ligada ao esteticismo, é considerada uma ciência normativa, ela 

constrói novamente os sentimentos essenciais do mundo objetivo, a sua beleza é considerada 

uma qualidade (PARRET, 1997, p. 100). A estética na fotografia publicitária deve assumir um 

enorme valor, pois todas as coisas que compõem o cenário, desde objetos até as pessoas 

envolvidas na cena devem ser organizados e cuidados para poder obter o resultado desejado. 

A fotogenia da imagem fotográfica é o embelezamento através da iluminação, na cena 

ou no sujeito, como fala Sousa (2004, p. 81). Além disso, isso acontece através de técnicas de 

impressão e processamento da fotografia.  

Como um último elemento importante ao contexto da interpretação dos sentidos de 

uma imagem fotográfica, em especial do campo da publicidade, tem-se a iluminação, pois 

quando se fala em fotografia é impossível não falar de luz. Como já falado anteriormente, a 

fotografia é a escrita com luz; sem luz não há fotografia. 

 

A luz é o ingrediente principal da fotografia. Até mesmo a palavra fotografia vem 

das palavras gregas “photos” (luz) e “graphien” (desenhar, ou seja, “desenhar com 

luz”). Um conhecimento bem desenvolvido como a iluminação funciona e das 

melhores maneiras de explorá-la conta mais do que qualquer outro fator, na 

habilidade de produzir uma fotografia primorosa com consistência. (HURTER, 

2010, p. 17) 

 

Segundo Sousa (2004) “a luz tem várias características essenciais: qualidade, 

direção/sentido, contraste, uniformidade, cor e intensidade”. Existem dois tipos de luz 

utilizados na fotografia que, segundo Genérico (2012) são: luz natural e luz artificial
7
. A 

primeira é a luz emitida por corpos celestiais, como o sol, a lua ou as estrelas, que oferecem 

                                                           
7
 A iluminação artificial é compreendida como todo e qualquer tipo de luz que não seja natural, como a luz solar 

ou de outros corpos celestes. São produzidas por equipamentos específicos que geram iluminações em 

intensidade e qualidades diferenciadas, bem como direções causadas por acessórios que as modificam. 
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várias intensidades e direções de acordo com os horários e clima de cada dia. A segunda exige 

muitas fontes de luz, artificiais e portáteis, com o objetivo de imitar a luz natural; o benefício 

da luz artificial é a independência e a rapidez, podendo fotografar mesmo durante a noite e 

dentro de estúdios. 

Os tipos de iluminação artificiais utilizadas em especial pela área da fotografia 

publicitária, independente da especificidade desse uso, como em produto ou em editorias de 

moda, estão dividas a partir dos equipamentos, como tochas de flash e as luzes contínuas, com 

várias potências que geram qualidades e efeitos distintos, e também, das técnicas de 

iluminação, que são dividas ainda em direção de iluminação e qualidade iluminação. 

O tipo de equipamento de luz ou fonte de luz, assim como as técnicas de iluminação, 

possuem particularidades que também influenciam nos modos de produção das imagens 

fotográficas, em especial nos sentidos das mesmas. Entre os tipos de iluminação artificiais 

encontradas temos: tochas de flash e luzes contínuas. Medeiros (2008) afirma sobre as tochas 

de flash que: 

 
[...]têm como características em sua estrutura dois tipos de lâmpadas, uma que 

produz uma luz espocada ou intermitente (acende e apaga pelo tempo em que o 

obturador estiver aberto), de qualidade branca, fria; a outra produz uma luz contínua 

(que fica ligada constantemente, caso o fotógrafo opte por isso), de qualidade 

amarelada, quente. Essa lâmpada é chamada também de luz piloto ou lâmpada de 

modelagem, pois a sua luz indica ao fotógrafo onde a luz espocada (lâmpada do 

flash – intermitente) vai “bater” na produção, assunto, objeto, tema ou modelo 

fotografado. (MEDEIROS, 2008, p.69). 

 

As fontes de luz chamadas contínuas, por sua vez, são assim denominadas devido a 

sua característica principal e que lhes confere funcionalidade e qualidade diferenciadas das 

fontes de iluminação chamadas de flash, pois: 

 
[...]possuem luzes que só se apagam ou acendem conforme a vontade de quem as 

opera. São ligadas diretamente à rede elétrica e são dividas em: luzes contínuas de 

qualidade amarelada e quentes; e luzes contínuas de qualidade branca e frias. 

As luzes contínuas amareladas e quentes têm como característica a sua utilização em 

produções que necessitam causar um efeito de calor e, também, em situações de 

longa exposição. As luzes brancas e frias têm como característica a sua utilização 

em produções que necessitam causar um efeito de frio. Também, tem como 

característica a substituição da iluminação de tochas de flash. (MEDEIROS, 2008, 

p.70). 

 

Somadas às características de direção e da qualidade de iluminação, a fonte ou 

equipamento de luz se torna um importante componente de produção de sentidos para o 

campo da fotografia publicitária de moda, fato que verificaremos de forma mais aprofundada 

no capítulo de análise das imagens que compõem o corpus dessa pesquisa. 
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Para complementar a discussão em torno dos elementos da linguagem fotográfica e 

como, junto à teoria de plano de expressão e conteúdo barthesianos – que será discutido no 

item 2.2 do capítulo 2 – produzem sentidos que serão desvelados no capítulo de análise desse 

trabalho monográfico, temos ainda a direção da iluminação, que possui outra subdivisão: 

iluminação frontal ou de ataque, iluminação lateral ou de preenchimento e iluminação de 

fundo, bem como a qualidade de iluminação. Comecemos especificando as características da 

iluminação frontal. Conforme Medeiros, 

 

Iluminação frontal: se caracteriza por uma fonte de luz posicionada frontalmente 

em relação ao objeto, ao modelo, a cena ou assunto a ser fotografado. Esta direção 

de iluminação se caracteriza pelos seguintes efeitos: as sombras se projetam e se 

escondem atrás do assunto fotografado; reproduz a maior quantidade de detalhes, 

mas anula as texturas e achata o volume do tema fotografado. (MEDEIROS, 2008, 

p. 74) 

 

A direção de iluminação chamada de lateral ou de preenchimento se caracteriza por 

estar posicionada ao lado em relação à cena fotográfica e causa efeitos como destacar a 

textura do que é fotografado, bem como a profundidade de campo do assunto e sombras 

longilíneas (MEDEIROS, 2008). 

Quanto à iluminação de fundo, o autor enfatiza que a fonte de luz responsável por essa 

área da imagem fotográfica é posicionada de forma a não aparecer no enquadramento 

fotográfico e voltada para o fundo do objeto da fotografia. Seu efeito mais importante é a 

eliminação das sobras produzidas por outros equipamentos de iluminação ou das luzes 

naturais (MEDEIROS, 2008). 

Já a qualidade da iluminação, que possui igualmente uma subdivisão, se apresenta da 

seguinte forma: iluminação difusa ou suave, iluminação semi-difusa e iluminação concentrada 

ou dura. Como afirma Medeiros, essas qualidades possuem as seguintes características: 

 

A iluminação difusa ou suave: essa qualidade de iluminação faz com que as 

imagens pareçam ter uma luz bastante cândida e “espalhada” sobre a cena 

fotográfica. A iluminação semi-difusa: produz uma zona onde se tem uma parte de 

penumbra suave, tornando a luz da cena menos suave que a qualidade da iluminação 

anterior. A iluminação concentrada ou dura: tem como característica uma linha de 

luz bem marca, bastante forte e visível na cena fotografada. (MEDEIROS, 2008, p. 

76) 

 

A iluminação artificial que é usada nos editoriais da Plastic Dreams tem papel 

essencial na forma que a mensagem é transmitida, pois se percebe que existem vários tipos de 

iluminação nos editoriais, como por exemplo, em um editorial em que a temática é o tempo e 



26 

 

são usadas referências do filme Alice no País das Maravilhas. A iluminação utilizada nessa 

situação e que parece de qualidade difusa, parece causar um ar misterioso às fotografias. 

Acredita-se que a iluminação interfere na mensagem que é transmitida, ela tem o 

poder de transformar o ambiente, deixando o mais frio, ou mais quente, mais nítido ou mais 

difuso. Quanto a isso, há uma contradição entre dois autores, pois para Hunter (2010) a 

iluminação não deve se sobressair ao objeto fotografado, conforme comenta: 

 
A grande iluminação é simples. A maioria dos grandes fotógrafos concorda que a 

iluminação não deve chamar atenção pra si mesma. Mesmo se você for adepto a usar 

cinco luzes em harmonia, o impacto do modelo ou objeto é ainda mais importante 

que o impacto da iluminação (HUNTER, 2010, p. 22). 

 

Diferente de Hurter (2010), Cesar (2009) ressalta a importância de a iluminação 

exercer o papel predominante na fotografia, tornando-a mais artística, não „lavada‟ e sem 

volume, a qual é comum de encontrar. Ele alega que a iluminação é o que vai marcar a 

fotografia, por isso ela deve estar bem aparente. 

 

Prefira uma iluminação em que a luz exerça papel realmente predominante. Pense na 

foto de maneira artística, não técnica. Fotos, especialmente de produtos, com uma 

iluminação „lavada‟ sem volume, é comum encontrar. Com medo da luz interferir 

demais no produto, a imagem fotografada chega a parecer chapada. Não há contraste 

entre claros e escuros. Tudo muito certinho e comportado demais. Parece plástico, 

artificial. Se os fotógrafos de publicidade prestassem mais atenção em pintores como 

Michelangelo, Leonardo da Vinci, Velásquez e alguns outros, a fotografia ganharia 

muito mais beleza. (CESAR, 2009, p. 207). 

 

Mas Hurter (2010), mesmo prezando uma iluminação básica, que favoreça o produto, 

afirma que ela exerce mais papéis do que apenas “iluminar”, ela pode dar o tom para uma 

imagem, caracterizar o conceito desejado e ressaltar a importância de objetos ou personagens. 

Considerando essas características que a iluminação tem, Hurter (2010) destaca que “um 

conhecimento bem desenvolvido como a iluminação funciona e das melhores maneiras de 

explorá-la conta mais do que qualquer outro fator, na habilidade de produzir uma fotografia 

primorosa com consistência”. 

A importância dos elementos da linguagem fotográfica é maior em fotografias 

publicitárias, pois, na maioria das vezes, eles já vêm definidos da agência de publicidade 

(através do plano fotográfico) responsável pelo conceito do ensaio/editorial e dá 

direcionamento ao fotógrafo, facilitando o sucesso no trabalho a ser executado. Isso nos 

permite afirmar a importância da linguagem fotográfica na transmissão de uma mensagem. 
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 Após relacionar e abordar a publicidade, fotografia e linguagem fotográfica, podemos 

abordar os conceitos da fotografia publicitária de editoriais de moda com a finalidade de 

agregar maiores informações para o desvelamento das mensagens das fotografias publicitárias 

dos editoriais de capa da revista Plastic Dreams. 

 

2.1.2. Fotografia publicitária de editoriais de moda: funcionamento e logística 

 

A fotografia publicitária deseja encantar e persuadir o consumidor e ela, aliada a editoriais 

de moda vai, além disso, cria mundos ilusórios, como afirmam Castilho e Martins (2006, 

p.30), “Nos mundos ilusórios criados pela moda, o sujeito entra em conjunção com 

determinados produtos aos quais são agregados valores subjetivos. São esses, por sua vez, que 

promovem a satisfação em relação à sua identidade construída”. Características que 

percebemos na revista Plastic Dreams, pois ela nos apresenta uma atmosfera de sonhos, ela 

apoia nossos sonhos. 

Na mesma linha de pensamento que Castilho e Martins o semiológico Barthes (1967, p. 

335) afirma que nesse tipo de imagem o mundo é fotografado como um teatro, onde há 

sempre a preparação de uma cena, onde as ideias são sempre desenvolvidas e produzidas a 

partir de temáticas, como podemos perceber na revista Plastic Dreams. 

Um dos maiores atrativos da revista são os editoriais de moda, que sempre buscam 

inovação e despertam a atenção as leitoras. Esses editoriais estão sempre relacionados ao 

conteúdo da revista e quanto a isso, Souza; Custódio afirmam que o conteúdo: 

 

não é apenas o texto que se lê, mas tudo aquilo que nele se insere e dele se deduz. 

Toda revista, mesmo que dirigida aparentemente às imagens (como na moda), vem 

cercada por todo um contexto de matérias e notícias que envolvem o leitor. 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 de informações corretas, do ponto 

de vista do mercado e do produto e das motivações mais íntimas que movem o 

consumidor em potencial. O conjunto da imagem é que sugere algo: embora exista 

um produto dentro da imagem, a sua ambientação é que vai sugerir, persuadir e 

demonstrar, provocando atenção, desejo, ação, satisfação (SOUZA; CUSTÓDIO, 

2005, p.239). 

 

 Editoriais de moda têm uma característica muito interessante que é não conter textos, 

nem legendas explicativas, mas ao invés de ser uma desvantagem isso é muito interessante, 

pois desperta a curiosidade do observador. Castilho e Martins (2006, p. 43) afirmam que isso 

estimula o leitor a reconstruir os sinais presentes na imagem, e dessa forma, tem a 

possibilidade de construir a sua história, de acordo com suas significações pessoais. 
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Na era da imagem, a mídia e o marketing afirmam lugares privilegiados também no 

mundo fashion. É a legitimação da ideia de que a imagem de marca vale mais que o 

produto. Quanto mais eficientemente se constrói e se comunica um conceito, mais 

projeção marca e produto conseguem. Acima da proposta de mostrar as roupas e 

acessórios, paira o objetivo de construir imagens. Além disso, os anos 1990 

mudaram o status de quem define e elabora a imagem: o designer já não é a única 

estrela. Fotógrafos, stylists, top models, maquiadores e cabelereiros, diretores de 

arte, programadores visuais, webdesigners, ou seja, toda a equipe que compõe a 

imagem é valorizada como nunca. (MESQUITA, 2006, p. 90) 

 

A fotografia de editorial, que é o principal assunto do presente trabalho, tem a finalidade 

especialmente de ser usada em catálogos e revistas, como no caso dos editoriais da revista 

Plastic Dreams. Quanto à finalidade, a fotografia de editorias, segundo Shommer apud 

Eguizábal (2006, p. 64) tem a função de “intrigar, estimular o representar lo abstracto”; 

resumindo, mostrar o abstrato ao público-alvo, apresentar o desejo do consumidor através da 

fotografia, gerar identificação. 

