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“Assim pode-se entender a fotografia de moda, que nos diz respeito mais 
diretamente, não como pura documentação, pela imagem, de uma roupa, mas 
como transposição física da própria roupa, ou, melhor ainda, daquele evento 

que é a roupa vestida”. 

MARRA, Claudio, 2008, p. 31 

 

“Mais do que uma fotografia de moda, devemos começar a pensar que existe 
uma moda da fotografia, isto é, que existe um mundo paralelo, que 

virtualmente repropõe a experiência da roupa vestida”. 

MARRA, Claudio, 2008, p. 32 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem as campanhas publicitárias da grife Marc Jacobs dos anos 00, 05, 06, 08 e 
09 como objeto de pesquisa. Partindo da semiótica, se busca então analisar, olhando 
principalmente para as imagens da marca, sua ideologia, para quem e como ela fala. Visto que 
a imagem é uma das principais armas que a moda possui para comunicar os seus passos e 
registrar sua trajetória, foi necessário percorrer por sua história, pelos fundamentos da 
semiótica dentro do campo da imagem e detectar na fotografia de moda os códigos 
necessários para o entendimento da mensagem visual.  

 

Palavras-chave: Fotografia de Moda, Imagem, Marc Jacobs, Semiótica 
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ABSTRACT 

 

This research has as main object Marc Jacobs’ ad campaigns from the years 00, 05, 06, 08 and 
09. Starting from a semiotic analysis and taking a special look at the fashion photography of 
the brand, this work looks for its ideology, for who and how is it talking to. Once image is the 
main fashion artifact to communicate and make its own trajectory, it was necessary to take a 
path through the fashion history, semiotic fundaments - precisely in the image field, in order 
to detect in the fashion photography the codes required for the visual message’s 
understanding.  
 
 
Key-words: Fashion Photography, Image, Marc Jacobs, Semiotics 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A imagem, no atual contexto contemporâneo, é um elemento trabalhado sob ampla cautela. 

Hoje, principalmente diante da facilidade de acesso à informação, através das várias formas 

de mídia, e por assim dizer, diante de um público bem mais inteirado e exigente, a imagem se 

tornou uma ferramenta de extrema importância para as marcas, posto a transmitir sua 

identidade e ações para o consumidor. No contexto da moda, a imagem é o elemento principal 

para essas práticas e é a fotografia o meio mais explorado pelo ramo. Essa pesquisa se 

justifica diante desses acontecimentos, pois tal contexto merece ser visto e analisado sob 

princípio científico. Afinal, vive-se a era da imagem. 

Visando uma contribuição para os estudos da semiótica, da imagem e da moda, essa pesquisa 

aborda a identificação de códigos imagéticos, como canais de transmissão da identidade de 

uma marca para o seu público. Esta pesquisa tanto contribui para as marcas de moda, que 

podem manipular cada aspecto de sua comunicação, quanto para o consumidor, que pode 

começar a perceber os caminhos para a absorção daquela marca ou daquela mensagem para 

si. 

Diante do amplo espaço que a imagem ou a cultura visual ocupa na sociedade em geral, 

pretende-se ainda servir para futuras indagações que busquem e avancem ainda mais no 

entendimento deste assunto na academia. Na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), especificamente no curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e 

Propaganda, ainda é pouco os trabalhos acadêmicos que têm a imagem sob um viés científico. 

A mesma justificativa vale para pesquisas que abordam identidade de marca, estudos de 

publicidade e imagem de moda. 

Para chegar ao ponto de análise das fotografias contidas nos anúncios, inicialmente foi preciso 

ter uma contextualização sobre o sistema da moda. 

A moda sempre foi muito mais do que uma simples criação de uma roupa estranha feita por 

alguém tão estranho quanto. Sua história guarda fatos interessantes e sempre necessários 

serem revistos para a constante busca do novo, sempre tão recorrente neste meio. Sem 

precisar ir tão longe, o capítulo um faz uma abordagem da moda a partir do século XX, 

momento responsável pela transformação da cultura da roupa em uma indústria valiosa e 

requerente de muitos outros campos de conhecimento para se desenvolver. A moda é a 
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elaboração de roupas, que carregam significados, logo, comunicação. A moda precisa ser 

comunicada, ela é uma instituição visual e encontra na fotografia uma alternativa para assim 

se fazer. 

Sabendo disso, ainda no primeiro capítulo, foi também necessária uma abordagem sobre o 

desenvolvimento da fotografia de moda e sua influência nas culturas que foram se 

propagando com o passar das décadas. Grandes fotógrafos firmaram estilos e foram 

registrando a moda de cada época. Alguns agregaram um caráter artístico em seu estilo, 

outros mostraram formas de vender um produto mexendo com o imaginário das pessoas. Mas 

no fim, todos contribuíram para a temporalização da moda: se uma época tinha uma cara e se 

hoje disso se sabe é porque, com o passar dos anos a moda, que agrega uma mensagem visual 

aos tempos, foi sendo registrada. Após a sua contextualização e a da fotografia de moda, 

caminhou-se no capítulo dois para o desenvolvimento sobre os pensamentos em cima das 

teorias da semiótica e da imagem. 

A semiótica estuda o significado das coisas. Sua base se constitui nos tipos de unidade 

mínima significante: os signos. Eles se dividem em três categorias básicas: ícone, quando ele 

é descritivo, uma analogia ou semelhança; índice, quando ele é designativo, possui uma 

ligação fatual com o que se refere; e o símbolo, quando representa algo a partir de uma 

conversão social. Mas os signos precisam de um suporte para se concretizarem e assim serem 

passivos à interpretação. 

Charles Pierce criou uma tríade para fundamentar o processo semiótico. O signo é o primeiro 

instante que dá qualidade ao referente. O segundo é o objeto significante, que liga o signo ao 

terceiro, o interpretante, que tem o poder de entender o significante daquele referente, 

concluindo assim a lógica dessa tríade.  

A imagem como signo se manifesta de varias formas. Por ser complexa, é estudada a partir de 

vários pontos de vista científicos e, para se ter um entendimento, é necessário ter o mínimo de 

noção sobre elementos básicos do design para a sua interpretação plástica e a vivência, por 

parte do interpretante para a sua interpretação icônica. A representação é um dos conceitos 

básicos da semiótica em geral e fundamental na semiótica da imagem (JOLY, 1996) 

A semiótica da fotografia se baseia na semiótica da imagem, o que há é uma distinção do 

meio fotográfico das demais formas de imagens. A fotografia é um meio em que pode 

funcionar, ao mesmo tempo, como ícone e como índice, pois, por um lado, ela reproduz a 
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realidade através da semelhança; por outro, ela tem uma relação causal com a realidade 

devido às leis da ótica. Ora ela representa a realidade, ora ela tem relação direta e real com 

ela. Apesar de conviverem juntas, não é uma relação de interferência, mas sim de 

complemento. 

Assim, tem-se então a fotografia de moda especificamente. Tida como mídia secundária, pois 

o corpo viria primeiro, uma vez que é para este e neste que a moda melhor se vende, a 

imagem de moda serve para estender este corpo tanto em espaço como em tempo. Além 

disso, tem obrigatoriamente o sonho da moda, a idealização da beleza explícita em si, às vezes 

mais literais e outras nem tanto. Tendo esta ideia de irrealidade contida na fotografia de moda, 

sua cadeia de significados é abordada e analisada dentro do objeto de estudo desta pesquisa: 

as campanhas publicitárias da Marc Jacobs. 

Desde o primeiro contato com as fotografia de Juergen Teller para a Marc Jacobs, algo foi 

despertado e uma curiosidade foi atentada desde então. Porque essa marca tem esta postura? 

Onde está a beleza e o sonho para vender? Questionamentos foram surgindo e alguma 

compreensão também, porém não satisfatória. O quão fantástico pode ser uma campanha de 

moda apresentada de forma oposta? Como funciona essa forma oposta? A fotografia de moda 

proporciona uma grande amplitude criativa. Se a pesquisa seria sobre fotografia de moda, as 

campanhas da Marc Jacobs pareciam ser as mais sedutoras para essa tarefa. 
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1. SOBRE O SISTEMA MODA 

 

A moda tem a sua história e dela procura-se entender e contextualizar qualquer fato isolado a 

ser abordado. No presente capítulo, a moda é tratada primeiramente sob entendimento do seu 

papel na sociedade, sua influência e consequência na vida dos indivíduos e os principais 

acontecimentos da sua evolução desde o século passado são recapitulados, destacando os 

grandes avanços a cada década. Na segunda parte, a evolução da fotografia de moda é 

abordada diante da obra dos principais e mais influenciadores fotógrafos de moda, junto ao 

surgimento das primeiras mídias especializadas em moda no início do século XX. 

 

1.1 O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DA MODA 

 

A moda é um sistema. Um sistema complexo que está presente no cotidiano da sociedade e 

influencia a cultura de um modo geral. A moda tem sua história que, em menor rebuscamento, 

teve seu início com o aparecimento do homem, mas ela como sistema-indústria iniciou-se no 

século XIX com a abertura de ateliês de costura em Paris, voltados para as classes que 

queriam (e podiam) exibir uma vida luxuosa. 

 

Da metade do século XIX até a década de 1960, momento, com efeito, em 
que o sistema começa a fender-se e readaptar-se parcialmente, a moda vai 
repousar sobre uma organização a tal ponto estável que é legítimo falar de 
uma moda de cem anos, primeira fase da história da moda moderna, seu 
momento heróico e sublime (LIPOVETSKY; 2009. p. 79). 

 

Então a história da moda é divida em dois momentos: primeiramente dominado pela Alta 

Costura e depois pelo prêt-à-porter. 

Ao longo dos anos, a moda foi se moldando aos grandes acontecimentos que marcaram a 

sociedade e a cultura no mundo inteiro. Os anos difíceis das grandes guerras mundiais; a 

escassez de matéria-prima; o baby boom a revolução sexual; os movimentos feministas e o 

surgimento da internet foram alguns dos fatores que marcaram os altos e baixos momentos 

desse sistema. 
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A moda pode ser vista de várias formas: como efêmera, quando se avalia o seu potencial de 

imediatismo, descartável e passageiro; como ciência, quando é fundamentada a partir de 

pensamentos históricos, político-sociológicos ou filosóficos; como arte, quando pensa-se que 

ela pode expressar uma vontade e quando é puramente de caráter visual, exercício de design e 

criação; como indústria, com prazos, mecanismos, ciclos e cifras; e por fim, a moda é 

comunicação, quando ela gera mídia e está na mídia para ser informada. 

A moda está no capitalismo e ela sobrevive da venda de produtos e dos seus lucros, é um 

processo. Se cria, se desenvolve, se vende e se lucra. A ideia do passageiro e do descartável é 

totalmente válida nesse sentido. O ciclo da moda, teoricamente, é de seis meses 

(primavera/verão e outono/inverno), mas cada vez mais isso está ficando obsoleto. As grandes 

casas de moda, que ditam as tendências para o mercado, inclusive no jeito de fazer moda, já 

criaram suas coleções cruise e resort (alto verão), entre as temporadas bianuais, justamente 

para atender a esse imediatismo. Esse processo, que vem se desenrolando desde os anos 60, 

está em seu estado mais crítico, pois o produto que é criado agora, já pode ser comprado pelo 

cliente amanhã. Não há um amadurecimento das tendências, a ideia da paixonite 1 

(LIPOVESTSKY; 2009) nunca esteve tão forte. Os famosos 15 minutos, proclamados pelo 

Andy Warhol, faz parte do cotidiano das sociedades contemporâneas. Novas referências, 

formatos e ídolos surgem e desaparecem a todo instante, músicas fazem sucesso e, antes de 

chegarem ao seu ápice, já são substituídas por outras. A internet age dando força a essa 

situação. Com ela, todo mundo hoje pode ser celebridade (banalização da fama), todo mundo 

pode ser fotógrafo, todo mundo pode ser jornalista. A moda é um meio que funciona muito 

bem no ambiente online e talvez por isso seja a indústria que mais sofre as consequências 

desse imediatismo, pois aceita bem os novos formatos digitais que vão surgindo a cada 

momento. 

A moda se vê vítima de todo esse processo efêmero. Muitas vezes, os designers precisam 

criar cinco ou seis coleções por ano, para atender a demanda de um mercado que ela mesma 

ajudou a criar. Tendências que acabam de surgir, logo são substituídas por outras. Elas vão e 

voltam. O que já aconteceu pode ocorrer novamente, só que, por ser em um novo contexto, 

acontece diferente. O ombro alto e marcado, buscado nos anos 2000 pela parisiense Balmain, 

é totalmente diferente do ombro alto e marcado dos anos 80, época em que as mulheres 

começaram a ocupar em grande número vagas de trabalho nos escritórios das empresas. Os 

                                            
1 Termo usado por Lipovetsky para conceituar a velocidade com que as ideologias chegam e se vão em nossa 
sociedade. A sociedade rapidamente ama as coisas, mas logo se encanta pela próxima novidade. 
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desfiles, que antes eram apenas privilégio dos mais fiéis clientes e da imprensa, demoravam 

meses para aparecer na mídia, hoje são transmitidos ao vivo pela internet, com direito à 

interatividade. A inglesa Burberry sabe trabalhar essa ferramenta muito bem, ao colocar os 

produtos desfilados à disposição para venda em seu site assim que o desfile acaba. 

O individualismo se apresenta como forma pura e absoluta nesse novo tempo da moda, a era 

que Gilles Lipovetsky chama de “a moda aberta”. Sobre aquela época, “enquanto a sociedade 

democrática é cada vez mais inconstante em matérias de discurso de inteligibilidade coletiva, 

é ao mesmo tempo cada vez mais equilibrada, constante e firme em suas bases ideológicas de 

fundo” (LIPOVETSKY; 2009 p.279). Isso quer dizer que a estabilidade do pós-guerra e o 

gozo por momentos de fartura, resultam em tempos em que a individualidade e o passageiro 

(paixonite) se firmam na sociedade, resultando numa ideologia que pregava o uso do eu livre 

e realizações privadas. Um espaço de ações efêmeras. 

Mesmo a moda começando a ser uma indústria relevante a partir da metade do século XIX, 

foi só no pós-guerra que ela se estabeleceu como viés fundamental da cultura, quando ali se 

percebeu uma ampla valorização da democratização. 

Saindo de cidades, economias e culturas devastadas pela guerra, a moda veio a usufruir de um 

momento chave, onde as sociedades agora gozavam de uma nova liberdade. Nos anos 60, 

novas ideologias foram estabelecidas, a mídia estava mais livre, os jovens tinham o seu 

espaço, uma indústria cultural era desenvolvida para atender toda aquela demanda. A 

valorização da democracia fez a moda sair da alta sociedade e ser também das massas.  

 

Os signos efêmeros e estéticos da moda deixaram de aparecer, nas classes 
populares, como um fenômeno inacessível reservador aos outros; tornaram-
se uma exigência de massa, um cenário de vida decorrente de uma sociedade 
que sacraliza a mudança, o prazer e as novidades (LIPOVETSKY; 2009. 
p.133). 

 

O ter, o fazer parte, o novo eram novas filosofias de vida empregadas pela moda, aludindo ao 

seu caráter efêmero. Com a vontade de esquecer todo o marasmo vivido na guerra e a 

celebração de novos horizontes, o relacionamento com antigos ideais havia mudado e outros 

novos tinham surgido.  
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No início do século XX, a moda era voltada apenas para uma parcela da sociedade. A Alta 

Costura trabalhava apenas para aqueles que podiam gastar fortunas em trajes que 

justificassem seu poder aquisitivo, pois o luxo era pra ser exibido.  

Durante a Primeira Guerra Mundial houve as primeiras grandes mudanças. No geral, surge 

uma nova maneira de se comportar. A quantidade limitada de tecido fez a barra das calças dos 

homens subirem. As mulheres passavam a assumir atividades das quais não estavam 

acostumadas. A praticidade, em exercer tais tarefas e o luto gerado pela quantidade de feridos, 

trouxe à tona roupas menos volumosa. A barra das saias subia, cabelos mais curtos, chapéus 

menores, uma monocromia nunca antes vista. Mas a guerra leva o desenvolvimento do 

processo tecnológico. 

 

Após a guerra de 1914, a confecção se transforma profundamente sob o 
efeito de uma maior divisão do trabalho, de um maquinismo mais 
aperfeiçoado e dos progressos da indústria química, que permitem obter 
coloridos mais ricos e, a partir de 1939, novos têxteis a base de fibras 
sintéticas (LIPOVETSKY; 2009. p. 81).  

 

As décadas de 20 e 30 foram de ascensão das maisons de alta costura, mas a guerra tinha 

ensinado novas formas para esse processo: os homens de negócio precisavam de roupas que 

acompanhassem o ritmo de trabalho e a alta costura tinha aprendido a fazer um luxo mais 

discreto. 