Diferente de Eguizábal, os autores Custódio e Souza (2005) abordam três maneiras de 

a fotografia ser expressa como um instrumento de moda, sendo elas: fotografia de moda 

editorial (editoriais de revistas de moda); a fotografia publicitária (anúncios e catálogos de 

moda); e a fotografia de cobertura dos desfiles. As três maneiras têm objetivos distintos, o que 

faz com que para cada uma delas haja um briefing
8
 e um pedido de trabalho diferente. Para 

obter sucesso, o fotógrafo publicitário e o produtor devem estar inteirados ao briefing do 

cliente. Além disso, 

 

vale salientar que o público sofre a influência da comunicação de massa, mas 

também influencia 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. Perceber as flutuações constantes desse público é determinante na 

definição dos editoriais de revistas especializadas, um dos principais veículos de que 

a moda se utiliza para a disseminação de novos conceitos. (CUSTÓDIO; SOUZA, 

2005, p. 238) 

 

Tendo a fotografia publicitária de editorial de moda como principal objeto de estudo, e 

lembrando a diversidade e a pompa dos editoriais da revista Plastic Dreams, bem como a 

complexidade encontrada nas mensagens e nos sentidos produzidos a partir dessas imagens, 

os autores Custódio e Souza (2005) falam que as veiculações de fotografias nos meios de 

comunicação são muito bem produzidas, e ilustram os conceitos e as ideologias da sociedade 

atual.  

                                                           
8
 Briefing é “a condensação das informações importantes que serão passadas à agência, resultando no tal 

problema equacionado” Martins (2010, p. 41) 
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Tal observação demonstra de forma antecipada que sempre que se observa uma fotografia 

da área da publicidade, é certo que encontraremos ali uma gama de sentidos advindos de um 

elaborado e intricado processo de produção e de organização de mensagens, como se pode ver 

nas fotografias publicitárias dos editoriais de moda da revista Plastic Dreams. 

 

2.1.3. A Revista Plastic Dreams 

 

A Revista Plastic Dreams é uma forma de divulgação da marca Melissa, que pertence 

aempresa Plásticos Grendene Ltda. A empresa nasceu em 1971 na cidade de Farroupilha 

(RS), fundada pelos irmãos Pedro e Alexandre Bartelle Grendene. Iniciou fabricando 

embalagens e peças plásticas para a indústria, mas em 1978 se utilizou dessa matéria-prima 

(poliamida) para fabricar a primeira sandália da empresa Grendene, a Nuar.  

Em 1979 foi lançada a coleção de sandálias no estilo aranha, baseada em sandálias de 

tiras usadas pelos pescadores da Riviera Francesa, a marca das sandálias foi chamada de 

“Melissa”, pode-se dizer então que a Melissa nasceu em 1979. A Melissa Aranha 

revolucionou a Grendene e a moda, e devido a tamanho sucesso a marca virou um símbolo 

fashion
9
. 

 

Melissa não é um acessório ou uma sandália, mas um ícone de moda, design e 

comportamento. Transformando pequenas esferas de plástico em legítimos objetos 

de desejo, injeta cor, alegria e sonho na vida de suas consumidoras/ fãs no Brasil e 

em mais de 50 países. Desde a Aranha, de 1979, Melissa já produziu mais de 50 

milhões de pares. Cada modelo é único e contém o famoso “cheirinho de Melissa”, 

parte da memória afetiva (e olfativa) de várias gerações. (PALOMINO, 2009) 

 

 

Figura 04: Primeira Melissa Aranha 

Fonte: Palomino (2009) 

 

Além de inovar criando uma sandália de plástico a Melissa foi a primeira marca de 

calçados que ousou fazer merchandising na televisão brasileira, na novela global Dancin’ 

                                                           
9
 Informações extraídas do site da Grendene: http://grendene.com.br e Melissa: http://melissa.com.br. 

http://grendene.com.br/
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Days, onde Julia, a protagonista da novela interpretada pela atriz Sônia Braga, usava um 

modelo da sandália. 

 

 
Figura 05: Merchandising na novela Dancin‟ Days 

Fonte: Palomino (2009) 

 

Com o sucesso obtido desde a primeira coleção, a marca, que tem como lema a busca 

pela inovação, deu mais um grande passo iniciando parceria com grandes designers do 

mundo, dentre eles Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler. Essas parcerias continuam 

acontecendo, pois a marca está sempre conectada com a moda, fazendo parcerias com 

estilistas e marcas relevantes nacionais e internacionais, como exemplo uma das parcerias 

atuais com Karl Largfield
10

. No ano seguinte, em 1984 foi lançada a Melissinha, linha de 

calçados infantis de plástico, e a partir daí a linha só cresceu.  

 

 

Figura 06: Comercial de lançamento da Melissinha 

Fonte: Palomino (2009) 

 

                                                           
10

 “um dos maiores ícones da moda global” Disponível 

em:http://disb5npyjfxc3.cloudfront.net/uploads/magazine/18/revista-18-540567292.pdf 

http://disb5npyjfxc3.cloudfront.net/uploads/magazine/18/revista-18-540567292.pdf
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Próximo ao século XXI, no ano de 1998 a Grendene criou uma divisão para cuidar 

apenas da marca Melissa, com o objetivo de tornar-se um ícone da moda nos anos 2000. 

No ano de 2003 esse objetivo foi concretizado; a partir disso, conquista vitrines de lojas 

como a Colette
11

, em Paris, e Dover Street Market
12

, em Londres.  

No ano de 2004, a marca Melissa comemorou seus 25 anos com o relançamento da 

Melissa Aranha e a exposição Plasticorama, realizada no Museu de Arte Moderna do Rio 

de Janeiro. A exposição era composta por um projeto multimídia em que foram feitas 

diferentes interpretações da Melissa Aranha, por profissionais renomados dos mais 

diversos ramos, entre eles os irmãos Campana
13

, com quem também fechou parceria no 

mesmo ano. 

 

 

Figura 07: Interpretação feita pelos irmãos Campana para a exposição Plasticorama 

Fonte: Palomino (2009) 

 

Em 2005 foi inaugurada a Galeria Melissa que fica localizada em São Paulo - SP, na 

Rua Oscar Freire, um dos endereços mais sofisticados da cidade. A Galeria é um ponto de 

visitação obrigatório por quem passa por ali, devido a sua fachada mutante, que pode 

ganhar até quatro desenhos em um ano e é considerado um marco na arquitetura da cidade. 

Além de vender os produtos da Melissa, estão disponíveis objetos de arte e design. 

 

                                                           
11

 É uma concept-store vende desde moda até decoração, e também tem restaurante. Não é uma simples loja de 

departamento, ela dita tendências e tem coleções exclusivas e limitadas. Em: 

http://dicasparisemfoco.blogspot.com.br/2011/07/colette-paris.html 
12

Metade loja de departamento e metade exposição de arte é localizada em Londres. Em: 

http://www.40forever.com.br/dover-street-market-em-londres/ 
13

Os irmãos Fernando e Humberto Campana são os nomes mais importantes do design brasileiro. Reconhecidos 

e premiados internacionalmente, iniciaram sua parceria com Melissa em 2004‚ e cada criação é sucesso 

garantido. (Fonte: Melissa Eu!) 

http://dicasparisemfoco.blogspot.com.br/2011/07/colette-paris.html
http://www.40forever.com.br/dover-street-market-em-londres/
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Figura 08: Galeria Melissa de São Paulo, e suas diversas decorações da fachada. 

Fonte: Palomino (2009) 

 

No ano de 2009, em que a Marca Melissa comemora 30 anos, foram feitas várias 

ações, dentre as principais estão o filme comemorativo, o lançamento da Revista Plastic 

Dreams e a Exposição Melissa Eu!. O filme comemorativo conta a história de três amigas, 

e conta momentos da infância, adolescência, até a vida de universitárias e adultas, é usada 

a expressão “sempre de melissa né”, para reforçar que as amigas sempre usaram Melissa, 

além disso, o tempo era contado em Melissa, como por exemplo: “demorou três Melissas”. 

E no final do filme é narrada a frase: “Há 30 anos criando sonhos de plástico” reforçando a 

importância da marca na vida de muitas meninas. 

 

 

Figura 09: Frames do filme de 30 anos da Melissa 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=Xz67Rl8fYh0 

 

A revista Plastic Dreams foi lançada para apresentar a nova coleção de inverno da 

marca, além disso, aborda conteúdos de moda, cultura e atualidades. No mesmo ano foi 

feita uma exposição que conta a história da marca, a exposição Melissa Eu!em uma casa 

http://www.youtube.com/watch?v=Xz67Rl8fYh0
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colonial localizada em Santa Teresa, no Rio de Janeiro.  Devido ao sucesso da exposição e 

ao desejo de eternizar esse momento a marca Melissa lançou o livro Melissa Eu!, que 

contém fotos da exposição e descreve brevemente os momentos mais importantes da 

história da marca. 

 

 

Figura 10: Exposição Melissa Eu! 

Fonte: Palomino (2009) 

 

 

Figura 11: Capa do Livro Melissa Eu! 

Fonte: Palomino (2009) 

 

Além da revista, também foi lançado um perfume da marca. Com o sucesso da 

primeira edição, no ano de 2010 foi lançada a segunda revista, apresentando a nova 

coleção de verão. Consequentemente, nos próximos anos foram sendo lançadas duas 

revistas por ano, apresentando as coleções de verão e de inverno. 
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Figura 12: Perfume Melissa 

Disponível em: http://blogdaagapita.blogspot.com.br/2009/11/perfume-melissa.html 

 

No ano de 2012 a Melissa inaugurou a Galeria Melissa em Nova York, localizada na 

102 Greene St, Manhattan, fortalecendo ainda mais a imagem positiva da marca no 

exterior. Nesse mesmo ano foi criado o Clube Melissa, que são as franquias da marca, já 

instaladas em várias cidades, como aqui em Santa Maria – RS. 

 

 
Figura 13: Galeria Melissa NY 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/galeria/galeria-melissa-ny 
 

 

Figura 14: Clube Melissa 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/clube-melissa 

 

No ano de 2013, junto com a coleção “We are flowers” do verão 2014, a Melissa 

lançou um novo filme, que está disponível na internet e veiculou em alguns canais de 

http://blogdaagapita.blogspot.com.br/2009/11/perfume-melissa.html
http://www.melissa.com.br/galeria/galeria-melissa-ny
http://www.melissa.com.br/clube-melissa
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televisão. O filme nos transmite boas energias, ele mescla formas e cores da natureza com 

a beleza da mulher e dos produtos. 

 

Figura 15: Frames do filme da coleção verão 2014 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=2vQLBCQRwPI 

 

As coleções da marca Melissa começam a ser pensadas muito antes do que se pensa; é 

dado o início com no mínimo um ano de antecedência pela equipe de marketing e pesquisa 

que definem tema, valor emocional e conceito para dar direcionamento no desenvolvimento 

dos produtos, do lounge
14

do São Paulo Fashion Week, da comunicação visual, da campanha e 

da revista Plastic Dreams. 

Para cada edição é usada a temática da coleção que é inspirada em acontecimentos 

marcantes do período em que ela é projetada. Até hoje foram publicadas dez edições, que são 

impressas e enviadas para os clientes cadastrados no site da marca e estão disponíveis online e 

para download
15

, através do site também.  

A revista Plastic Dreams aborda diversos assuntos, tendo como foco principal a moda. A 

partir da temática de capa de cada edição, são produzidas as matérias e anúncios relacionadas 

a ela, tanto de moda, como de tendências, de cultura e de personalidades (modelos, estilistas, 

cantores, atores).  

 

A revista é mais uma plataforma de comunicação da Melissa com suas 

consumidoras, trazendo não somente informações sobre a nova coleção, mas 

também sobre moda e comportamento, buscando inspirar e promover intensa 

imersão no mundo aspiracional de Melissa. (Plastic Dreams Love Pirates, 2010) 

 

                                                           
14

 Tradução básica é: salão. Fonte: http://translate.google.com.br/#en/pt/lounge. No caso do longe da Melissa no 

SPFW, é um espaço, aberto ao público com a exposição dos produtos e atrações diversas, há também o espaço 

para interação dos visitantes, com poltronas etc. 
15

 Significa baixar arquivos (fotos, vídeos, arquivos em pdf, como no caso da Revista) de um servidor para o 

computador. Fonte: http://www.significados.com.br/download/. 

http://www.youtube.com/watch?v=2vQLBCQRwPI
http://translate.google.com.br/#en/pt/lounge
http://www.significados.com.br/download/
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As capas das revistas são conhecidas por ser uma prévia do que a revista contém, tanto 

em enunciações como na fotografia ou ilustração presente nela. Além disso, 

 

as modalidades de enunciação na capa são, em todo caso, um suporte de imprensa, 

um fator crucial na construção do contrato: a capa pode mostrar de um modo 

simultaneamente condensado e preciso a natureza do contrato, ou então, ser mais ou 

menos incoerente com este último. (VERÓN, 2004, p. 220-221) 

 

Um assunto que a Plastic Dreams tem abordado frequentemente é a diversidade cultural. 

Como se percebe na comunicação da revista, umas das principais características da marca 

Melissa é a utopia, e isto permite à revista ousar nas suas coleções e, consequentemente, todos 

os assuntos divididos entre matérias, editoriais e publicidade. 

Os editoriais fotográficos de moda, que são base para o presente trabalho de pesquisa, têm 

inspiração nas temáticas de capa e são o principal atrativo da revista. Observa-se que a Plastic 

Dreams tem como característica a irreverência, uma estética bastante elaborada e o primor 

nos cuidados de preparação dos editoriais, especialmente no conteúdo e nas técnicas 

fotográficas desses editoriais de moda.  

Das dez edições da revista, há uma variação de três a quatro editoriais fotográficos em 

cada uma delas. No entanto, de todos os editoriais de moda em cada revista, há alguns que 

trazem de forma contundente uma relação mais próxima e clara com o tema principal daquela 

edição, tanto que as imagens fotográficas de várias capas fazem parte de um editorial, onde 

normalmente aprecem personagens que estão em evidência no contexto social daqueles 

momentos, como estilistas, produtores moda, modelos, personagens de filmes, cantores etc. 