Surgia então a figura da Gabrielle Coco Chanel, a mulher que já sabia tomar de conta de seus 

negócios e que olhava para si para poder fazer moda para os outros. Construiu seu estilo em 

cima da simplicidade e da monocromia, criando roupas que fossem elegantes e ao mesmo 

tempo permitindo movimento e liberdade. Foi ela que libertou as mãos das mulheres que 

precisavam carregar suas coisas2. A partir de sua necessidade, Coco Chanel provocou novos 

costumes, o novo modo que criou de usar a bolsa é um bom exemplo disso. Ainda nos anos 

20, surgia o traje esportivo, para os que buscavam momentos de lazer. A Lacoste proporciona 

então para o homem um melhor movimento para o corpo. Era nos momentos esportivos e de 

lazer que ele encontrava-se livre daquele terno do dia-a-dia. O cinema e a música começavam 

                                            
2 Cansada de carregar seus objetos pessoais, Chanel criou uma bolsa que libertasse suas mãos. Em 1955, ela cria 
2.55, com uma corrente que permite a usuária pendurar em seu ombro ou cotovelo, deixando suas duas mãos 
livres. 
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a exercer certa influência na moda, assim como os movimentos artísticos já faziam 

(BAUDOT; 2008). 

A Segunda Guerra Mundial trouxe outros momentos difíceis para o sistema da moda. Os 

tempos duros trouxeram (ou forçaram) a criação de novos costumes. A moda parisiense se viu 

obrigada a trabalhar com o mínimo de materiais e novos tipos de matéria-prima. Houve cortes 

nas vagas de trabalho, reciclagem de antigos trajes, além de normas impostas na confecção de 

novas peças e na utilização de certos produtos. A Alta Costura, que então ditava os rumos da 

moda, curiosamente conseguiu sobreviver a mais uma guerra mundial, mas passaria por 

grandes mudanças nos tempos seguintes (LIPOVETSKY, 2009). 

Os anos 50, em meio à ascensão do modo de vida dos americanos, vitoriosos da guerra, e 

também da imposição da sua indústria na Europa, presenciaram a ascensão de Christian Dior 

que, em apenas uma década, atingiu o sucesso com suas criações. Esse grande criador de 

moda não trabalhava para as massas, mas sugeria para ela um sonho. O espetáculo elaborado 

por Dior estava longe de se aplicar a uma vida prática. Já sob amplo sucesso do New Look3, 

apresentado em sua primeira coleção, não demoraria a enviar suas criações para as 

americanas, sendo responsável por ampla parte das exportações de Alta Costura. A maison 

ampliaria-se, inaugurando uma loja em Londres, abrindo licenças para produção de acessórios 

e logo chegaria a outros países. 

O arquiteto da moda, assim como é conhecido o espanhol Christobal Balenciaga, veio a 

brilhar na mesma época fazendo um estilo onde se preocupava com proporções e a silhueta da 

mulher. Essa época ainda assistiu o retorno de Chanel, que tinha passado pelo fim da guerra 

no interior da França. Ela retorna em 1954 para um público desacreditado, mas que no fim 

provou, mais uma vez, a força que tinha (BAUDOT; 2008). O brilho dos vestidos de Hubert 

de Givenchy, nos filmes da Audrey Hepburn, o lançou para a carreira internacional, 

permitindo uma clientela que incluía grandes celebridades. 

Nos anos 60, a moda passa pela sua maior transformação enquanto indústria. A Alta Costura, 

da moda sob medida, que apenas se fazia valer para as classes mais privilegiadas da 

sociedade, começava a viver seu declínio de fato, com o surgimento de um novo processo 

                                            
3 Na apresentação de sua primeira coleção, em 1947, Christian Dior propõe uma “cintura marcada, seios 
majestáticos, pequeno busto emancipando uma ampla saia-corola” (BAUDOT; FRANÇOIS, 2008. p. 147). A 
expressão vem da então editora da Vogue, Carmel Snow, que comentou a coleção com a frase: “This is a new 
look!” 
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industrial, iniciado já nos anos 50, o prêt-à-porter4. Mecanismo diferente do ready-made 

americano, que se preocupava apenas com a produção em série de roupas, o prêt-à-porter 

passaria a ser a principal lógica de mercado utilizada na indústria da moda até hoje 

(CALANCA, 2008). O processo de criação seria muito semelhante ao da Alta Costura: para 

criar uma coleção, o designer continuava na exploração de um tema para desenvolver o 

conceito e criar as novas peças. Posteriormente, as criações seriam apresentadas em coleções 

sazonais, em desfiles elaborados para vender. Agora a moda buscava nas ruas a inspiração. A 

Alta Costura, para não desaparecer, precisou adquirir um novo sentido. Ela agora era a parte 

da moda que estava ligada à construção de sonhos, da moda prendida ao luxo. A indústria 

agora possuía claramente dois lados: A Altura Costura, do luxo extremo, do vestuário sob 

medida, e o prêt-à-porter, que democratizava a moda e disseminava a criatividade 

(LIPOVETSKY; 2009). 

O desafio do prêt-à-porter, em ter mais qualidade do que o ready-made americano, era fazer 

moda e não simplesmente produzir em grande escala a mesma roupa. Para esse novo 

momento, olhando para as massas, a moda buscava entender e atender nichos consumidores 

até então nunca explorados. Existia um novo olhar para os jovens, ao lançar modas ousadas e 

modernas que permitiam exercícios criativos inéditos. Com a abertura e gozo de certa 

liberdade, pois seguir a moda não significava mais ser rico, e aproveitando um momento de 

estabilidade econômica, os jovens podiam agora ser consumidores de moda (CALANCA; 

2008). 

Se Paris passava por esse momento de transição do sistema da moda, Londres era o lugar para 

vivê-la e perceber os novos movimentos culturais. Os jovens que começavam a consumir 

moda eram influenciados pelos ídolos da música e do cinema. A Swigging London era pura 

cultura jovem, constituída em castas urbanas. Eram tempos de paz e tinham dinheiro para 

gastar com entretenimento. Londres mostrava para o mundo uma sociedade revolucionária e 

consumidora de cultura. Carnaby Street e a região de Chelsea tornavam-se os lugares 

símbolos desse movimento. Pequenas e inovadoras marcas surgiam para alimentar os anseios 

dessa classe jovem que queria se divertir. Mary Quant fazia sucesso com suas minissaias, a 

marca Biba anunciava o que mais tarde viria a ser o movimento hippie. A modelo inglesa 

                                            
4 Diferente da Alta Costura que cria para um único e exclusivo cliente, o prêt-à-porter é produzido dentro de 
uma escala, seguindo padrões e tamanhos. Passava a existir a fabricação em série de um mesmo look, mesmo 
que pequena quantidade. 
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Twiggy conquistava a América e se tornava o rosto de uma época mergulhada no pop5 e no 

op6. Na música, os Beatles se tornavam os reis do rock. André Courrèges chama atenção com 

seu minimalismo puro e Pacco Rabanne com suas criações pouco comerciais, que envolviam 

materiais incomuns em roupas, como ferro e plástico. 

O prêt-à-porter era impulsionado na medida em que gerava nomes para chamar de seu. 

Grandes estilistas passavam a se associar a este novo momento. Yves Saint Laurent foi um 

dos maiores nomes, se não o maior, nesta nova configuração da moda. Em 66, ele inaugura, 

junto ao seu sócio e parceiro de vida, Pierre Bergé, a boutique Saint Laurent River Gauche, 

que logo servirá de referência para outras marcas abrirem seus espaços de prêt-à-porter. 

Ainda no mesmo ano, criaria “uma primeira coleção de prêt-à-porter feita em função dos 

imperativos da indústria e não como adaptação da Alta Costura” (LIPOVETSKY, 2009. p. 

129). O garoto, discípulo de Christian Dior, buscava em diferentes culturas, inspirações para 

criar coleções hoje, consideradas fundamentais na história da moda. Fez sucesso com sua 

coleção Mondrian, depois com a coleção Safari, a coleção Russa, a Espanhola, a Pop Art e 

ainda Le Smoking, que trouxe para as mulheres aspectos do guarda-roupa masculino. Sua 

moda era inovadora, sofisticada e usável, e viria a influenciar estilistas nas próximas décadas.  