A primeira edição da Plastic Dreams é chamada de Afromania e apresenta a coleção de 

inverno de 2009. Neste ano, de acordo com as tendências, a África estava no auge da moda. 

Por tal motivo e unindo a diversidade étnica e cultural do grupo que tem os mesmos valores 

de diversidade como a Melissa, que se escolheu tal para inspiração da coleção e revista. 

Mantendo a linha de comunicação da marca, que é sempre relacionada a sonhos, irreverência, 

otimismo, a África da Melissa é de sonho, a que “gostaríamos” que existisse. 

Essa edição conta com três editoriais: Diversidade é beleza, Simplicidade é Luxo e 

Origem é Riqueza. Percebe-se grande diferença nos três editoriais, tanto no figurino e 

maquiagem quanto na linguagem e técnicas fotográficas. Outro fator importante em ressaltar é 

que a foto de capa não é de um editorial, foi apenas um ensaio de capa. 
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Figura 16: Capa da 1ª Edição da Plastic Dreams 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 

Figura 17: Primeiro editorial da Afromania, Diversidade é beleza. 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 

A segunda edição da revista, a Love Pirates, traz o ícone Kate Moss na capa, e teve 

como ponto de partida a magia do fundo do mar, inspirando-se nas suas cores, texturas e 

formas, e foi unida a cultura pirata, ressaltando a ousadia e aventura, mas para o lado “do 

bem”. 

Igualmente a primeira edição, a Love Pirates traz três editoriais, com a mesma 

temática, remetendo aos piratas, mas com foco em diferentes características que resultou 

nos três títulos: Rock Boat, Punk Pirata e AcidTreasures. 

 

http://www.melissa.com.br/revista/
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Figura 18: Capa da 2ª Edição da Plastic Dreams 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 

 

Figura 19: Editorial da Love Pirates, Rock Boat. 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

A terceira edição da Plastic Dreams leva o nome de Et Circenses e ela é inspirada nos 

circos da infância e também no glamour do mundo do espetáculo. “O inverno 2010 de 

Melissa olha para o mundo do circo, para suas cores, sua nostalgia, seus personagens e seu 

glamour” (PALOMINO, 2010) e a Plastic Dreams ainda vai além disso, mostrando 

mulheres que são capazes de se reinventar, que equilibram o humor, são malabaristas do 

destino, bailarinas. 

Essa edição se diferencia das anteriores, pois conta com quatro editoriais, que são: 

Passe de Mágica, Vida de Artista, Cirque Sinistre e Poker Face. E, além disso, há um 

editorial de capa (o Vida de Artista). 

 

http://www.melissa.com.br/revista/
http://www.melissa.com.br/revista/


39 

 

 

Figura 20: Capa da 3ª Edição da Plastic Dreams 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 

Figura 21: Primeiro editorial da Et Circense, Passe de Mágica. 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

A quarta edição da Plastic Dreams é inspirada na Amazônia e pela primeira vez a revista 

conta com um tema 100% brasileiro, que está em pauta global, devido a questão da 

preservação do meio ambiente e sustentabilidade. É ousada por trazer um estilo mais colorido 

e brasileiro com a cantora internacional Katy Perry. Percebe-se a influência das plantas, dos 

pássaros, cores, e cheiros da floresta. 

A edição inova e traz cinco editoriais sendo o primeiro só de produtos e o quarto tem a 

boneca Barbie como modelo. Além disso, pela segunda vez, há um editorial de capa. Os 

editoriais são: Jungle Fever, Ave do Paraíso, Melissa Amazonista, Delírio Tropical e Glam 

Azon. 

 

http://www.melissa.com.br/revista/
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Figura 22: Capa da 4ª Edição da Plastic Dreams 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 

 
Figura 23: Editorial da Amazonista, Glam Azon. 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

A quinta edição tem duas capas e é chamada de Time Code, que têm inspiração no tempo, 

envolvendo diversão, tecnologia e contemporaneidade. Na mesma edição temos amostras do 

futurismo, nostalgia, vintage e também coisas atemporais. A revista conta com três editoriais 

e um ensaio de capa. Os editoriais são: Wonder Alice, I dream of Melissa e Girl on Film. 

 

    

http://www.melissa.com.br/revista/
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Figura 24: Capas da 5ª Edição da Plastic Dreams 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 
Figura 25: Primeiro editorial da Time Code, Wonder Alice. 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 A sexta edição da Plastic Dreams é chamada de Power of Love, e reforça e mensagem 

de amor, coletivo e amizade. Inspira-se em hippies, nômades, cores e liberdades. Essa edição 

tem editorial de capa e conta com quatro editoriais, que são: Colour Smoke (somente 

produto), Lily in the Sky with Diamonds, Power to the people, Tribos do Deserto. 

 

 
Figura 26: Capa da 6ª Edição da Plastic Dreams 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 
Figura 27: Editorial Power to the people, da Power of love 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

  
A sétima edição, chamada de Plastic Paradise, aborda diferentes conceitos de paraíso, 

desde uma praia deserta até a ir para o céu. De todos os conceitos estudados, independente de 

http://www.melissa.com.br/revista/
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credos, a maioria idealizava um lugar harmonioso, em que não existissem problemas, o que, 

pensando racionalmente, se trata de utopia. Considera-se adequado para relacionar com a 

Melissa, que preza pelo direito de sonhar, de acreditar em um mundo melhor, ou seja, no 

paraíso. 

 

Figura 28: Capa da revista Plastic Paradise 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 

Figura 29: Editorial da revista Plastic Paradise 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

Trazendo ainda mais cor para a Plastic Dreams, a oitava edição é chamada de Rainbow, 

onde logo na carta da editora, no caso a jornalista e editora de redação da Plastic Dreams 

Érika Palomino, diz que a Melissa tem o objetivo de tornar tudo mais feliz, pra fazer a vida 

mais colorida. A revista sempre mostra a diversidade, e nessa edição está estampada já na 

capa, com sete modelos com características bem diferentes, representando as cores do arco-

íris. 

http://www.melissa.com.br/revista/
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A oitava edição tem três editoriais fotográficos: Sonho colorido, Naturezas vivas em 

display e Múltipla, máxima, mas nunca comum. O primeiro é o editorial de capa, no caso, o 

mais importante e o segundo é apenas de produto. 

 

 

Figura 30: Capa da 8ª Edição da Plastic Dreams 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 

Figura 31: Editorial da Rainbow, Múltipla, máxima, mas nunca comum. 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 Na perspectiva dos sonhos foi escolhido o tema cinema para a nona edição da Plastic 

Dreams, a Cine Melissa, pois os dois tem muito em comum, a diversão, o entretenimento, o 

sonho, as inspirações. Nessa coleção/edição temos modelos de Melissa e temas que vão de 

romance a ficção. Além disso, essa edição é marcada pela parceria da Melissa com o estilista 

Karl Lagerfeld. A edição conta com três editoriais fotográficos que são: A supergata de Karl: 

Cara!, Pin-up culture e Fofura pura!. 

 

http://www.melissa.com.br/revista/
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Figura 32: Capa da 9ª Edição da Plastic Dreams 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 

Figura 33: Primeiro editorial da Cine Melissa, Pin-up culture. 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 Depois do cinema é a vez das flores, a décima edição da Plastic Dreams é chamada de 

We are Flowers e traz todo o encanto das flores, explorado pela Marca de uma forma não tão 

literal. As flores representam a diversidade e beleza das mulheres, que assim como as flores, 

são belas em sua diferença. Além disso, a revista aborda várias vezes a importância de fazer a 

diferença, se envolver em causas para melhorar o mundo. A edição conta com dois editoriais 

que são: Beleza Brasileira e Flower Magic, que é o editorial de capa. Outro fato que torna a 

edição especial é que esta contém quatro capas diferentes. 

 

http://www.melissa.com.br/revista/
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Figura 34: Capas da 10ª Edição da Plastic Dreams 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 

Figura 35: Primeiro editorial da We are flowers, Beleza Brasileira. 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

Como se pode perceber, as fotografias dos editoriais de moda são marcadas pela 

diversidade tanto de elaboração técnica quanto de conteúdo nas mensagens dos temas 

http://www.melissa.com.br/revista/
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tratados. Em uma mesma edição, por exemplo, podemos ter um editorial representando o luxo 

e, no outro, a simplicidade. O modo de tratamento dessas temáticas acaba por implicar na 

linguagem fotográfica, no conteúdo, na expressão e na elaboração das mensagens ali contidas, 

diferenciando os enquadramentos, as composições, as iluminações, bem como a organização 

do conteúdo e da expressão das mensagens dessas imagens.  

Dessa forma, a diversidade de temáticas tratadas nos editoriais fotográficos de moda da 

revista Plastic Dreams é observada quando vemos imagens com as iluminações difusas, 

direcionais ou frias entre outras, e com enquadramentos diferentes e inovadores, o que faz 

com que as mensagens sejam organizadas de forma diferenciada de outras publicações do 

ramo, bem como os seus conteúdos e significados.  

 Observando a diversidade e qualidade das fotografias publicitárias dos editoriais da 

revista Plastic Dreams, é interessante estudar a fotografia, que é responsável por transmitir 

uma mensagem e, mais especificamente, a fotografia publicitária, que além de informar pode 

encantar e persuadir o consumidor. 

 

 

2.2. PARA DESVELAR OS SENTIDOS FOTORÁFICOS: O PLANO DE EXPRESSÃO E 

CONTEÚDO BARTHESIANOS 

 

 No presente capítulo abordaremos a teoria barthesiana que fala do plano de conteúdo e 

de expressão. A fotografia, por ser uma manifestação imagética, pode ser interpretada de 

diversas formas, variando de acordo com a cultura, valores e experiências de cada expectador. 

Como abordada no subcapítulo 2.1.1, também a linguagem fotográfica é responsável por 

direcionar o olhar de quem lê uma fotografia, conforme o que o produtor da imagem queira 

que consumidor veja da mesma, bem como permite ao fotógrafo diferentes opções de como 

transmitir sua mensagem fotográfica.  

De acordo com Roland Barthes (2001 apud COSTA; CAMARGO, 2008, p. 86) a 

fotografia é composta por uma fonte que emite (enunciador), um canal por onde tal 

informação é transmitida (suporte fotográfico) e o receptor (leitor) que recebe a informação. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a instância de enunciação da mensagem acaba por 

determinar como a mesma será produzida e qual significado terá. Ou seja, no caso do corpus 

de pesquisa em questão, as fotografias publicitárias dos editoriais de moda da revista Plastic 

Dreams, da Marca Melissa, são influenciadas pela linha editorial da mídia citada. 
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Esse processo de significação depende dos códigos ou signos produzidos pela 

fotografia, através de quem a produz, e também por quem a lê e mesmo ela sendo um registro 

do visível não é uma cópia dos objetos ou pessoas que retrata, estando aí a possibilidade de 

diferentes interpretações pelos seus receptores (COSTA; CAMARGO, 2008). 

 Geralmente a cultura e os hábitos diferentes farão com que as pessoas tenham 

distinções diferentes de cada fotografia ou dos componentes dela. Um exemplo dessa 

diferença podemos dar no editorial Beleza Brasileira, da décima edição da revista Plastic 

Dreams, em que as modelos estão “imersas” nas flores. Percebe-se que há uma variedade de 

flores no editorial que vai de orquídeas a rosas. A diferença na interpretação inicia na etapa de 

significação, é ai que entra o gosto pessoal, o conhecimento de determinados assuntos, que 

direcionam a mensagem para diferentes significados.  

No editorial Beleza Brasileira, a interpretação de uma florista será diferente de uma 

adolescente que adora blogs de moda. A primeira provavelmente será mais impactada pelas 

flores presentes nas fotografias, e irá relacionar todo o seu conhecimento dos significados, 

perfumes das flores com a mensagem da fotografia. Já a segunda pode ser mais impactada 

pelo modelo do calçado, pela maquiagem da modelo, pois adora moda, e esses elementos 

estão mais relacionados à moda do que com as flores. 

 Nesses dois exemplos citados, em que falamos de pessoas com diferentes idades e 

interesses, pudemos perceber diferentes percursos na geração de sentido da fotografia. Deve-

se lembrar do enunciador, que, no caso da fotografia é o fotógrafo que geralmente conta com 

o apoio de profissionais de produção, direção de arte representando a agência de publicidade, 

que geralmente é responsável pela criação do conceito que deve ser transmitido através do 

editorial. Conceito esse que pode ter diferentes interpretações por seus espectadores, como 

citado anteriormente. 

 Como o objetivo do presente trabalho consiste em desvelar o sentido das fotografias 

publicitárias dos editoriais de moda da Revista Plastic Dreams, necessitamos de análise 

fotográfica para obter tal desvelamento. Pode-se dizer que a análise será feita por meio da 

linguagem fotográfica e do percurso gerativo de sentido, que, de acordo com Costa e 

Camargo (2008) partem do plano de expressão e do plano de conteúdo. Porém além dos dois 

planos há o contexto (revelado pelo texto ou enunciação da imagem), que contribui, e muito, 

para a construção de sentido de uma imagem, no caso da revista Plastic Dreams o contexto 

nos é dado pela temática do editorial, e também pelo todo de cada edição da revista. 
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É na relação entre o plano da expressão e o plano do conteúdo que nasce a 

significação, na qual as variações e diferenças se manifestam por meio do 

ordenamento de idéias, conceitos e valores intrínsecos à cultura para realizar os 

efeitos de sentido necessários ao nosso entendimento e compreensão. (COSTA, 

CAMARGO, 2008, p. 87 e 88). 

 

A análise da imagem, através dos dois planos e do contexto, permite examinar tal 

fotografia como objeto de comunicação/significação, justamente onde se enquadra a 

fotografia publicitária de editoriais de moda analisados no presente trabalho. É importante 

ressaltar que os planos de expressão e conteúdo só se distinguem na análise, pois constituem 

apenas uma unidade no mundo real (COSTA, CAMARGO, 2008). 

Em seu livro Elementos de Semiologia (2003), Roland Barthes, após abordar autores 

como Saussure e Hjelmslev, traz os termos plano de expressão e plano de conteúdo. Para ele, 

o signo é composto de um significante, que constituí o plano de expressão e um significado, 

que constituí o plano de conteúdo. 

O signo, que “é uma fatia (bifacial) de sonoridade, visualidade etc.” (Barthes, 2003, p. 

51) é o produto da significação, e esta pode ser considerada um processo, que, como foi 

abordado no início desse capítulo, se dá pela união do plano de expressão e de conteúdo, ou 

em outros termos, significante e significado. O signo pode ser interpretado de várias formas, 

sendo por pessoas com culturas diferentes e também em épocas diferentes. 

 

Mas uma vez que o signo esteja constituído, a sociedade pode muito bem 

refuncionalizá-lo, falar dele como um objeto de uso: trataremos de um casaco de 

pele como se ele não servisse senão para proteger-nos do frio; esta funcionalização 

recorrente, que tem necessidade de uma segunda linguagem para existir, não é 

absolutamente a mesma que a primeira funcionalização (puramente ideal, aliás): a 

função representada, essa corresponde a uma segunda instituição semântica 

(disfarçada), que é da ordem da conotação. A função-signo tem pois – 

provavelmente - um valor antropológico, já que é a própria unidade em que se 

estabelecem as relações entre o técnico e o significante. (BARTHES, 2003, p. 45) 

 

 

Figura 36: Equação do signo 

Fonte: Construído pela autora 
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O significante pode ser considerado um mediador, pois é através dele que obtemos o 

significado. Porém, além das informações “materiais” presentes no significante, o significado 

ainda se apropria de valores significativos da sociedade, cultura etc. 

 

Essa materialidade do significante obriga mais uma vez a distinguir bem matéria e 

substância: a substância pode ser imaterial (no caso da substância do conteúdo); 

pode-se dizer, pois, somente que a substância do significante é sempre material 

(sons, objetos, imagens). (BARTHES, 2003, p.50) 

 

 Sendo então o plano da expressão (significante) que é o que transmite a mensagem, 

pelas fotografias dos editoriais publicitários de moda da Revista Plastic Dreams desejaram 

transmitir a emoção de determinado editorial, como o exemplo o Sonho Colorido, que tem a 

primeira fotografia do editorial analisada no presente trabalho. 

 Esse modo de compartilhar a mensagem, através da fotografia, envolve diversos 

elementos, como objetos usados no cenário, estilo das roupas escolhidas, maquiagem etc., 

como Costa e Silva comentam: 

 

Os elementos manipulados para a construção das fotografias determinam seu modo 

de ser e, portanto, sua poética. Podemos dizer que estes elementos são o conteúdo da 

expressão fotográfica, já que todo e qualquer modo de expressão, seja ele de que 

modalidade for, depende das substâncias que irão enformar e informar sua 

existência. Desde muito tempo, a expressão humana é realizada por meio de 

diferentes formas e assim promovem diferentes conteúdos. Lidamos com diferentes 

modos de dizer e eles, por sua vez, propõem significados e sentidos múltiplos. 

(COSTA; CAMARGO, 2008, p. 83 e 84). 

 

 No plano da expressão é que observamos alguns aspectos plástico-visuais, que 

orientam o sentido da leitura de uma imagem, que são: a iluminação do local, os objetos, a 

disposição de tais objetos, o que está em evidência, o enquadramento etc.. (COSTA; 

CAMARGO, 2008, p. 90) 

 Após falar dos aspectos plásticos de uma imagem, ou seja, do plano de expressão, 

iremos abordar o plano de conteúdo (significado) dela, que constitui o processo significativo. 

O significado, ou plano de conteúdo, só existe dentro do processo de significação de uma 

imagem; ele não existe sem o plano de expressão.  

 

O significado só pode ser definido dentro do processo de significação, de uma 

maneira praticamente tautológica: é este “algo” que quem emprega o signo entende 

por ele. Voltamos assim justamente a uma definição puramente funcional: o 

significado é um dos dois relata do signo; a única diferença que o opõe ao 

significante é que este é um mediador. No essencial, a situação não poderia ser 

diferente em Semiologia, em que objetos, imagens, gestos, etc., tanto quanto sejam 

significantes, remetem a algo que só é dizível por meio deles, salvo esta 
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circunstância segundo a qual os signos da língua podem encarregar-se do significado 

semiológico; (BARTHES, 2003, p.46) 

 

 Podemos dizer que o plano de expressão é o plano que todos veem da mesma forma, 

as características do ambiente, os objetos e suas disposições são vistos de tal forma, porém, no 

plano de conteúdo, cada pessoa vai ter uma determinada interpretação para estas 

características, sendo assim, muito pessoal, mudando de acordo com cada pessoa que observar 

a imagem. 

 

Esses corpos de significados implicam, por parte dos consumidores de sistemas (isto 

é, “leitores”), diferentes saberes (segundo as diferenças de “cultura”), o que explica 

que uma mesma lexia (ou grande unidade de leitura) possa ser diferentemente 

decifrada segundo os indivíduos, sem deixar de pertencer a certa “língua”; vários 

léxicos – e, portanto, vários corpos de significados – podem coexistir num mesmo 

indivíduo, determinando, em cada um, leituras mais ou menos “profundas”. 

(BARTHES, 2003, p. 50) 

 

 O plano de conteúdo carrega a identidade de quem analisa, vê a imagem, pois é ele 

quem tem o poder de interpretar da forma que quiser a história existente na fotografia. Como 

ressaltam Costa e Camargo 

 

Ao contrário de entendermos a imagem fotográfica como uma cena trazida ao leitor, 

passamos a entendê-la como o alongamento do olhar do leitor que, deste modo, é 

colocado em cena, é desta maneira que ele se transforma em sujeito da ação. Tanto o 

posicionamento do leitor em cena, definido pela designação de um lugar, tanto o 

período de observação para que ele atinja seu objetivo principal, é que conduzirá a 

construção de sentido na imagem. (COSTA; CAMARGO, 2008, p. 93). 

 

 Concluindo, no presente trabalho, os fotógrafos produtores são responsáveis pelo 

plano de expressão, eles definem os planos da imagem, enquadramento, pose das modelos 

figurino, iluminação etc. para orientar o leitor da imagem e através disso esperar que o leitor 

interprete da forma que eles desejam. O leitor, que é responsável pelo plano de conteúdo, tem 

total liberdade para interpretar a fotografia, para ele a iluminação difusa pode significar 

mistério, mesmo que na hora do briefing os produtores tenham definido tal iluminação como 

sensível, ressaltando a importância que a cultura, sentimento, conhecimento do público-alvo 

tem. 
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3 METODOLOGIA 

 

 No presente capítulo trataremos dos conceitos metodológicos dos quais nos 

apropriaremos para desvelar os sentidos das fotografias, através da análise fotográfica, que 

tem definição nesse capítulo também. 

A revista Plastic Dreams, da marca Melissa, que aborda conteúdos como cultura e 

principalmente moda, traz editoriais de fotografias publicitárias de moda que serão analisados 

na presente pesquisa. A base para estudar os sentidos emanados das mensagens neles, se deu 

por meio de uma ampla pesquisa bibliográfica, pois somente a partir desse método que se 

pode ter acesso às teorias principais de análise da fotografia, bem como às discussões teóricas 

em torno dessa temática.  

Assim, ao entrar em contato com as discussões em torno da fotografia e da temática de 

pesquisa proposta, abordaram-se as questões referentes à linguagem fotográfica, à teoria dos 

planos de expressão e de conteúdo e a concepção de conotação, a partir dos pensamentos de 

Roland Barthes.  

Para tanto, o primeiro passo metodológico para a realização do presente trabalho, foi a 

pesquisa bibliográfica, que contribuiu para que houvesse tal aproximação. Esse método, 

também intitulado de revisão de bibliografia, é definido por Michel (2009, p. 104-105) como 

a fase preliminar de um trabalho, sendo que por meio dele é possível buscar e se aprofundar 

em informações sobre o assunto da pesquisa a partir de diversos olhares e conversações entre 

autores que discutem o mesmo. Com o conteúdo obtido através da pesquisa bibliográfica é 

possível partir para a pesquisa qualitativa. 

De acordo com Stake (2011, p. 30) na pesquisa qualitativa o pesquisador utiliza sua 

experiência para fazer interpretações, através da observância dos conteúdos. Além disso, 

ainda segundo Stake (2011, p.31) “muitos pesquisadores acreditam que a principal finalidade 

da ciência é pesquisar a causa e o efeito” e quando se fala em causa e efeito lembra-se da 

teoria do plano de expressão e do plano de conteúdo proposta por Barthes, e no presente 

trabalho iremos relacioná-las. A autora define pesquisa qualitativa como “estudando como as 

coisas funcionam”, a palavra coisa é relacionada ao objeto da pesquisa, portanto, a pesquisa 

qualitativa seria o estudo de como o objeto funciona.  

Mais sucinta, Michel (2009, p. 36-37) considera existir nesse tipo de pesquisa uma relação 

eficaz entre o objeto que está sendo pesquisado e o autor, e a verdade não é comprovada com 



52 

 

números/estatísticas, mas ela convence a partir de uma análise detalhada, que faremos no 

próximo capítulo. 

Através da pesquisa qualitativa, que envolverá a análise de linguagem fotográfica, o plano 

de expressão e o plano de conteúdo e a teoria de conotação barthesiana, é que buscaremos 

entender como a mensagem das fotografias publicitárias dos editoriais de moda da revista 

Plastic Dreams é produzida, organizada e transmitida. 

 A análise de um texto (fotografia no nosso caso) parte de seu discurso, pois é nele 

estão presentes as ideias e conteúdos. Porém, ele deve ser estudado desde seu início, de onde 

começou a ser pensado o conceito, até sua finalização, a fotografia impressa na revista. 

 

Dependemos do entendimento de como os aspectos temporais e espaciais ocorrem 

numa imagem fotográfica, do mesmo modo que dependemos do entendimento de 

como se constitui o sujeito das ações nestas imagens. É isto que facilita o 

entendimento e o desenvolvimento da leitura fotográfica. Lidar com estas 

descobertas é construir a leitura (COSTA; CAMARGO, 2008, p. 87). 

 

 Podemos relacionar a análise de uma fotografia com o percurso da significação, que 

nada mais é do que o percurso gerativo de sentido, o processo pelo qual o significado é 

construído e se refere à análise dos encadeamentos que ocorrem entre o plano da expressão e 

o plano do conteúdo, para investigar de que modo o sentido se realiza, ou seja: o quê, como e 

a quem o texto diz. 

 Para Barros e Duarte (2005, p. 334), a análise de uma imagem envolve um percurso, 

que pode envolver etapas ou procedimentos de metodologia. Eles são: a leitura, a 

interpretação, e a conclusão final. Barros e Duarte (2005, p.336) ainda comentam que alguns 

pesquisadores criam divisões para a análise da imagem, e essa divisão é de aspectos técnicos e 

auxilia na direção do pesquisador.  

Contudo, para desvelarem-se os sentidos das mensagens encontradas nas fotografias 

publicitárias dos editoriais de moda da revista Plastic Dreams, objeto da presente pesquisa, 

utilizaremos alguns elementos da linguagem fotográfica, encontrados nas fotografias 

escolhidas que são a primeira de cada um dos editoriais de capa de número par (4ª, 6ª, 8ª e 10ª 

edição) no total de quatro fotografias. A Plastic Dreams tem dez edições, e seis delas tem 

editorial de capa, as outras quatro possuem apenas ensaio de capa, que tem esse nome por ter 

um pequeno número de fotografias. Elas serão relacionadas às teorias do plano de conteúdo e 

de expressão das mesmas, além da conotação que pode haver na produção das fotografias. 

Tais elementos ou categorias são: enquadramento, ângulos, composição, planos, elementos 

conotativos barthesianos, elementos morfológicos da imagem e planos de tomada fotográfica. 
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Dos elementos morfológicos da imagem, quatro deles serão importantes em nossa análise: 

textura, padrão, cor e configuração. 

Os elementos escolhidos para a análise foram os básicos da linguagem, que são o 

enquadramento, plano, ângulo, objetiva, composição e iluminação. E para aprofundar mais 

nossa análise e entender melhor os significados envolvidos nas fotografias, analisando os 

elementos morfológicos presentes no nosso corpus, que são cor, massa ou mancha, padrão, 

configuração e os elementos conotativos, que são: pose, objetos, fotogenia e esteticismo. 

Para organizar a análise criamos duas grandes categorias, que são o plano de expressão e o 

plano de conteúdo. 

 

Plano de Expressão 

 

Plano de Conteúdo 

Elementos representativos das 

temáticas: maquiagem, figurino, 

elemento humano. 

Mensagem, o sentido produzido através 

do plano de expressão. 

Linguagem fotográfica:  

Enquadramento 

Plano 

Ângulo 

Objetiva 

Iluminação 

Composição 

Elementos Morfológicos: 

Mancha ou Massa 

Cor 

Padrão 

Configuração 

Elementos de Conotação: 

Pose 

Objetos 

Fotogenia 

Esteticismo 

 

  

Figura 37: Quadro de análise 

Fonte: Construído pela autora 
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 Dessa forma, a partir dos métodos e dos processos metodológicos apresentados, tentar-

se-á esclarecer o problema de pesquisa proposto para esse trabalho, onde as mensagens das 

fotografias publicitárias dos editoriais de moda da revista Plastic Dreams podem ser 

desveladas a partir de toda carga e dos muitos códigos culturais que carregam, e de todos os 

sentidos que possam estar conotativamente depositados nas mesmas. Também, porque tais 

atributos advindo de fotografias que estão voltadas para uma função publicitária, tornam ainda 

mais complexa a mensagem organizada nas mesmas, onde a perspectiva metodológica de 

trabalho apresentado pode revelar informações do contexto de sua produção, de suas 

finalidades e de seus sentidos. 
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4. DESVELANDO OS SENTIDOS: O CONTEÚDO DAS FOTOGRAFIAS 

PUBLICITÁRIAS DOS EDITORIAIS DE MODA EM PLASTIC DREAMS 

 

FOTO 1 

 

Figura 38: Primeira foto do editorial de capa da 4ª edição da Revista Plastic Dreams (1ª edição de 

número par a ter editorial de capa) 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

A fotografia publicitária de editorial de moda trata-se de uma fotografia em cores 

vibrantes, que transmitem energia. Ela está presente no editorial Ave do Paraíso da revista 

Plastic Dreams Amazonista, primeiro editorial da 4ª edição. A modelo é a cantora pop Katy 

Perry, que já fazia muito sucesso no ano em que foi publicada a edição (2010), como a 

introdução de uma entrevista com a cantora diz 

 
Só dá ela! Na internet, no rádio, nas pistas de dança e, principalmente, nas 

paradas de sucesso, Katy Perry estrela esta quarta edição da sua Plastic 

Dreams. Ela está podendo: até um perfume seu: o Purr by Katy Perry será 

lançado em novembro. E seu mais novo álbum, “Teenage Dream”, o segundo 

de estúdio em sua carreira, chega causando barulho na música pop com 

muitos e animados hits. (PLASTIC DREAMS, p. 48, 2010)  

 

http://www.melissa.com.br/revista/
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 A citação acima confirma o porquê Katy Perry foi escolhida para ser capa e ter um 

editorial inteiro, pois além de ser um sucesso lançou o álbum Teenage Dream (Sonho 

Adolescente) que lembra a marca Melissa, que trabalha com sonhos e utopias. 