A década seguinte assistiu uma grande evolução da moda, pois as mudanças vistas nos anos 

de 65 a 75 foram maiores do que jamais visto. Foi criado nessa época, um forte sistema de 

comunicação a fim de divulgar o prêt-à-porter: desfiles, modelos, fotógrafos e revistas eram 

os grandes heróis da moda (CUSTÓDIO; SOUZA, 2005). A confecção se estrutura e faz 

estabelecer de fato o prêt-à-porter, dessa vez também com as lojas de departamento. Se a 

moda tinha se tornado algo democrático, era de se esperar surgir movimentos libertadores que 

fossem contrários a qualquer nova onda dominadora. A Flower Power 7 , dos hippies, 

começava a chamar mais atenção do que outros movimentos estéticos e culturais da época. Os 

homens agora tinham cabeleiras longas como as mulheres, que por sua vez passavam a usar 

calças. A moda unissex crescia nas ruas. 

A androginia de ícones da música, como Mick Jagger, ajudava a estabelecer tais aspectos. 

David Bowie se transformava no palco com seu glam rock. Os movimentos negros ganhavam 
                                            
5 A Pop Art é o movimento artístico popularizado nos anos 60, principalmente disseminado pela figura do Andy 
Warhol, caracterizada pelo uso de elementos ícones da cultura popular e promover um comportamento 
“extrovertido” (MARRA; 2008) 
6 Movimento artístico-visual dos anos 60 de caráter formal. Linhas, círculos, xadrezes feitos sob o contraste do 
preto e do branco produzem uma ilusão de ótica. 
7 No movimento hippie, antimoda que se expressava em roupas vinda de culturas asiáticas. As vestes continham 
motivos floridos e difundia a paz e o amor. 
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força na América. Na segunda metade dos anos 70, surge o movimento punk, gerado por 

correntes musicais agressivas. A moda agora tinha a figura da inglesa Vivienne Westwood, 

que contribuiu para a forma deste movimento, sobrevivendo mesmo ao seu declínio 

(CALANCA, 2008). O fato é que a rua agora contestava e influenciava a indústria com mais 

força ainda. As mentalidades, a forma de se comportar e até mesmo a sofisticação mudariam 

nestes anos (LIPOVETSKY; 2009). 

A partir dessa década, a moda passa acontecer com força fora de Paris e Londres. Milão 

passava a ser o segundo polo de moda mais importante do mundo. Era de lá que viriam os 

melhores tecidos. O mundo desejava o made in Italy, devido à fama da Itália em produzir 

produtos de qualidade. 

Se Paris tinha visto a decadência da Alta Costura e a ascensão do prêt-à-porter e Londres 

tinha fervido com a Swinging London e as pequenas boutiques de vanguarda, agora, nos anos 

70, era Nova York que vivia o seu momento de acontecer. Os americanos eram vanguardistas 

e não mais dependiam das tendências vindas da Europa. A Pop Art era o maior movimento 

artístico da época e já influenciava a moda diretamente. Nomes da moda americana ganhavam 

força, como Ralph Lauren, Calvin Klein e muitos outros. Eram americanos para os 

americanos. (BAUDOT; 2008) 

O final da década de 70 assistiu a surgimento daquilo que, muito mais do que um simples 

movimento estético, foi um movimento cultural influenciado pela música, pela arte, pelo 

cinema, pela mídia e também pela moda, a Era Disco. Os clubes noturnos aconteciam na noite 

nova-iorquina, a discoteca Studio 54 era o lugar para ir e ser visto. Celebridades ferviam e o 

mito Andy Warhol ganhava força. As mídias registravam e geravam assunto. Novos grupos 

de Disco Music surgiam a todo instante. No cinema, John Travolta, em “Embalos De Sábado 

A Noite”, mostrava o que fazer e como fazer na pista de dança. Diane Von Furstemberg 

criava vestidos chiques, sexies e confortáveis para aquele contexto. A moda estava presente 

em tudo. 

A década de 80 começa com o auge e o declínio da era Disco e se torna a década da moda-

espetáculo (BAUDOT; 2008). A fashion week de Paris se firmava e nela, a cada temporada 

(outono-inverno em março e primavera-verão em outubro) as novas tendências e ideias eram 

acolhidas. Os desfiles vinham se tornando verdadeiros acontecimentos capazes de reunir uma 

imprensa especializada, vinda de várias partes do mundo. A moda estava na moda. Ela não 

era mais impositiva, era escolha. Paris se firmava como a capital da moda não mais por ter 
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sido o cenário de grandes acontecimentos desse meio, mas por passar a ser o lugar onde o 

mundo inteiro queria estar para apresentar e ver novas criações. 

A evolução dos meios de comunicação nesses anos ainda não chegava a interferir a moda 

como hoje, mas a cultura pop presente atingia o cotidiano em geral. A MTV nascia para dar 

cara às músicas que tocavam nas rádios. A juventude se via influenciada por ícones do rock, 

do pop, do cinema e das revistas de celebridades. A imagem tornava-se viés absoluto de uma 

sociedade consumista que passava a viver sob a base da aparência. A mulher estava ganhando 

mais espaço no mercado e para isso ela precisava de uma indústria que alimentasse a sua 

vontade de ser forte (BAUDOT; 2008). 

Thierry Mugler foi o nome associado à moda-espetáculo e apresentava coleções para aquelas 

que não tinham medo de aparecer. Ele propunha uma mulher forte de atitude e formas bem 

marcadas. As apresentações de suas coleções eram shows a parte, com luzes, trilhas e 

personalidades que viviam a suas roupas. 

Mas se as mulheres queriam ser fortes, não bastavam ser na hora do show, tinha que ser 

também na hora de competir com os homens dentro das empresas. O mercado de trabalho 

exigia boa imagem e as pessoas queriam poder. Atendendo a essas necessidades, Giorgio 

Armani criou moda recriando o que aparentemente não precisava ser recriado, o terno. Suas 

peças passavam a dar o aparente poder desejado por suas consumidoras para ganharem o 

mercado e assim sobreviverem. A moda fazia história agora no ambiente corporativo 

(BAUDOT; 2008). A forma de Armani empregar nas mulheres o terno masculino, renovando 

os materiais nobres e produzindo peças luxuosas de cortes e caimentos impecáveis, fez sua 

marca ícone de roupas para o meio empresarial. 

Os anos 80 ainda assistem o surgimento de grandes nomes como Jean-Paul Gaultier, que 

sabia tirar dos clássicos, muitas vezes satirizando, criações e combinações nunca antes 

imaginadas. A Adidas saía dos centros olímpicos e chegava nos guetos dos centros urbanos e 

se estabelecia em novos mercados. Os japoneses Yohji Yamamoto e Rei Kawakubo 

chamavam a atenção para uma moda longe de uma feminidade e sensualidade óbvia, com 

apresentações muitas vezes apocalípticas (sempre usando o preto) que evocavam aspectos de 

modas passadas. Em 83, Karl Lagerfeld chegava a Chanel para fortalecer e adaptar a maison 

aos novos tempos. 
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Marc Jacobs começou seus trabalhos ainda nos anos 80, mas só veio a ser notado no início 

dos anos 90. Quando era estilista da Perry Ellis, marca que ele dirigia junto com o seu sócio 

Robert Duffy, apresentou uma coleção da linha feminina inspirada na cultura grunge, estilo 

baseado no movimento musical e considerado sujo, que lançou moda nas ruas de Seattle e do 

mundo. A coleção vanguardista provocou polêmica, resultando na demissão do estilista, 

diante da má compreensão e das duras críticas àquele trabalho. 

Depois de três décadas de intensos acontecimentos, a década de 90 seria de calma. Talvez um 

certo arrependimento por um passado recente exagerado e já então considerado cafona, a 

monocromia estava presente fortemente nas criações apresentadas em Paris, Milão, Londres 

ou Nova Iorque. Para disfarçar tal monotonia, surge a figura da top model. Modelos, 

pouquíssimas dentre várias, tratadas como deusas, que dariam personalidade às coleções sem 

vida. Super modelos em super campanhas que recebiam super cachês. O culto às celebridades 

fazia com que essas mulheres ultrapassassem os limites e não só ficassem dentro dos desfiles 

e revistas de moda, marcando presença em produções hollywoodianas, em clipes musicais ou 

mesmo sendo seguidas por paparazzis no mundo todo. A moda entendia então que a massa 

precisava de referências. “A celebridade aqui induz uma possibilidade de sucesso ali: não se 

pode produzir um efeito de voga total pode-se via estrelas ampliar a audiência, colocar-se nas 

melhores condições de sucesso” (LIPOVETSKY; 2009, p. 254). 

Depois dos japoneses, Paris serviria de palco também para os Belgas vindos da Academia 

Real de Anvers, Antuérpia: Ann Demeulemeester e Dries Van Noten. Na Itália, Miuccia Prada 

criava coleções ao ponto de fazer com que os olhos do mundo se virassem para ela. Sua moda 

era para a mulher cosmopolita e independente. Donatella Versace dava continuidade à 

Versace, fundada por seu irmão na década anterior. Vivienne Westwood, ainda a mãe dos 

punks, continuava nome forte nas semanas de moda de Paris. Sob o comando artístico do 

emblemático Tom Ford, a Gucci fazia um retorno triunfal ao mercado de luxo, apresentando 

coleções de forte apelo sexual. 

Se uma marca de luxo tem que melhorar com o tempo, nada melhor do que se renovar e se 

adaptar a cada nova onda. As grandes marcas começavam a aderir à publicidade pesada e 

antigos talentos eram substituídos por novos na tentativa de buscar novas ideias e novas 

tecnologias. O estilista não criava mais só uma coleção de roupas, agora ele era o diretor 

criativo e precisava dirigir uma equipe de profissionais e várias linhas de uma marca, 

mantendo e unificando o seu conceito global (BAUDOT; 2008). Dentro de muitos casos, 
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destacavam-se John Galiano na Dior, Alexander McQueen e, mais tarde, Ricardo Tisci na 

Givenchy. Narciso Rodrigues era da Loewe, Martin Margiela da Hermés, que depois foi lugar 

de Jean-Paul Gaultier. Alber Elbaz cuidou da YSL Rive Gauche e depois Lanvin, onde até hoje 

permanece. Nicola Ghesquière na Balenciaga. 

Em 1997, a marca de acessórios de luxo, Louis Vuitton, contrata Marc Jacobs para criar uma 

linha de prêt-à-porter. Desde então, o americano vem fazendo história na casa francesa. O 

caso de Marc Jacobs na Louis Vuitton é um ótimo exemplo para entender como que cada 

marca procura falar para um tipo diferente de clientela sob seu conceito global. O trabalho 

desse estilista na casa francesa nada tem haver com o da sua marca própria. Claro que o estilo 

de Jacobs acaba implícito em ambos os trabalhos, mas as diretrizes são completamente 

diferentes. A Louis Vuitton é uma marca tradicional francesa e é hoje o maior nome entre as 

marcas de luxo do mundo. Seus consumidores são ricos e tradicionais. Seus produtos 

precisam atender uma clientela bastante exigente que procura manter seus modos sob o mais 

puro significado do que é uma vida luxuosa, com exclusividades. 

Para sua própria marca, Marc Jacobs funciona para um público culto e artístico. Na maioria 

de suas coleções existe as referências ao passado, sendo assim uma de suas características 

mais fortes. É com essa propriedade que a marca se apresenta para seus clientes, procurando 

sempre falar de forma extrovertida e intelectualizada. Sob esses aspectos, pode-se concluir 

que a marca costuma oferecer produtos que de certa forma já são familiarizados pelo público, 

mas ainda assim que transmitem o espírito e desejos do seu criador, definindo um diferencial 

a oferecer. 

Bem mais do que a calça skinny ou o retorno dos ombros marcados propostos pela Balmain, a 

moda no início do século XXI, vem marcando pelas constantes referências ao passado, pela 

preocupação com o meio ambiente e pela popularização da informação de moda. A moda 

possui fãs, que por mais que não tenham poder para consumir artigos de luxo, acompanham e 

informam em seus blogs o os seus últimos movimentos. Os principais acontecimentos 

continuam vindo de Paris, Milão, Londres e Nova Iorque, mas também vindo já das 

relevantes semanas de Berlin, São Paulo , Rio e Tóquio, cada vez mais internacionais e 

importantes. A moda estaria se descentralizando. A internet informa com muita rapidez o que 

anos atrás demorava semanas para chegar ao consumidor e na mídia. O desfile que acontece 

do outro lado do mundo é transmitido, comentado e já oferecido para compra 

instantaneamente pela rede digital. 
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1.2 A EVOLUÇÃO DA FOTOGRAFIA DE MODA 

 

Todos os avanços da moda precisavam ser registrados porque se eles existiam, deveriam ser 

informados. A mídia faz o seu papel de registrar a temporalização imagética realizada pela 

moda. A fotografia é um meio necessário e indispensável para ela, pois exerce uma 

comunicação mais eficaz. Hoje começa-se a perceber a ascensão do vídeo na moda, 

entretanto, o meio estático sempre será requerido por não conter início, meio e fim. A 

fotografia é inesgotável (BARTHES; 2005). 

É pertinente destacar que as dificuldades de sintetizar e adquirir fontes confiáveis no assunto 

que tange à fotografia de moda são significativas. As declarações a seguir são, 

principalmente, fundamentadas a partir da obra do italiano Claudio Marra (2008) que 

apresenta análises precisas sobre o desenvolvimento de tal mídia. 

A comunicação de moda começou a se estruturar no final do século XIX. Na França, alguns 

periódicos já eram distribuídos, mas a fotografia de moda só veio ser utilizada quando a 

técnica de incluir numa mesma página a foto e o texto foi possível. A possibilidade da 

reprodução da fotografia não significa, no entanto, que a moda já era um sistema bem 

resolvido. “O que particularmente não convence é a idéia de que no final do século XIX a 

moda já seja um fenômeno bem definido, no qual a fotografia intervém de improviso, 

fornecendo um útil serviço de difusão” (MARRA; 2008, p.69). 

Mesmo que já houvesse alguma coisa na imprensa informando a moda, ela ainda não era 

complexa o suficiente para provocar o surgimento de um sistema de comunicação 

especializado. Se a moda temporaliza os tempos, a imprensa servia para registrar suas 

evoluções e revoluções. “As exigências impostas aos fotógrafos foram se tornando 

progressivamente mais maleáveis e a representação fotográfica de moda foi mudando no 

mesmo passo das mudanças socio-culturais, tornando-se, indiretamente, seu fiel registro” 

(CUSTÓDIO, SOUZA; 2005). A fotografia de moda não servia só para registrar um produto e 

isso estava começando a ser percebido. 

Se ela muda, isso é perceptível, e isso só é perceptível porque pode ser registrado, podendo 

fazer a comparação do que foi, do que é e do que será. Partindo desses princípios, Claudio 

Marra reflete o que seria da moda se não houvesse a mídia para instituí-la. Ele posiciona a 

fotografia como ponto fundamental da mídia de moda, mas ainda lembra que ela está presente 
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no cinema, na televisão e, principalmente hoje, tanto quanto nas revistas especializadas, na 

internet. 

Deixando as análises das questões existenciais e significativas para o capítulo posterior e 

focando o desenvolvimento da fotografia junto à moda, a primeira revista a apresentar a 

impressão de fotogravuras foi a La Mode Pratique, em 1892. Mas só nas primeiras décadas 

do século XX, com o desenvolvimento das revistas especializadas Vogue e Harper’s Bazaar, 

é que a mídia de moda absorveu a função de divulgar a ideia de agregar desejo ao produto dos 

sonhos. A fotografia de moda, tem mais função do que simples imagem8, ela está para uma 

construção de um clima, de uma atmosfera, a fim de certa identificação.  

Em início, a fotografia de moda precisou competir com a ilustração, pois, por mais que a 

tecnologia já a permitisse sair em publicações, sua concorrente continuava sendo a opção 

mais viável. 

 

Devemos pensar que o uso do desenho não era fruto de uma simples 
limitação técnica, mas uma escolha conceitual livre de restrições, 
evidentemente influenciada pelo fascínio que ainda se reconhecia na imagem 
manual e, por outro lado, como reflexo, pelos limites que se continuavam a 
atribuir à fotografia (MARRA; 2008, p. 79). 

 

Isso se devia talvez pelo intuito de manter um ambiente de sonho e fantasia, na época mais 

fácil de aplicar com a ilustração. Então a moda precisava causar fascínio e as técnicas 

fotográficas ainda eram muito primárias e sempre a ligava à sua simples função de registrar 

algo com a luz. 

Outra questão percorrente à fotografia era sobre seu caráter artístico. Duvidavam se a 

fotografia poderia ser arte, uma vez que se tratava de um sistema mecânico que meramente 

reproduzia o real e o real não poderia ser arte. Os movimentos artísticos viriam a influenciar o 

trabalho dos fotógrafos, o que certamente proporcionava a cada um desenvolver estilos 

distintos. 

                                            
8 Martine Joly (1996), tentando chegar num conceito comum aos vários tipos de imagem, afirma que “embora 
nem sempre remeta ao visível, (a imagem) toma alguns traços emprestados do visual e, de qualquer modo, 
depende da produção de um sujeito: imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém que a produz ou 
reconhece.” (JOLY; 1996. p. 13) 
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Talvez por querer “intensificar” (MARRA; 2008) o aspecto fantasioso desejado, a moda fazia 

uso constante da intervenção manual em suas imagens. O Pictorialismo9 era um dos artifícios 

característicos da época e prática comum nos trabalhos de Adolf De Meyer, o primeiro 

fotógrafo de moda a transmitir um aspecto estético e ser reconhecido por isto.  