A cantora/modelo tem olhos castanhos, cabelos ondulados e compridos. O rosto dela é 

redondo, a pele clara, nariz pequeno, boca e olhos proporcionais, de tamanho mediano. A 

maquiagem é leve, foi feita correção de pele e aplicado um blush mais rosado definir a maçã 

do rosto, o batom e a sombra são da cor rosa, o primeiro tem a tonalidade mais escura e o 

segundo mais clara.  

 Katy Perry usa um vestido amarelo claro, com tecido levemente transparente e 

plissado para transmitir leveza, suavidade. Ele contém duas linhas, de pedrinhas amarelas que 

remetem a um cinto e ficam na cintura e no quadril, para o vestido ficar mais próximo ao 

corpo, valorizando as curvas da modelo. Os acessórios usados que estão mais visíveis são o 

adereço de ombro e o bracelete, e além deles ela também está usando brincos e um anel, 

porém estes aparecem pouco. A semelhança entre os quatro acessórios é a cor deles, que é um 

metal, uma prata escura. Além disso, o bracelete e adereço de ombro são acessórios pesados, 

que de destacam, principalmente quando estão em contraste com o leve vestido. Por fim, outra 

peça do vestuário é o calçado, nesse caso uma sandália da Melissa, chamada de liberty, que 

remete às sandálias de tiras dos pescadores, talvez a mesma referência que originou o 

tradicional modelo aranha. Uma das ligações que podem ser feitas é que essa edição da revista 

é denominada de amazonista, e é basicamente composta por conteúdos relacionados a 

Amazônia, e lá a pesca é bastante recorrente, justificando o uso de uma sandália assim.  

 Além disso, na edição da fotografia foi aplicada uma asa à modelo, tal uso se justifica 

principalmente pelo nome do editorial, que é Ave do Paraíso e está contido na edição 

chamada de Amazonista, que homenageia a Amazônia que, como sabemos, é rica em fauna, 

possuindo uma grande diversidade de pássaros, muitos só são encontrados lá. Em uma breve 

pesquisa feita sobre os pássaros que tem como habitat a Amazônia encontramos um pôster
16

 

com fotos de diversas espécies e, ao observá-las foi percebida a semelhança da asa usada na 

fotografia do editorial com as asas da arara vermelha, tanto pelas cores quanto pelo formato e 

tamanho das penas. Porém as cores das penas não são exatamente fiéis nos tons, que foram 

usados mais claros, e nem na ordem, que na arara é vermelho, amarelo e azul e na asa da 

fotografia foi usado amarelo, azul e vermelho. 

 

                                                           
16

 Disponível em: http://riodasfurnas.blogspot.com.br/search?q=as+aves+da+amazonia+poster 

http://riodasfurnas.blogspot.com.br/search?q=as+aves+da+amazonia+poster
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Figura 39: Aves da Amazônia  

Disponível em: http://riodasfurnas.blogspot.com.br/search?q=as+aves+da+amazonia+poster 

 

 O enquadramento é dado pela orientação horizontal e pelo plano de conjunto aberto, 

em que podemos observar a modelo e a ação que acontece próxima a ela. No presente caso, 

como a fotografia foi feita em estúdio, não há uma ação a ser registrada além da modelo. Mas 

o uso do plano de conjunto aberto justifica-se pela característica de mostrar o personagem de 

corpo inteiro.  

Nas fotografias de editoriais de moda o plano de conjunto é um dos mais usados, pois 

através dele é possível mostrar a modelo da cabeça aos pés, e com isso mostrar a combinação 

da roupa com o calçado e até a maquiagem da modelo. Além disso, esse plano mostra parte do 

cenário, que agrega informações para a interpretação da fotografia. No caso dos editoriais da 

revista Plastic Dreams é imprescindível um plano em que o calçado apareça, pois o objetivo 

dos editoriais é mostrar os modelos da marca e as combinações que podem ser feitas com eles. 

O ângulo percebido é um contrapicado médio, pois não é muito exagerado e não 

deixou a modelo desproporcional. O uso dele na presente fotografia se justifica por ser uma 

forma de mostrar melhor a sandália, deixá-la no mesmo patamar dos outros elementos que 

aparecem. No plano contrapicado, segundo Sousa (2004, p. 68) “a tomada de imagem faz-se 

de baixo para cima, tendendo a valorizar o motivo fotografado”.  

http://riodasfurnas.blogspot.com.br/search?q=as+aves+da+amazonia+poster
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A objetiva usada foi a lente normal, de 50mm, que dentre os três tipos de lente é a que 

causa menores distorções. De acordo com Sousa (2004, p. 40 e 41) as objetivas normais 

encontram-se no ponto intermediário se comparadas com a grande-angular e teleobjetiva, a 

primeira causa maiores distorções e a segunda causa menos distorções que a normal. Nas 

fotografias de editorial de moda, como falado anteriormente, as modelos geralmente aparecem 

de corpo inteiro, em plano de conjunto, então, seria inviável usar uma teleobjetiva para 

fotografar, por isso opta-se pela normal, que é o meio termo. 

  A composição da fotografia é constituida pela modelo e pelo efeito aplicado 

(asa), a primeira está no lado direito da fotografia e o segundo está no lado esquerdo. 

Composição, de acordo com Sousa (2004) é a disposição dos elementos da fotografia com a 

finalidade de transmitir uma ideia. O mais recomendado e usado em composição é colocar o 

tema principal no centro da fotografia, o que, não é feito na fotografia analisada, a 

diferenciando das tradicionais. Sobre essa diferença, Sousa (2004, p. 69) afirma que “ao 

colocar-se o tema fora do centro, obriga-se o olhar do observador a mover-se pelo 

enquadramento e permite-se a esse observador uma melhor observação contextual do 

ambiente que rodeia o motivo.”. Portanto, a composição escolhida fez com que o olhar do 

observador se movesse desde os pés da modelo até encontrar seu rosto. Mas não podemos nos 

esquecer da asa, que mesmo sendo um efeito gráfico equilibra a fotografia, preenchendo o 

lado esquerdo. 

Por ser uma fotografia feita em estúdio acreditamos que foi usada luz artificial, pois a 

fotografia foi feita em estúdio. Foram usadas duas tochas de flash, uma bem em frente a 

modelo e outra em sua diagonal direita, para iluminar bem seu rosto e colo. Ambas estão 

posicionadas em maior altura que a modelo sentada e tem softbox
17

 aplicado ao flash para não 

termos uma iluminação tão dura, tornando assim mais suave.  

Depois de falar sobre iluminação analisaremos os elementos morfológicos presentes 

na fotografia, que são: mancha e cor. A mancha está caracterizada no fundo da fotografia, na 

mistura de várias cores, praticamente as cores do arco-íris, em manchas que se misturam, 

tornando-se harmoniosas com a asa.  

O segundo elemento morfológico é a cor, que está representada por diversas cores. As 

cores predominantes são: amarelo e azul, em variadas tonalidades. Há também cores que 

aparecem pouco, como é o caso do vermelho, rosa, verde, roxo e laranja, que surgem do 

encontro de duas ou mais cores, como a mistura do azul e do amarelo, que resultam no verde. 

                                                           
17

 “Um softbox é como uma tenda que abriga uma ou mais cabeças de flash.” HURTER, (2010, p. 79) 
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Ao invés de ter uma harmonia cromática, a fotografia tem contraste cromático, que é quando 

há cores bem distintas em uma mesma composição. Segundo Sousa (2004, p. 75) “fala-se de 

contraste cromático quando na imagem existem cores contrastantes (por exemplo azul vs. 

vermelho, amarelo vs. violeta, etc).”. Percebemos claramente esse contraste, principalmente 

na asa presente na fotografia. 

Em primeiro lugar falaremos do amarelo que está presente no vestido da modelo e na 

asa. Essa cor tem como característica a alegria, vivacidade, energia. Segundo Farina, Perez e 

Bastos (2006, p. 101) a cor tem associação material com o verão, calor da luz solar e 

associação afetiva com iluminação, espontaneidade e originalidade. Esta última, podemos 

relacionar com o fato de a cor estar presente na asa, que representa a arara. Além disso, o uso 

dessa cor no vestido justifica o verão, o calor que geralmente faz na Amazônia. 

A outra cor predominante é o azul, que está presente na maior pena da asa e em 

praticamente todo o restante do fundo da fotografia.  

 Das cores que não são predominantes falaremos apenas do rosa, que está presente na 

maquiagem da modelo, tanto no batom quanto na sombra. É uma cor feminina, que, segundo 

Farina, Perez e Bastos (2006, p. 105) transmite encanto e amabilidade. Tais características se 

contrastam com a asa e os acessórios pesados que a modelo usa e trazem feminilidade à 

fotografia.  

Agora abordaremos os elementos de conotação presentes na fotografia, que são: pose, 

fotogenia e esteticismo. A pose é a união dos gestos e expressões do ser humano e é 

responsável por dar determinado sentido para a imagem, principalmente quando tem a direção 

de um fotógrafo, produtor ou diretor de arte, como no caso da atual fotografia. A pose faz 

parte da comunicação não verbal, mais especificamente do grupo dos movimentos de ação, 

que são mais utilizados na fotografia, e segundo Lima (1988, p.104) “são processos de ação 

física da pessoa”. São eles que e dão significado à mensagem transmitida inconscientemente 

pelo personagem, porém, no caso da fotografia publicitária de moda essa mensagem é 

pensada antes de a fotografia ser feita e os modelos são orientados pelos fotógrafos e/ou 

produtores a representar determinadas poses, conscientemente.  

Em primeiro lugar analisou-se a face, que de acordo com Lima (1988) “é capaz de 

qualificar uma emoção e o restante do corpo pode dar informações sobre a intensidade do 

afeto, pode ajudar na informação, mas não transmite por si só.”. Por isso o rosto e os olhos 

são essenciais na transmissão da emoção. Na presente fotografia a modelo encontra-se com os 

olhos e  boca fechados, mas suavemente. Além disso, a face encontra-se inclinada para a 
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esquerda. Unindo tais características sugere-se que a modelo está dormindo, e, 

consequentemente sonhando, o que se percebe pela expressão serena. 

Após decifrar as características das expressões da face da modelo iremos decifrar a 

mensagem do corpo. A modelo está sentada no chão com as pernas viradas para a lateral 

esquerda e o tronco inclinado para a direita com os braços em posições diferentes, o braço 

esquerdo está inclinado para a esquerda e o antebraço para a direita com a mão aberta virada 

levemente para baixo, ficando em cima da cabeça. E a mão direita está afastada do corpo e 

caída para baixo, contrastando com o outro braço. A união das posições dos membros do 

corpo lembram a pose de uma ave, que foi pré-estabelecida para aplicar a asa depois, na 

edição. 

O segundo elemento de conotação é a fotogenia, em que a cena ou o sujeito, como no 

presente caso, são favorecidos pela iluminação, técnica de impressão ou processamento, que 

contribuem para a construção de sentido da imagem (SOUSA, 2004, p. 81). A iluminação 

suave que foi usada valoriza a modelo e sua vestimenta, dando sutilidade e naturalidade à 

fotografia. Os cuidados com a impressão foram a qualidade da tinta e finalização do arquivo, 

para manter as cores vivas, e, além disso, o papel usado na revista também tem grande 

importância, no caso foi usado um papel couchê brilhante, que valoriza a imagem. E quanto a 

processamento acredita-se que foi feita uma edição, como correção de cor, aplicação da asa e 

o efeito de fundo.  

Por fim, o último elemento de conotação que é o esteticismo, que é a semelhança da 

fotografia com a pintura, o que se percebe na presente fotografia, pelos tons suaves, 

delicadeza dos traços da modelo e principalmente o fundo da fotografia, que parece ser feito 

por pinceladas de tinta aquarela. 

 

Foto 2 
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Figura 40: Primeira foto do editorial de capa da 6ª edição da Revista Plastic Dreams (2ª edição de 

número par a ter editorial de capa) 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

A fotografia publicitária de editorial de moda acima trata-se de uma fotografia com 

cores menos vibrantes, transmitindo uma sensação de mistério, diferente da fotografia 

analisada anteriormente. Ela está presente no editorial Lily in the Sky with Diamonds da 

revista Plastic Dreams Power of Love, a 6ª edição. A fotografia possui muitas cores, porém 

são cores escuras que tem pouca vibração, energia, sugerindo um ambiente mais escuro, com 

características vintage. 

A modelo tem cabelos louros dourados, olhos castanhos, cabelos volumosos 

ondulados e compridos. O rosto dela é redondo, a pele clara, nariz e boca pequenos e olhos de 

http://www.melissa.com.br/revista/
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tamanho mediano. A maquiagem carregada nos olhos foi feita correção de pele, com um tom 

que puxa para o bronzeado, o batom é rosa claro, e a sombra é azul claro com dourado, 

alternando azul, dourado e azul em ambos os olhos.  