De Meyer possuía um nível conceitual e um claro modo particular de conceber a fotografia. 

Olhava para as artes para produzir, criando não simplesmente da reprodução de um objeto. 

Sua imagem era capaz de mostrar uma vivência àquilo que era apresentado (Fotografia 1). O 

trabalho em cima da silhueta, a luz por trás do assunto contra a câmera, a frequência com que 

usava o efeito flou10, definiam o seu estilo (MARRA; 2008) (Fotografia 2). De Meyer iniciou 

e marcou os primeiros tempos da fotografia de moda. 

 

Fotografia 1 - Adolph De Meyer, 1919 Fotografia 2 - Jeanne Eagels fotografada por Adolph De Meyer, 
1921 

  
Fonte: 

http://28.media.tumblr.com/tumblr_kpq1ct
MK1K1qzn0deo1_400.jpg 

 

Fonte: http://silentstoryteller.typepad.com/blog/women/ 

 

Steichen foi outra figura de destaque na época. Seu estilo acontece partindo de um 

pictorialismo bem diferente do encontrado na obra de Adolph De Meyer. Em sua obra, 

Steichen produzia imagens em cima do Modernismo vigente nos anos 20 e 30 que possuíam 

aspectos geométricos resultando em imagens mais técnicas (Fotografia 3) (Fotografia 4). 
                                            
9 Técnica manual sobre a fotografia para aproximá-la à pintura. 
10 “Foco suave com o qual se queria contrastar a precisão anatômica da fotografia“ (MARRA; 2008. p. 87) 
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Uma relação entre estilos nesse início da fotografia de moda é notada por Claudio Marra 

(2008) quando ele distingue as obras de ambos os fotógrafos de base pictorialista. Imagem e 

imaginário são caminhos percorridos por cada um. Se a imagem era o lado mais formal, 

Steichen era dela, pois apresentava uma elaboração mais técnica, de geometria mais precisa e 

perspectivas diretas, straight photography 11 . Por outro lado, sob um caráter mais 

comportamental, havia De Meyer com seu imaginário, remetendo mais literalmente à ideia de 

sonho. 

 

Fotografia 3 - Gloria Swanson por Edward 
Steichen para Vogue Americana, 1926 

Fotografia 4 - Mary Heberden por Edward Steichen, 1935. 

  
Fonte: 

http://oseculoprodigioso.blogspot.com/2006/01/stei
chen-edward-fotografia.html 

 

Fonte: http://tmagazine.blogs.nytimes.com/2009/01/15/in-
focus-edward-steichen/ 

 

Essa primeira época da fotografia de moda ainda assistia outros fotógrafos criadores de estilos 

que influenciariam gerações posteriores. George Hoyningen-Heune desenvolvia uma obra 

construtivista12 de caráter arquitetônico (Fotografia 5). Mas apesar de todo esse rigor em suas 

imagens, Hoyningen-Heune estava mais preocupado com a elaboração do conceito do que 

com o caráter técnico da foto, fazendo dele um fotógrafo do imaginário, mais 

                                            
11 Estilo fotográfico que surgiu opondo-se ao Pictorialismo. Apresentava um caráter mais real às imagens. 
12 Movimento estético que assimila a arte a elementos da indústria. 
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comportamental. Horst P. Horst começou a sua carreira na fotografia através de Hoyningen-

Heune, de quem tinha sido assistente, modelo e amante. 

As fotografias de Horst possuem características construtivistas e arquitetônicas herdadas de 

seu parceiro, mas ele soube se distinguir ao apresentar uma particular teatralidade em sua obra 

(Fotografia 6). Tal aspecto resultava certa sensualidade e erotismo (MARRA; 2008), 

mostrando que havia uma distinção entre as obras dos dois fotógrafos. 

 

Fotografia 5 - George Hoyningen-Heune, 1928 Fotografia 6 - Horst P. Horst, 1939 

  
Fonte: 

http://eltornilloquetefalta.files.wordpress.com/2011/03
/george-hoyningen-huene-51.jpg 

 

Fonte: http://ru-
shots.livejournal.com/tag/horst%20p.%20horst 

 

A arte estava presente na fotografia de moda definitivamente com Man Ray, que fortemente 

incluiria o surrealismo13 em sua obra (Fotografia 7). Man Ray era experimentalista e se 

preocupava mais com o caráter técnico do que qualquer outra coisa, fazendo-o assim um 

fotógrafo da imagem.  

                                            
13 Movimento artístico moderno fundamentado no irracional e distante da realidade. Para exercer tal estilo, o 
artista necessita se desligar de qualquer viés do mundo real para atingir o caráter fantástico. Fonte:  
www.historiadaarte.com.br. 
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No que tange às soluções gráficas e de composição de imagem, mas, 
sobretudo, por ter confirmado de maneira clara e definitiva o princípio 
segundo o qual à fotografia de moda pede-se que sugira, mais do que ilustre, 
que evoque um clima, muito mais do que documente de modo preciso e 
detalhado uma roupa. Podemos dizer que Man Ray sustentou tal princípio 
dedicando-se mais à imagem do que ao imaginário... (MARRA; 2008, p. 
123). 

 

A sua eterna vontade de arriscar novos formatos, permitiu ao fotógrafo se envolver com 

movimentos artísticos. Essa foi a maior contribuição de Man Ray à moda, estreitou os laços 

entre esta e a arte. 

 

Fotografia 7 - Man Ray, 1924 Fotografia 8 - Man Ray 1936 

  
Fonte: 

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/
wp-content/uploads/2011/02/Man-Ray.-Le-

violin-de-Ingres.-1924..jpg 
 

Fonte: http://www.kingsroad.it/?p=2549 

Se Man Ray era um experimentalista, Cecil Beaton desprezava o caráter técnico da fotografia 

e, mesmo tendo acesso a bons equipamentos fotográficos, gostava de usar a imperfeição como 

formato. O grande herdeiro de De Meyer na linha imaginária da fotografia de moda 

(MARRA; 2008) trabalhou em vários setores das artes, passando de pintor a coreógrafo. 

Vivia travestido, alimentando uma vida de ficção e fantasia que gostava de estar inserida. Um 

verdadeiro dândi, pois ia de contra ao que a maioria fazia sem perder a classe. Mesmo sendo 
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personagem dos primeiros tempos da fotografia de moda, Beaton possuía um estilo 

vanguardista que muito se parece com o dos fotógrafos de hoje (Fotografia 9). 

Nos anos 30, o húngaro Martin Munkacsi trabalharia um aspecto comportamentista em sua 

obra, trazendo para a moda imagens de espírito mais realista. Isso não quer dizer que este 

tenha sido um fotógrafo do realismo, “chamaremos de comportamentista, porque tende a 

colocar em cena, no que tange aos temas e às linguagens, um imaginário menos ligado à 

dimensão teatral e mais ligado à dimensão dos comportamentos comuns” (MARRA; 2008. 

p.138). Sua preferência por locações externas ajudam no entendimento ao se afirmar que sua 

obra apresenta um imaginário mais fraco, mais desligado à fantasia tão presente na fotografia 

de moda (Fotografia 10). Por fazê-las em um mundo “real” não significa dizer que sejam 

puramente um acontecimento real, um índice de um fato. Mesmo assim, Munkacsi transmitia 

o teor necessário para o sonho fazendo-se claramente um fotógrafo do imaginário e não da 

imagem. Suas fotos sempre mostravam uma clara simetria entre roupa e corpo, e sensação de 

movimento. 

 

Fotografia 9 - Cecil Beaton, 1948 Fotografia 10 - Munkacsi, 1933 

  
Fonte: http://duanenasis.blogspot.com/2010_11_01_archive.html 

 
Fonte: http://www.fashionprojects.org/?p=91 

 

 

Depois da Segunda Guerra mundial, assim como o mundo, o sistema da moda passa por uma 

transformação e, consequentemente, a sua comunicação também. Novos comportamentos e 

novos movimentos influenciam também a fotografia de moda. A mulher começa a exercer um 

novo papel da sociedade e então a expressar suas vontades, ainda que muito diferente de hoje. 
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Grandes nomes dessa transição, Irving Penn e Richard Avedon, construíram uma obra que foi 

de importância significativa para as gerações posteriores da fotografia de moda.  