A modelo usa uma blusa prateada metálica com detalhes de azul marinho na cintura e 

no decote, que tem o formato de “v”. O short que a modelo usa é jeans de tonalidade azul 

escura, bem tradicional, ele é curto e tem uma dobra na barra. Como falando anteriormente, o 

clima da fotografia é vintage, e isso influenciou na escolha das roupas e acessórios usados. A 

blusa representa os anos 70, em que os tons metálicos começaram a ser bastante usados e o 

short representa os anos 80, em que era tendência, juntamente com as minissaias, ambos bem 

curtos.
18

 A modelo está usando muitos acessórios, um colar e anel grandes e pulseiras 

circulares em grande volume nos dois braços. Os acessórios parecem ser comprados em um 

brechó
19

, pois tem aparência de serem antigos. Além do vestuário e acessórios nos chamou a 

atenção as unhas coloridas da modelo, que remetem à tendências do uso de muitas cores nos 

anos 80 e 90
20

. 

O enquadramento é dado pela orientação vertical e pelo plano de conjunto aberto, em 

que podemos observar a modelo e a ação que acontece próxima a ela. A ação se dá pelo 

cenário, que é carregado de elementos, abajures, almofadas, vasos, prateleiras, mesas, a 

cabeceira da cama. Todos esses elementos têm características vintage, que traz elementos das 

décadas de 60, 70 e 80 principalmente, e são originais, não foram repaginados.
21

 

O ângulo percebido é um contrapicado, definido por Sousa (2004) como tomada da 

imagem de baixo para cima, para valorizar o motivo que é fotografado, no presente caso esse 

principal motivo acaba sendo o calçado/pés, pois este aparece antes do restante do corpo da 

modelo. O contrapicado é leve, pois não deixou a modelo desproporcional.  

A objetiva usada foi a lente normal, de 50mm, foi usada pois é a lente que causa 

menores distorções, como citado na análise anterior. E ao analisar a presente imagem não se 

percebeu nenhuma distorção. 

  Na iluminação foi usada luz artificial, mesmo o local sendo uma locação, que pode ter 

várias janelas e uma boa iluminação, porém não no exato local da fotografia, pois como 

pudemos perceber, devido ao espelho presente na cabeceira da cama, não há nenhuma janela 

                                                           
18

 Disponível em: http://modaatravesdotempo.blogspot.com.br/2012/12/moda-dos-anos-20304050607080-e-

90.html 
19

“Loja ou ponto de venda de artigos usados, principalmente peças de vestuário, ou antiguidades”. Disponível 

em: http://www.dicio.com.br/brecho/ 
20

Disponível em: http://modaatravesdotempo.blogspot.com.br/2012/12/moda-dos-anos-20304050607080-e-

90.html 
21

 Disponível em: http://www.moveispieta.com.br/blog/vintage-ou-retro-entenda-a-diferenca-entre-os-dois 

http://modaatravesdotempo.blogspot.com.br/2012/12/moda-dos-anos-20304050607080-e-90.html
http://modaatravesdotempo.blogspot.com.br/2012/12/moda-dos-anos-20304050607080-e-90.html
http://www.dicio.com.br/brecho/
http://modaatravesdotempo.blogspot.com.br/2012/12/moda-dos-anos-20304050607080-e-90.html
http://modaatravesdotempo.blogspot.com.br/2012/12/moda-dos-anos-20304050607080-e-90.html
http://www.moveispieta.com.br/blog/vintage-ou-retro-entenda-a-diferenca-entre-os-dois
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em frente à cama e a iluminação é feita de frente na diagonal direita. A iluminação é mais 

quente que a fotografia anterior, em que os tons são mais amarelados, também foi feita com 

flash e com um softbox. Esse ponto de luz está na diagonal direita, com altura mais elevada do 

que a cabeceira da cama, e inclinado para baixo, tendo o rosto da modelo como ponto central.  

A composição da fotografia é constituida pela modelo e pelo cenário do quarto. A 

modelo está praticamente no centro da fotografia, caso seja feita a regra dos terços para 

analisar ela está mais para o lado esquerdo e mas para baixo, mas isso não deixa a fotografia 

desequilibrada, pois atrás/acima da modelo há a cabeceira da cama, que preenche o espaço 

vazio que ficava acima dela. O equilibrio na composição também consiste no número de 

objetos que estão no cenário, como os abajures, os vasos suspensos na parede, as almofadas 

dos dois lados da cama. Porém, como no caso dos abajures, o do lado esquerdo está com a 

cúpula torta e o da direita foi cortado pela metade no enquadramento da fotografia, o que 

torna a imagem um pouco desequilibrada também. Através da disposição dos elementos 

entendemos o objetivo da fotografia, que era mostrar que a personagem está em um quarto, 

que está um pouco abandonado, descuidado (pelas folhas murchas nos vasos suspensos, 

cúpula torta), mas pela quantidade de elementos decorativos e características artesanais, na 

cabeceira, almofadas, colcha, e também no suporte dos abajours que parece ser de bronze, 

podemos considerar que tenha sido um quarto luxuoso. 

Depois de falar sobre composição analisaremos os elementos morfológicos presentes 

na fotografia, que são: mancha, cor, padrão e configuração. A mancha, que segundo Sousa 

(2004) é geralmente sombra com significado. Na fotografia analisada percebemos sombras 

bem acentuadas no papel de parede, que são causadas pelos elementos fixos na parede (vasos) 

deixando a imagem mais misteriosa. 

Outro elemento morfológico presente é a cor, que está muito variada nessa fotografia, 

porém as principais cores, ou que tem maior visibilidade são o verde escuro e o branco.  

O verde, que vem da mistura do amarelo e azul, sugere calma, frescor e esperança. 

Além disso, tem associação afetiva com abundância, que afirma a suposição de que o 

ambiente é luxuoso. Segundo Farina, Perez e Bastos (2006, p. 102) “Verde vem do latim 

viridis. Simboliza a faixa harmoniosa que se interpõe entre o céu e o Sol. Cor reservada e de 

paz repousante. Cor que favorece o desencadeamento de paixões.”.  

A outra cor predominante, que é o branco sempre nos remete a paz, mas ela tem vários 

outros significados, como lembram os autores Farina, Perez e Bastos (2006, p. 102) “o branco 

é a cor do vazio interior, da carência afetiva e da solidão” Por ser um ambiente descuidado, e 

a modelo estar sozinha em cena, podemos agregar essas informações à significação. Porém, 
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considerando a mensagem que a Marca geralmente transmite, de felicidade, sonhos, iremos 

considerar outras características citadas pelos autores, a associação afetiva é de simplicidade, 

juventude, otimismo, pureza e harmonia. 

Em terceiro lugar vem o padrão, que de acordo com Sousa (2004) é a repetição de 

determinado elemento que pode dar ideia de rusticidade, por exemplo. Na presente fotografia 

o padrão é dado pela repetição dos hexágonos que formam a colcha e nos dão a ideia de 

flores, ou de um trabalho artesanal, delicado.  

O último elemento morfológico presente é a configuração que, de acordo com Sousa 

(2004), tem a ver com a forma e volume dos objetos, e o que estas significam. Na fotografia 

analisada temos a presença de móveis antigos, a imagem de uma santa, e abajur, que carregam 

significados. Os móveis, por parecer produzidos manualmente e serem cheios de detalhes nos 

transmitem luxo, delicadeza, exclusividade. A santa nos lembra de religião, crença, e está na 

cabeceira da cama para dar proteção a quem ali estiver. Por fim, o abajur que é todo detalhado 

e em bronze traz os mesmos valores dos móveis, podendo ser considerado ainda mais 

luxuoso, por ser em bronze. 

 Após falar sobre os elementos morfológicos, iremos abordar os elementos de 

conotação presentes na fotografia, que são: pose, objetos, fotogenia e esteticismo.  Na pose 

analisou-se primeiramente a expressão do rosto da modelo, em que percebemos o olhar fixo 

na câmera e a boca entreaberta. O olhar fixo na câmera, ou seja, na pessoa que está 

observando a fotografia nos transmite a sensação de foco, proximidade e até afronta. Em um 

blog de moda do site Terra
22

, a modelo Daiane Meneghel diz que se a ideia a passar na foto é 

seriedade o ideal é fazer um olhar fixo, como se percebe na fotografia analisada e a boca 

entreaberta é um truque para parecer sensual. 

 Após desvelar as características provenientes das expressões da face da modelo iremos 

decifrar a mensagem que o corpo transmite. A modelo está deitada com o quadril inclinado 

para a esquerda, a parte anterior ao joelho das pernas está dobrada para a direita, a partir do 

joelho para a esquerda e os dois braços flexionados para cima com as mãos levemente viradas 

para baixo. Uma pose que nos transmite a sensação de descanso, de estar a vontade, estar em 

casa. 

                                                           
22

Disponível em:  http://moda.terra.com.br/fashion-rio/bastidores/carao-modelos-explicam-como-parecer-

poderosa-e-sensual-nas-fotos,8d2b620a4402e310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html 

http://moda.terra.com.br/fashion-rio/bastidores/carao-modelos-explicam-como-parecer-poderosa-e-sensual-nas-fotos,8d2b620a4402e310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://moda.terra.com.br/fashion-rio/bastidores/carao-modelos-explicam-como-parecer-poderosa-e-sensual-nas-fotos,8d2b620a4402e310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
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 Os objetos mais visíveis na fotografia são os abajures, a cabeceira da cama, as 

almofadas, a colcha de patchwork
23

 e os vasos suspensos. De acordo com Sousa (2004) “a 

presença das representações de determinados objetos numa imagem fotográfica contribui para 

a construção de sentidos para essa fotografia”. Todos esses objetos tem características 

vintage, ou seja, são antigos, e tem no mínimo vinte anos de existência e se mantêm intactos, 

preservando uma atmosfera misteriosa. 

 O terceiro elemento de conotação presente na fotografia é a fotogenia, que é quando a 

cena ou a modelo são favorecidos pela iluminação. Na presente fotografia a iluminação 

explorou sombras e pontos de luz mais fortes, seguindo a proposta de mistério. Além disso, os 

cuidados com a impressão foram a qualidade da tinta e finalização do arquivo, para manter 

bem as cores, e, também o papel usado na revista também tem grande importância, no caso foi 

usado um papel couchê com brilho. E quanto a processamento acredita-se que foi feita apenas 

uma edição de correção de pele e cores também.  

Concluindo, o último elemento de conotação que é o esteticismo, que é a exploração 

estética da fotografia para que ela se pareça com a pintura. Os pontos de luz e sombra, e os 

diversos objetos presentes no cenário contribuíram para o esteticismo. 

  

FOTO 3 

 

                                                           
23

 “Coberta feita com retalhos de tecido de cores e padronagens diferentes, cosidos uns aos outros”. Disponível 

em: http://www.dicio.com.br/patchwork/. 

http://www.dicio.com.br/patchwork/
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Figura 41: Primeira foto do editorial de capa da 8ª edição da Revista Plastic Dreams (3ª edição de 

número par a ter editorial de capa) 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

 A terceira fotografia a ser analisada faz parte do editorial Sonho Colorido obtida na 8ª 

edição da revista Plastic Dreams Rainbow. Essa fotografia de editorial de moda contém cores 

muito vibrantes e faz jus ao editorial de revista que a pertence, lembrando muito o arco-íris.  

 Das quatro imagens analisadas, essa é a única primeira fotografia de editorial de capa 

da revista Plastic Dreams que conta com mais de uma modelo, e o número é grande, são sete 

modelos que têm diferentes características étnicas; por exemplo, há uma modelo 

afrodescendente e caucasiana também. Tais diferenças visuais e culturais de cada etnia 

ressaltam a diversidade que a Melissa preza, é uma marca do mundo, que tem produtos que 

podem agradar a praticamente todos os gostos. 

 As modelos estão usando perucas coloridas, representando o arco-íris, em variações de 

cabelos mais curtos, compridos, lisos, ondulados, cacheados, com franja ou não, com topete, 

http://www.melissa.com.br/revista/


67 

 

relembrando as diferenças já propostas nas cores e etnias presentes. As cores das perucas são 

laranja, rosa, roxo, verde, rosa com tonalidade mais voltada para o roxo, azul e amarelo e o 

conceito que se pretendia transmitir era ousadia, com volume, textura, mas mantendo o visual 

feminino.  

 Além disso, todas as modelos estão usando batom, a maioria com cores fortes, 

prevalecendo o vermelho e rosa forte. Algumas modelos estão usando blush rosa e outras 

laranja, marcando bem as maçãs do rosto. Para finalizar as características presentes na face, as 

sombras são de cores fortes, que se destacam na pele das modelos, e a cor que prevalece é o 

azul. 

 Quanto ao vestuário, há uma semelhança que reforça características femininas, que é o 

uso de vestidos e saias, ambos com babados ou saias de tule, que remetem a leveza e 

feminilidade. Há uma mistura de cores, brilhos e estampas, seguindo a proposta do editorial. 

Uma característica interessante é que nenhuma das modelos está usando acessórios. Outra 

característica importante que percebemos é que todas estão usando o mesmo modelo de 

Melissa, a Melissa Prism, porém em diferentes cores, seguindo o conceito do editorial. 

 O enquadramento é com orientação horizontal, mais apropriado para retratar as sete 

modelos. O plano escolhido foi o plano geral, em que a figura humana ocupa todo o quadro, 

em sua altura, como classifica Duarte (2000, p.177), pois como percebemos na presente 

fotografia todas as modelos aparecem de corpo inteiro, preenchendo praticamente toda a 

fotografia, com pouco espaço do cenário aparecendo. 

 O ângulo utilizado na produção da fotografia foi picado, mas bem leve, pois 

percebemos que elas estão olhando um pouco para cima e estão com o olhar fixo na câmera. 

 A objetiva usada é de 50mm, pois não detectamos linhas tortas nem deformações na 

fotografia, ela se apresentou normal, o que caracteriza a lente chamada de normal, que é 

muito utilizada em fotografias de editoriais de moda, onde geralmente mostra-se os 

personagens de corpo inteiro, justificando o desuso das teleobjetivas e grandes-angulares.  

 A iluminação utilizada é uma mistura de luz artificial e luz natural. A primeira é usada 

para iluminar e destacar mais as modelos, e é difusa, pois as sombras não são tão marcantes. 

Acreditamos que uma tocha de flash esteja localizada na diagonal esquerda e em um tripé 

mais alto que as modelos, inclinada para baixo, em diagonal às modelos. A luz natural vem 

das janelas da locação, e ilumina todo o ambiente, fazendo com que luzes de preenchimento 

não sejam necessárias devido ao ambiente bem iluminado. O tom da iluminação é frio, e é 

mais ressaltado pelo cenário, que é todo azul (cor fria). 
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 A composição da fotografia é equilibrada, percebemos que o sapato da modelo direita 

e o vestido da modelo da esquerda tem praticamente o mesmo espaço até o final da fotografia. 

A posição das modelos é diferente, mas isso não torna a composição desequilibrada, pois elas 

estão bem distribuídas. Diferente da posição das modelos, os tules estão mais carregados no 

lado direito. Além disso, o banco e a mesa estão bem centralizados.  

O cenário é em uma locação com paredes azuis e estuques decorativos
24

, que 

classificamos em estuque decorativo de Portugal, pois este tem características semelhantes 

aos presentes nas fotos. Como Vieira (2008) ressalta em seu artigo, existem poucos estudos 

sobre estuques, por isso as informações sobre eles são poucas. O estuque está classificado nas 

Artes Decorativas, que não tem muita valorização devido a atenção estar voltada aos 

“concorrentes” como a arquitetura, escultura e pintura. 

 Além da decoração das paredes, há tules de diversos tons de azul espalhados pelo 

ambiente, também uma mesa antiga (com detalhes semelhantes ao estuque decorativo) e 

bancos brancos que parecem ter o formato de caixa quadrada sem detalhes. A escolha da cor 

azul provavelmente foi feita para remeter ao céu, e a mesa e o banco, ambos brancos para 

representar as nuvens. 

 Os elementos morfológicos presentes na fotografia são massa/mancha e cor. A massa 

pode ser caracterizada pela parede que é uniforme, os grãos são praticamente imperceptíveis. 

Já a mancha é caracterizada pelas sombras, tanto das modelos e tules quanto dos estuques, 

sendo os grãos mais aparentes, principalmente pelo degrade que as sombras formam. 

 O último elemento morfológico da imagem e a cor, que está muito presente na 

fotografia, tanto que a identificamos como um arco-íris. A parede, estuque e tules 

caracterizam o céu através do azul, presente também na peruca de uma modelo e na roupa de 

outra. Bastante significativo, o azul representa o céu, como afirma Farina, Perez e Bastos ( p. 

102) “o céu é azul e por isso o azul é a cor do divino, a cor do eterno. A experiência 

continuada converteu a cor azul na cor de tudo que desejamos que permaneça, de tudo que 

deve durar eternamente.”. Além do azul, temos a mesa, banco, sapatos, vestido e saia brancos, 

que nos dão a sensação de pureza e lembram as nuvens, ali, pertinho da parede e dos tules, 

nos permitindo relacioná-los. Citada na análise anterior, a cor, de acordo com Farina, Perez e 

Bastos (2006, p. 102) remete a paz, simplicidade, juventude e harmonia. Outras duas cores 

                                                           
24

 “Massa à base de cal, gesso, areia, cimento e água, usada no revestimento de paredes e forros.” Disponível em: 

http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/14/02/2009/o-que-e-estuque/ 

 

http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/14/02/2009/o-que-e-estuque/
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que aparecem mais são o rosa e o amarelo. O primeiro lembra delicadeza, feminilidade, já o 

amarelo traz a ideia de riqueza, energia.  

 Como já falamos das principais das cores da fotografia iremos falar sobre o arco-íris, 

fenômeno que não é comum e representa felicidade, nos lembra da historia do pote de ouro 

que fica no seu final, e também a pergunta de onde fica o final dele. Nessa edição da Plastic 

Dreams há uma interessante citação sobre esse fenômeno da natureza. 

 

“Depois da tempestade, vem a bonança” diz o ditado, e eventualmente um 

arco-íris. Cruzando o céu como uma palheta de cores, imaterial e gigantesco, 

intriga por que nunca conseguimos passar por debaixo dele, ou achar seu fim, 

e sempre parece um pouco diferente... Isso porque o arco-íris é um fenômeno 

que depende do ponto de vista, do ambiente onde ele está e para onde 

estamos olhando, assim como tudo no mundo das cores. (PLASTIC 

DREAMS, 2012, p. 14).  

 

Os elementos de conotação que estão presentes na fotografia são pose, objetos, 

fotogenia e esteticismo. A pose de todas as modelos é diferente, mas elas parecem estar bem 

entrosadas, como as cores do arco-íris, que estão sempre juntas. Algumas estão com poses 

mais sensuais, ousadas, outras mais tímidas. Além da pose, a boca de algumas está entreaberta 

e de outras a boca está fechada, nenhuma está sorrindo, o que remete para a parte misteriosa 

do arco-íris. Todas as modelos estão olhando fixamente para a câmera, como acontece na 

fotografia analisada anteriormente, o que significa foco, atenção. 

 Os objetos presentes na cena são basicamente a mesa, o banco, a mesa apresenta 

características de móveis antigos e o banco é básico, liso. Lembramos que os dois estão ali 

para representar as nuvens.  

 Em terceiro lugar, a fotogenia da fotografia é perceptível, pois existem reflexos nas 

modelos, o que nos transmite iluminação, brilho, características do céu, ouro, que lembram o 

arco-íris, portanto, a iluminação está favorecendo os elementos (modelos) da fotografia. Na 

finalização do trabalho houve o cuidado com a finalização e a impressão ficou perfeita, sem 

nenhuma deformação de cor e nitidez pelo que pudemos perceber. Além disso, o papel couche 

com brilho favorece as fotografias. 

 Para finalizar, o esteticismo também se faz presente na fotografia, ainda mais pelo 

cenário com características antigas e iluminação suave, parecendo mais natural. Além disso, a 

não há granulação, fazendo com que a fotografia pareça mais suave, delicada. 

 

FOTO 4 
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Figura 42: Primeira foto do editorial de capa da 10ª edição da Revista Plastic Dreams (4ª edição de 

número par a ter editorial de capa) 

Disponível em: http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

A fotografia publicitária de editorial de moda trata-se de uma fotografia colorida, com 

cores vibrantes, que transmitem vivacidade. Ela está presente no segundo editorial da 10ª 

edição (We are Flowers) da revista Plastic Dreams, chamado de Flower Magic. 

A modelo tem características orientais, com cabelos e olhos castanhos, cabelos lisos e 

compridos presos em um “rabo de cavalo”. O rosto dela é oval, pele clara, nariz pequeno, 

boca grande e olhos pequenos e puxados. A maquiagem é leve, apenas foi feita correção de 

pele e aplicado um blush mais escuro que a pele normal para afinar o rosto, a única coisa que 

ressalta é o batom, na cor rosa, valorizando a boca grande da modelo.  

O vestuário dela é composto por uma blusa branca com tecido transparente em duas 

camadas e comprimentos diferentes na frente e atrás, com recortes quadrados, não possui 

decote e tem aplique metálico dourado no ombro esquerdo, no formato de tira, 

http://www.melissa.com.br/revista/
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aproximadamente 4cm de comprimento e um de largura. A calça é do tipo cigarrete de cor 

metálica dourada, cintura média, e tem uma fenda na barra que é aberta por um zipper. A 

calça tem características que estão entre as top 10 tendências das passarelas internacionais da 

moda de verão 2014, de acordo com uma matéria publicada no site da Vogue Brasil
25

. As 

características são as fendas (presentes na calça) que apareceram nas passarelas desde mais 

ousadas até as mais discretas, como no caso da calça do presente editorial, além das fendas, os 

tons metálicos (presentes na calça também) são considerados “o efeito da vez”. O calçado que 

ela está usando é uma sapatilha é bege, modelo ultragirl, que tem aplique dourado com pedras 

pretas, garantido sofisticação. A modelo não está usando nenhum acessório. 

Quanto a enquadramento temos um plano de conjunto, com orientação vertical, a 

través dele podemos considerar que a modelo está em um estúdio, posicionada em frente a um 

fundo de uma única cor para que seja facilitado o trabalho de edição, que é a aplicação das 

cores em um degrade em manchas e as orquídeas. Concluiu-se definir o plano de conjunto, 

pois o plano geral, de acordo com Sousa (2014) é mais informativo e deve mostrar uma 

localização concreta, no caso dessa fotografia teria que mostrar os equipamentos do estúdio, 

entre outras coisas que o caracterizam, já o plano de conjunto também conforme Sousa (2004) 

é um plano geral mais fechado, onde a ação pode ser distinguida, no caso da fotografia 

analisada essa ação é a presença das flores ao fundo e da modelo aparecendo de corpo inteiro. 

O ângulo da fotografia é levemente de baixo para cima, para dar a sensação de 

superioridade à modelo, valorizando-a, e também é um ângulo que favorece o aparecimento 

do calçado. Tal ângulo é chamado de plano contrapicado, pois os ângulos se concretizam no 

plano.  

A objetiva utilizada para produzir a fotografia foi uma normal, com distância focal de 

50mm, pois a imagem praticamente não apresenta distorções, e como falado anteriormente 

nas outras análises a lente normal encontra-se no ponto intermediário, e é considerada a 

melhor para se fazer fotografias em estúdio. Por ser geralmente uma lente fixa, a 50mm tem 

uma abertura do diafragma que pode chegar a f 1.2, garantindo uma ótima luminosidade. 

Porém na fotografia analisada percebemos muita nitidez, o que indica aproximadamente a 

abertura do diafragma em aproximadamente f 5.0 e uma velocidade de aproximadamente 125. 

Como a foto foi feita em estúdio e uma fotografia com esse número de abertura do diafragma 

e velocidade ficaria escura, é certo o uso de luz artificial, mais especificamente nesse caso o 

flash.  

                                                           
25

Disponível em: http://vogue.globo.com/moda/moda-tendencias/noticia/2013/10/top-10-tendencias-que-sairam-

das-passarelas-internacionais-de-verao-2014.html 

http://vogue.globo.com/moda/moda-tendencias/noticia/2013/10/top-10-tendencias-que-sairam-das-passarelas-internacionais-de-verao-2014.html
http://vogue.globo.com/moda/moda-tendencias/noticia/2013/10/top-10-tendencias-que-sairam-das-passarelas-internacionais-de-verao-2014.html
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Por isso, falaremos agora da iluminação que foi usada, que é uma iluminação simples, 

onde foi usada apenas uma fonte de luz, mais especificamente uma tocha de flash. Porém, não 

é tão simples assim, para a luz não ficar tão dura, foi usado um painel difusor da altura da 

modelo, para iluminá-la da cabeça aos pés. De acordo com Hurter (2010, p. 79) o painel 

difusor é translúcido e a luz é direcionada através dele até a modelo para conseguirmos uma 

iluminação mais suave. A posição da tocha de flash e do difusor é na diagonal esquerda, 

porem de frente para a modelo que está virada à esquerda. Percebemos que não há outra luz 

complementar através das sombras formadas pelos pés e pela fenda da calça, outro fator a 

ressaltar é que as sombras são suaves, devido ao uso do painel difusor que as amenizou. O 

tom da iluminação é frio, pois as cores foram fielmente retratadas. 

 A composição da fotografia é constituida pela modelo e pelas flores, a primeira está no 

centro da fotografia, pois é o principal elemento e as flores estão atrás dela, mas aparecendo 

bem nas laterais e com maior concentração no lado direito. A colocação do elemento principal 

no centro nos transmite equilíbrio. Confirmando isso, Sousa (2004, p. 68) diz que “a forma 

mais comum de compor uma fotografia é colocar o motivo no centro. É uma forma de 

composição que resulta com motivos simétricos e que cria, normalmente, uma imagem 

repousante e equilibrada”.  

 Contrapondo o equilíbrio do centro temos as flores, que são mais carregadas no lado 

direito da fotografia, dando uma pequena sensação de desequilíbrio. As flores não são o 

elemento principal da fotografia, mas tem a importância de contextualizá-la. Sobre esse 

desequilíbrio Sousa (2004, p. 69) afirma que “ao colocar-se o tema fora do centro, obriga-se o 

olhar do observador a mover-se pelo enquadramento e permite-se a esse observador uma 

melhor observação contextual do ambiente que rodeia o motivo”. 

As flores são orquídeas que na Grécia Antiga,  

 
se uma jovem se apresentava com orquídeas enfeitando a sua cabeça, isso 

significava que estava procurando o seu par ideal. Se o mesmo acontecia com 

uma mulher mais velha, na maioria das vezes isso era um sinal de ostentação, 

uma demonstração da sua riqueza e luxo em que vivia. 

(http://www.significados.com.br/orquidea/) 

 

 Por terem ligação com o feminino, como citado anteriormente, as orquídeas são 

conhecidas por sua beleza, delicadeza e por serem flores exóticas também remetem ao luxo, a 

elegância.
26

 É interessante perceber a escolha da flor para ser usada no fundo de uma 

                                                           
26

Disponível em: http://www.naturezadaterra.com/2009/03/significado-da-orquideas.html 

 

http://www.significados.com.br/orquidea/
http://www.naturezadaterra.com/2009/03/significado-da-orquideas.html
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fotografia que tem como foco uma modelo oriental, que é geralmente uma característica 

étnica mais exótica, principalmente aqui no Brasil. As duas se complementam, transmitindo 

uma mensagem de beleza diferente, exótica. 

 Após falar sobre composição analisaremos os elementos morfológicos presentes na 

fotografia, que são: mancha e cor. A mancha está caracterizada pelo fundo da fotografia, que 

é uma espécie de mistura de duas cores em várias manchas que de difundem, transmitindo 

suavidade, delicadeza, estando em harmonia com as orquídeas.  As cores presentes estão 

entre branco, amarelo, dourado, rosa e salmão em variadas tonalidades. A fotografia apresenta 

harmonia cromática, que de acordo com Sousa (2004, p. 75) é quando existem cores 

próximas, como laranja, amarelo e vermelho, praticamente as cores que aparecem na 

fotografia que está sendo analisada. 

 Presente na blusa, sapatilha e borda das orquídeas, o branco, que de acordo com 

Farina, Perez e Bastos (2006, p. 97) tem origem na palavra germânica blank (brilhante) e 

simboliza a luz. Além disso, indica neutralidade, pureza e liberdade e tem associação afetiva 

com simplicidade, bem, juventude, otimismo, harmonia e estabilidade. 