Irving Penn é da imagem. Aproveita cada detalhe do que é fotografado para uma composição 

imagética perfeita (MARRA; 2008). Já faz parte do seu processo os constantes exercícios 

estilísticos que caracterizam bem a formalidade peculiar em seu trabalho (Fotografia 11). 

“Penn usa uma fotografia em preto e branco de incrível qualidade, um preto e branco ligado a 

pesquisa do dadaísta americano Man Ray” (CAMARGO; 2010). Justamente por querer 

compor suas imagens de forma impecável, Penn buscou processos que pudessem melhorá-las 

na pós-produção. Suas imagens em preto e branco são incrivelmente de alta qualidade. Dado à 

época, suas alternativas de tratamento da imagem foram poucas, levando-o a resgatar aspectos 

do pictorialismo, agregando traços da pintura em seu trabalho. 

 

 
Fotografia 11 - Irving Penn para Vogue, 1950 

 
Fonte: http://francescahancox.wordpress.com/2010/11/11/vogue-covers/ 

 

Ao mesmo tempo Richard Avedon é do imaginário (MARRA; 2008). Apaixonou-se pela 

fotografia de moda ao se deparar com o trabalho de Munkacsi, cujo estilo realista vinha 

influenciá-lo. Apesar disso, Avedon conseguia agregar uma forte teatralidade e fantasia no 

que realizava. O momento do pós-guerra pedia uma nova mulher na moda que refletisse o que 
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acontecia nas ruas e Avedon passaria a ser o responsável por difundi-la ao agregar narrativas 

em suas imagens, gerando personalidade às suas personagens. É como se fosse cena de um 

filme, com direito a sequências. Servindo bem como exemplo, “Dovima com Elefantes” 

(Fotografia 12) torna-se sua imagem mais emblemática, mostrando uma mulher forte inserida 

em um cenário jamais pensado para a moda. Marcando época, essa foto inaugura na fotografia 

de moda uma procura por cenários cada vez mais impossíveis. 

 

Fotografia 12 - Dovima Com Elefantes 

 
Fonte: https://lamblegs.wordpress.com/tag/richard-avedon/ 
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A fotografia de Avedon ainda chamava atenção pela forma como ele trabalhava a 

neutralidade de cenários, focando numa luz reveladora ou numa silhueta monumental. Sobre 

esse outro viés de sua obra, Roland Barthes (2005) afirma que “a arte de Avedon é a de fazer 

fotos imóveis, por isso inesgotáveis como objetos de fascinação” e ainda “a fotografia de 

Avedon não interpreta (ao contrário da imagem fotográfica) ninguém é feio, ninguém é 

bonito” Barthes conclui sobre uma fotografia de Andy Warhol em que retrata sua equipe da 

Factory14 em fundo branco, parado, de pé olhando para câmera, alguns vestidos e outros 

despidos (Fotografia 13). A narrativa presente nos primeiros anos de sua carreira ali não mais 

existia e essa mudança foi explicada por Avedon pela impossibilidade de continuar a contar 

de moda natural um mundo que estava se tornando cada vez mais artificial. 

 

Fotografia 13 - Andy Warhol e a equipe da Factory por Richard Avedon, 1969. 

 
Fonte: http://ghiraldelli.files.wordpress.com/2007/11/artwork_images_396_76096_richard-avedon.jpg 

 

Tal artificialidade percebida por Richard Avedon era difundida por movimentos artísticos 

claramente presentes na moda, a pop art e a op art. O primeiro era comportamental e pedia 

uma postura irreverente, efêmera e transgressora, profundamente difundida por seus 

principais nomes, e o segundo era mais formal, puramente estético.  

 

Se o espírito da pop exprimia-se, na moda, sobre tudo no nível dos 
comportamentos, catalisando toda a vontade de transgressão das novas 
gerações, a influência da op se manifestava de maneira mais explícita nos 
aspectos materiais e visivo-formais da roupa (MARRA; CLAUDIO, 2008. p. 
157). 

 

                                            
14 Nome batizado pelo Andy Warhol ao seu local de trabalho em NY. 
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O inglês David Bailey era de Londres e trazia consigo o comportamento adquirido pelos 

momentos frívolos que a cidade vivia com a Swinging London, com os pequenos guetos e as 

novas revoluções tiradas dali. Claramente comportamental, seguiu uma carreira onde elaborou 

imagens irreverentes (Fotografia 14) e provocantes que evocavam toda a filosofia da pop art. 

Já na op art estavam fotógrafos mais preocupados com o caráter da obra. Efeitos especiais, 

manipulações, ângulos previamente analisados, equilíbrio e enquadramentos faziam parte do 

trabalho de fotógrafos que, mais voltados para a op art, estavam preocupados com o caráter 

visual da foto (Fotografia 15). 

 

Fotografia 14 - A. Warhol por David Bailey, 1965 Fotografia 15 - A Op art de Andrè Courreges 

  
Fonte: http://www.david-bailey.co.uk/Archive.html Fonte: http://lacaliqueen.blogspot.com/2010/09/bold-as-

love.html 

 

 

Nos anos 70, mais uma vez, diante do que acontecia no mundo, a moda mudava. Se o prêt-à-

porter precisou de imagens de uma mulher mais dinâmica e que possuísse personalidade, 

dessa vez era a revolução sexual que provocava uma reviravolta, haveria então uma nova 

relação com o corpo e os comportamentos sexuais na imagem de moda. “Cabe a fotografia de 

moda desenvolver um imaginário claramente mais orientado para uma transgressão dos 

comportamentos sexuais” (MARRA; 2008, p.165). 

A moda precisava retratar aquele momento e foi com Helmut Newton que o erotismo se 

apresenta na moda (Fotografia 16). Suas imagens apresentavam um comportamento extremo, 
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às vezes sadomasoquista, muitas vezes com mulheres estereotipadas dentro de um ambiente 

que remetia ao luxo e ao pecado. Fortes sensações, chocantes, agora se fazem provocadas pela 

fotografia de moda (MARRA; 2008). Ainda alimentando esse costume, havia o fotógrafo Guy 

Bourdin, que viria incluindo mistério, inquietação, angústia e desconforto ao erotismo de suas 

imagens (Fotografia 17) em situações nada comuns, se fazendo distinto de Newton. 

 

Fotografia 16 - Helmut Newton Fotografia 17 - Guy Bourdin para Vogue 

  
Fonte: 

http://www.bravus.net/newton/imag
es/newton_08.jpg. 

Fonte: guybourdin.org 

 

Indo contra a onda de provocações eróticas e novos comportamentos, Sarah Moon surge 

fazendo referência ao passado, mostrando-se adepta ao citacionismo15. A fotógrafa francesa 

elaborava imagens que faziam referência a De Meyer e a seu caráter imaginário (Fotografia 

18). A atitude era clara e não tinha qualquer ligação à falta de criatividade ou à imitação do 

que já foi feito, o princípio era fazer o novo olhando para o que aconteceu no passado. Como 

bem esse costume acontece hoje, Moon já fazia décadas atrás. 

                                            
15 Uso de referências a trabalhos e estilos consagrados na história da arte, no caso da fotografia de moda. 
(fonte:http://itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=3
9) 
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Fotografia 18 – Sarah Moon. 

 
Fonte: http://www.galerie-photo.com/sarah-moon.html 

 
 

Assistindo o erotismo das campanhas publicitárias e dos editoriais nas revistas de moda em 

um outro patamar, a década de 80 traz um novo momento para a fotografia de moda. A figura 

do homem começa a ser explorada pela indústria e, consequentemente, a sua imagem 

também. Além disso, a época é marcada pela disseminação do corpo saudável e a prática de 

esportes aeróbicos. Bruce Weber e Herb Ritts surgiam propondo imagens de erotismo, com 

teor homossexual, alimentando a cultura gay na época.  

Weber exercia uma fotografia mais geral que continha um certo cotidiano nas imagens. A 

moda ali contida era mostrada de uma forma mais ampla, legitimando seu sentido de 

fenômeno cultural (MARRA; 2008). Ele gostava de fotografar homens jovens em locações 

externas e em poses espontâneas, como se fosse brincadeira entre amigos íntimos (Fotografia 

19). Um dos grandes responsáveis pela cultura do corpo, bem característica dos anos 80, Ritts 

preocupava-se mais com o resultado final de sua imagem (MARRA; 2008). No cotidiano das 

pessoas se estabelecia uma preocupação estética por uma pele e músculos perfeitos, uma 

indústria para atender essas necessidades tornava-se poderosa, logo isso precisava de mídia. 