 Já o amarelo, presente no miolo das orquídeas em alguns pontos do fundo da 

fotografia é uma cor alegre, viva, que nos transmite energia como confirmam Farina, Perez e 

Bastos (2006, p. 101) “O amarelo é um pouco mais frio do que o vermelho e remete à alegria, 

espontaneidade, ação, poder, dinamismo, impulsividade.”. Além disso, ainda de acordo com 

os autores, tem associação material com verão, luz, chinês e calor de luz solar e associação 

afetiva com iluminação, conforto, idealismo, espontaneidade, originalidade e expectativa, 

todas as características podem estar presentes no conceito dessa fotografia.  

 Próxima ao amarelo, a cor de ouro, ou dourado está presente na calça da modelo e em 

detalhe na blusa e sapatilha. Como a blusa e sapatilha são de cor simples e suave o dourado 

trouxe o contraste, o brilho, dando mais sofisticação à vestimenta da modelo. O dourado, de 

acordo com Farina, Perez e Bastos (2006, p. 106) tem associação com dinheiro, luxo e 

felicidade, é a cor da sofisticação, pois é raro. Porém, se usada em excesso pode ser 

interpretada como popular, mas não é o caso da presente fotografia, que está muito 

equilibrada, mesclando um tom básico com o dourado. 

 Para deixar o editorial mais feminino foi usada a cor rosa, em diversas tonalidades, 

tanto na orquídea quanto no fundo da fotografia. Para Farina, Perez e Bastos (2006, p. 105) a 

cor rosa, nome de flor e nome feminino bastante usado, é a típica cor representativa do 

feminino, transmite encanto e amabilidade. O rosa foi usado para deixar a fotografia mais 
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feminina, trouxe mais suavidade, pois até então foi utilizado o branco e dourado, cores que 

podem ser ligadas ao masculino também. 

 Por fim, encontramos também a cor salmão, encontrada na orquídea e no fundo da 

fotografia, é um rosa suave, que ao encontro do amarelo do fundo torna-se mais alaranjado. 

Farina, Perez e Bastos (2006, p. 105) afirmam que o nome salmão já vem tendo perda de uso 

devido a concorrência com a palavra pêssego que tem tonalidade parecida e carrega a 

característica de doçura aveludada, mais agradável que a relação com o animal. 

 

O salmão é um dos raros animais cujo nome deu origem a um qualitativo de cor na 

maioria das línguas. Salmão qualifica um cor-de-rosa bastante suave "atirando-se" ao 

alaranjado. No final do século XIX e no início do XX, designava mais uma tonalidade 

do vermelho que uma tonalidade rosa alaranjada. É verdade que a carne dos salmões 

outrora não apresentava exatamente a mesma cor dos salmões dos viveiros de peixes, 

mais desbotados. O êxito da palavra salmão como vocábulo cromático é atestado pela 

rápida criação do adjetivo salmonado" para qualificar a nuança de um certo número de 

cores: bege salmonado, amarelo salmonado etc. (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006, 

p. 105). 

 

 Após falar sobre os elementos morfológicos, iremos abordar os elementos de 

conotação presentes na fotografia, que são: pose, fotogenia e esteticismo. A pose, que engloba 

os gestos e expressões do ser humano dá determinado sentido para a imagem, principalmente 

quando feita propositalmente, como geralmente é feita em fotografias publicitárias de 

editoriais de moda.  

 Na pose analisou-se primeiramente a expressão do rosto da modelo, em que 

percebemos o olhar distante e a boca entreaberta. O olhar distante, por evitar a proximidade 

com o espectador torna-se misterioso. Segundo Ang (p. 22) “o olhar distante é uma recusa ao 

contato visual, o que enfatiza a beleza sobre o comprometimento.”. Além disso, a modelo está 

com o olhar muito fixo em um ponto, que nos transmite a sensação de foco, firmeza. Em uma 

matéria da seção de moda do site Terra
27

, a modelo Daiane Meneghel diz que se a ideia a 

passar na foto é seriedade o ideal é fazer um olhar fixo, como na fotografia analisada. Já a 

boca entreaberta representa a sensualidade e sedução feminina, é uma das principais 

características do “carão”, jargão utilizado no meio da moda. 

 Após desvelar as características provenientes das expressões do rosto da modelo 

iremos decifrar a mensagem do corpo, os gestos e a postura. Os braços estão flexionados e as 

mãos estão no bolso da calça da modelo, não fazendo nenhum gesto com as mãos. A modelo 

está com os ombros retos, ou seja, com uma boa postura, transmitindo firmeza, 

                                                           
27

Disponível em: http://moda.terra.com.br/fashion-rio/bastidores/carao-modelos-explicam-como-parecer-

poderosa-e-sensual-nas-fotos,8d2b620a4402e310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html. 

http://moda.terra.com.br/fashion-rio/bastidores/carao-modelos-explicam-como-parecer-poderosa-e-sensual-nas-fotos,8d2b620a4402e310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://moda.terra.com.br/fashion-rio/bastidores/carao-modelos-explicam-como-parecer-poderosa-e-sensual-nas-fotos,8d2b620a4402e310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
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confiabilidade. Além disso, está com o corpo (principalmente o quadril) inclinado para frente, 

o que, segundo Lima (1988, p. 113) é uma atitude de aproximação. Além disso, a modelo está 

na ponta dos pés, o que sugere leveza, amenizando as características mais “duras” citadas 

anteriormente. 

 O segundo elemento de conotação presente na fotografia é a fotogenia, em que a cena 

ou o sujeito, como no presente caso, são favorecidos pela iluminação, técnica de impressão ou 

processamento, que contribuem para a construção de sentido da imagem. (SOUSA, 2004, p. 

81). A iluminação suave que foi usada valoriza a modelo e sua vestimenta, dando sutilidade e 

naturalidade à fotografia. Os cuidados com a impressão foram a qualidade da tinta e 

finalização do arquivo, para manter as cores vivas, e, além disso, o papel usado na revista 

também tem grande importância, no caso foi usado um papel couchê brilhante, o que se 

repetiu nas quatro análises. E quanto a processamento acredita-se que foi feita uma edição, 

como correção de cor, aplicação do fundo das orquídeas e o degradê.  

Por fim, o último elemento de conotação que é o esteticismo, é o ponto de a fotografia 

se parecer com a pintura, o que acontece na presente fotografia, por seus tons e características 

da modelo. 

 

Percepções das quatro fotografias 

 

Das quatro imagens duas tinham orientação vertical e duas horizontal. A iluminação de ambas 

era leve e suave, que nos permite lembrar dos sonhos e utopias prezados pela Melissa. Todas 

as fotografias tinham muitas cores e a maioria delas eram vibrantes. Os planos eram gerais, 

principalmente usados para mostrar os calçados. As modelos sempre tinham características 

étnicas diferentes, remetendo a diversidade que a Melissa preza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho, que teve como tema as fotografias publicitárias de editoriais de 

moda de capa da revista Plastic Dreams, propôs desvelar os sentidos produzidos por essas 

fotografias, o que elas querem transmitir para as consumidoras dos calçados da Melissa e 

leitoras da revista. Através da teoria de Roland Barthes sobre expressão e conteúdo foi 

possível analisar as quatro fotografias publicitarias de editoriais de moda. As quatro 

fotografias pertenciam a um editorial de capa de revistas pares, ou seja de cinco revistas pares, 

quatro fotografias eram de um editorial de capa, o editorial mais importante da revista. 

 Nas fotografias percebemos a grande fidelidade às temáticas, através do uso de 

elementos adequados, ou seja, as roupas, acessórios, maquiagem, cabelo, cenário etc. 

Lembrando que tudo isso já vem pré-determinado, junto com os outros elementos da 

linguagem fotográfica, da agencia de publicidade, e foi definido de acordo com o briefing, 

compilação das informações importantes do cliente e o que ele deseja com determinada 

campanha, ou, como no nosso caso, com o editorial. As temáticas da Plastic Dreams da marca 

Melissa, principalmente as analisadas, estão relacionadas aos sonhos, às utopias, ao mundo de 

fantasia, ao mundo de cores, ao mundo onde o amor prevalece, a felicidade é constante, ao 

mundo onde praticamente todas as meninas e mulheres gostariam de viver. Ao ler a revista, ao 

ver as fotografias temos a possibilidade de viver isso, de entrar no mundo da Melissa, no 

mundo dos sonhos de plástico.  

 Outra percepção que tivemos após analisar as fotografias foi que o plano geral, ou 

plano de conjunto fechado, em que as modelos aparecem de corpo inteiro prevaleceu nas 

quatro fotografias, o que se justifica por ser um editorial de moda, onde a roupa e, no presente 

caso o calçado também deve aparecer.  

 As fotografias também se assemelharam na iluminação, que são mais difusas, com 

sombras leves e fidelidade a cor. Dentre as cores, predominaram os tons claros em três das 

quatro fotografias, em duas delas remetia ao céu, e outra tinha tons claros que remetiam às 

cores da flor orquídea. 

 Dentre todas as semelhanças e sentidos descobertos é interessante ressaltar o quão é 

importante à relação da expressão e do conteúdo na produção de sentido de uma fotografia, e 

que a mudança de alguns, ou até mesmo um elemento da linguagem fotográfica pode mudar 

tal sentido.  
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 A percepção que se tinha da Melissa antes de realizar as análises que já era ótima foi 

reforçada, pois foi muito interessante perceber toda essa preparação, preocupação da Marca 

para agradar o seu target. 

 Por fim, para a pesquisadora a oportunidade de estudar a fotografia através dos 

editoriais da Melissa o que foi importante demais, para o crescimento e aprendizado nessa 

área. Fica o desejo de poder dar continuidade a pesquisa, e deixa-la mais abrangente, 

expandindo para uma pesquisa que envolva as consumidoras, para ter uma visão mais ampla 

sobre o que elas pensam sobre as fotografias publicitárias dos editoriais da revista Plastic 

Dreams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARROS, Antonio; DUARTE, Jorge. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 

São Paulo, SP: Atlas, 2005. 380p. 

 

BARTHES, Roland. Inéditos: Imagem e moda. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2005. 380 p. 

 

BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso: ensaios críticos III. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1990. 284 p. 

 

BARTHES, Roland. Sistema da Moda. Lisboa, PO: Edições 70, 1967. 353p. 

 

BARTHES, Roland. Elementos de semiologia, 15. Ed. São Paulo, SP: Cultrix, 2003, 116p. 

 

BARTHES, Roland. A câmara clara. Tradução: Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 2012.  

 

BUSSELLE, Michael. Tudo sobre fotografia. São Paulo, SP: Pioneira, 1979. 

 

CASTILHO, Kathia; MARTINS, Marcelo M. Discursos da Moda: semiótica, design e corpo. 

São Paulo, SP: Editora Anhembi Morumbi, 2005. 

 

CESAR, Newton. Direção de arte em propaganda. 9. Ed. Brasília, DF: Editora Senac, 2006. 

 

COSTA, Taciana Tomie Iizuka da; CAMARGO, Isaac Antonio. Expressão e conteúdo: a 

contrução de sentido nas fotografias de Elliot Erwitt. P. 81-98. Em: Discursos fotográficos. 

Londrina, PR: Curso de Especialização em Fotografia: Práxis e Discurso Fotográfico, 2008. 

 

DUARTE, Elisabeth Bastos. Fotos & Grafias. 2000. 

 

EGUIZÁBAL, Raúl. Fotografía publicitária. 2. Ed. Madri, Espanha: Catedra, 2006. 231 p. 

 
FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em comunicação. 4.ed. São Paulo, SP: Edgard 

Blücher, 1999. 

 

GENÉRICO, Tony. Estúdio: fotografia, arte, publicidade e splashes. 2.ed. Balneário 

Camboriú, SC: Photos, 2012. 228p . 

 

HUNTER, Bill. A luz perfeita: guia de iluminação para fotógrafos; tradução Tim Martin 

Stohrer. 3. Ed. Balneário Camboriú, SC: Photos, 2009. 

 

LIMA, Ivan. A fotografia é a sua linguagem. Rio de Janeiro, RJ: Espaço e Tempo, 1988. 

 

MARTINS, Zeca. Propaganda é isso aí! São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

MESQUITA, Cristiane. Moda contemporânea: quatro ou cinco conexões possíveis. São 

Paulo, SP: Editora Anhembi Morumbi, 2004. 

 



79 

 

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais: um guia 

prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos. 2. ed. 

atual. ampl. São Paulo, SP: Atlas, 2009. 204 p. 

 

NEWTON Medeiros. Estúdio na prática. 70 esquemas de luz para usar. 3ª Ed. São Paulo, 

SP. Editora Europa, 2008. 
 

PALOMINO, Erika. Melissa eu! Rio de Janeiro, 2009. 
 

PARRET, Herman. A estética da comunicação: além da progmática. São Paulo, SP: 

Unicamp, 1997. 204 p. (Coleção Repertórios) 

 

PLASTIC DREAMS – Todas as revistas citadas estão disponíveis em: 

http://www.melissa.com.br/revista/ 

 

SANT‟ANNA, Armando; JÚNIOR, Ismael Rocha; GARCIA, Luiz Fernando Dabul Garcia. 

Propaganda: teoria, técnica e prática. 8.ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2009. 

 

SOUSA, Jorge Pedro. Fotojornalismo: introdução à história, às técnicas e à linguagem da 

fotografia na imprensa. Florianópolis, SC: Letras Contemporânea, 2004. 124 p. 

 

SOUZA, Valdete Vazzoler de; CUSTÓDIO, José de Arimathéia Cordeiro. Fotografia: meio 

e linguagem dentro da moda. Em: Discursos fotográficos. Londrina, PR: Curso de 

Especialização em Fotografia: Práxis e Discurso Fotográfico, 2005. 

 

STAKE, Robert E. Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam. Porto Alegre: 

Penso, 2011. 263 p. 

 

ANG, Tom. O fotógrafo completo. 2.ed. São Paulo, SP: Europa, 2010. 

 

VERÓN, Eliseo. Fragmentos de um tecido. São Leopoldo, RS: Ed. Da UNISINOS, 2004. 

286 p. 

 

VIEIRA, Eduarda Moreira da Silva. Os Estuques no Contexto das Artes Decorativas 

Portuguesas. 2008. Disponível em: 

www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/LivroActas_final%20(2).pdf                                                   

http://www.casaruibarbosa.gov.br/arquivos/file/LivroActas_final%20(2).pdf