Com Ritts, o corpo continha uma beleza plástica exuberante (Fotografia 20). 
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Fotografia 19 - Bruce Weber, Vogue Paris, 2009 Fotografia 20 - Herb Ritts, Male Nude with Tumbleweed, 
1986 

  
Fonte: http://models.com/work/vogue-paris-love-

make-the-world-go-round/7618 
Fonte: www.herbritts.com/images 

 

A democratização da informação provoca na virada do século uma mistura de vários estilos 

ao mesmo tempo. Se várias modas acontecem, vários fotógrafos de moda também. Com um 

mercado consolidado e já se estabelecendo em outras partes do mundo, além da Europa e 

Estados Unidos, o sistema da moda agora precisava atender e ao mesmo tempo se 

especializar, em diferentes mercados específicos. A falta de limite nos comportamentos 

provoca na moda um consciente coletivo de neutralidade, levando a adoção do minimalismo. 

“A transgressão, entendida como força criativa do ser que vai além dos limites, perde 

progressivamente o fascínio porque os limites já não existem mais” (MARRA; CLAUDIO, 

2008. p.190). 

A figura do fotógrafo de moda, mais glamourizada do que nunca, se envolvia em novas 

tarefas. Oliviero Toscani, unindo moda e política, muito mais do que o fotógrafo da Benetton, 

foi o responsável pelo reposicionamento da marca no mercado. Sua imagem de moda trazia 

questões do real que eram verdadeiros tabus na sociedade (Fotografia 21) (CUSTÓDIO; 

SOUZA, 2005). Em oposição a ele, David LaChapelle. O fotógrafo, discípulo de Andy 

Warhol, aparece com imagens surreais de forte apelo imagético, que de tão exageradas, ali, 

comportamento e obra andam juntos. Cores saturadas, erotismo, celebridades, cenários 
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impossíveis, situações incomuns fazem parte do imaginário de LaChapelle (Fotografia 22). 

Provocador, ele gosta de brincar com a ideia das várias interpretações que dali pode-se fazer. 

 

Fotografia 21 - Oliviero Toscani para Benetton Fotografia 22 - David LaChapelle. Naomi Campbel para 
Playboy, 1999 

  
Fonte: http://www.olivierotoscanistudio.com Fonte: http://i1.exhibit-e.com/davidlachapelle/9c21d95d.jpg 

 

 

Peter Lindbergh tem a tecnologia para si. Mario Testino glamouriza o erotismo na moda. 

Steven Meisel possui imensa carga de influência e faz uso de vários estilos. Inez Van 

Lamsweerde e Vinnodh Matadin fazem uso da manipulação digital para elaborar imagens de 

alta precisão. Vários estilos ao mesmo tempo, liberdade para experimentar outras linguagens. 

Talvez seja essa a característica da comunicação de moda dos tempos atuais. 

Terry Richardson e Juegen Teller dividem espaço na fotografia de comportamento. Falando 

de Richardson, a fotografia passa a ter uma ativa participação do próprio fotógrafo. Em suas 

imagens, de caráter análogo, pode-se ter uma ideia de sua participação direta no ato da foto 

(Fotografia 23). Existe uma ideia de relação íntima com o objeto ou modelo fotografado. 

Sempre detentor do termo “pornô-chique” 16 , Richardson produz imagens de caráter 

completamente informal com proposital imperfeição. Sua postura diante de seu trabalho 

também é entendida como amadora que, talvez ligado ao seu perfil estético, ele tenha 

desenvolvido essa postura “profissional” imperfeita ou um profissionalismo em outro nível 

(MARRA; 2008). 

                                            
16 Termo usado para designar um erotismo mais explícito nas revistas de moda. 
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Fotografia 23 – Terry Richardson e Lady Gaga, 2011 

 
Fonte: http://www.terrysdiary.com/page/2 

 

Essa nova relação com a realidade faz a moda adquirir certos aspectos da imperfeição como 

estilo. Até então, a moda caminhava paralelamente ao realismo e, mesmo apresentando uma 

fantasia idealizada, nunca se tinha visto uma relação entre o momento real de fazer a moda e a 

imagem de moda. Talvez essa seja a grande importância do trabalho de Juegen Teller para a 

moda. 

 

A importância do trabalho de Teller para o desenvolvimento geral da 
fotografia de moda não se pode explicar em termos de novidade estilística, 
isto é, como mera substituição de linguagem no interior do próprio sistema. 
No seu caso, o que muda é a identidade geral de toda essa prática, que 
improvisadamente cessa de propor como fenômeno auto-suficiente e 
separado em relação às experiências de vida do próprio autor (MARRA; 
2008. p. 213) 

 

Para adquirir tal intimidade entre imagem e expectador, dando a ideia de que aquilo faz parte 

de momentos íntimos vivido pelo fotógrafo, Teller faz o uso de aspectos amadores em seu 

trabalho. Então, como se fosse uma foto de família ou de amigos, geralmente realizadas por 

quem não tem conhecimento da técnica fotográfica. A espontaneidade, a aparente falta de 

planejamento no ato da foto, borrões, enquadramentos equivocados, luz estouradas fazem 
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parte da estética. “O que interessa a Teller não é certamente a idéia de uma ‘beleza intacta’17, 

não só no que concerne às pessoas fotografadas, mas também no que desrespeito à qualidade 

das próprias fotografias” (MARRA; CLAUDIO, 2008. p. 215). 

O estilo cru de Teller está presente em várias revistas e grandes marcas, como Vivienne 

Westwood (Fotografia 24) e Céline (Fotografia 25), mas é com a Marc Jacobs que ele 

mantém a maior parceria. Desde 1998, a dupla faz a diferença nas publicidades de moda da 

marca: a forma cool e vintage da Marc Jacobs, com a imagem realista e de personalidade de 

Juergen Teller. 

A produção é simples: câmera Contax G2 com flash a bordo na mão, assistente do lado e a 

realização da sessão fotográfica. Depois disso, o Jacobs vê as fotos e os dois discutem as 

melhores que irão para a campanha. O estilista sobre as campanhas: “(It’s about) someone I 

know or someone I’m interested in seeing in my clothes.”18 

 

Fotografia 24 - Juergen Teller para Vivienne 
Westwood, 2011 

Fotografia 25 - Juergen Teller para Céline, 2011 

  
Fonte: http://models.com/work/vivienne-westwood-

vivienne-westwood-ss-11 
Fonte: http://models.com/work/celine-celine-ss-

11-1/36959 
 
                                            
16 Ulf Poschardt em MARRA; 2008 
17 Tradução livre: “(É sobre) alguém que eu conheço ou alguém que eu queira ver em minhas criações.“ (Fonte: 
http://www.nytimes.com/2008/04/10/fashion/10TELLER.html?pagewanted=1, acesso em 26 de abril de 2011) 
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Tempos de resgate ao que já foi feito, tempos de muitos modos e muitas modas. A 

democratização da moda e da sua informação que gera uma banalização do sistema como um 

todo. A instantaneidade dos acontecimentos marca a moda de hoje. A fotografia de moda 

possui grande importância, pois é de imagem que se comunica moda. E hoje, com a internet 

permitindo o advento da imagem em movimento, o vídeo de moda, a fotografia tem seu lugar 

garantido, porque para uma evolução do formato, é sempre dela o princípio. 
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2. A IMAGEM SUPORTE DE SIGNIFICADOS 

 

Até chegar ao entendimento da fotografia de moda é necessário haver um levantamento de 

fundamentos que nos leve às questões do caráter formal deste meio. Usando a semiótica como 

método para chegar a este fim, começando pelo signo, procura-se entender os seus aspectos e 

seus tipos para chegar aos significados da imagem. Partindo do campo visual amplo e 

especificando até a fotografia, chega-se aos pensamentos que envolvem o objeto final deste 

trabalho: a fotografia de moda. 

 

2.1 DO SIGNO 

 

O mundo existe, está no tempo e no espaço. Há o passado, lembrado pelo presente que ao 

mesmo tempo imagina como será o futuro. Se muitas coisas existem, uma relação entre elas 

também. Logo, há o contexto. Então, os significados. A semiótica procura entender a 

existência dos elementos, a partir do significado de suas ações e reações, dos pensamentos e 

conexões. Tudo significa. 

Nada é signo se não for interpretado como tal (PEIRCE; 2010). Um significante ou objeto 

possuidor de significado precisa de uma interpretação para fazer funcionar a lógica semiótica. 

Quando Joly (1996) afirma que uma imagem é algo que precisa de um interpretante para 

acontecer, ela só alimenta tal pensamento acerca dessa lógica: só significa porque algo 

percebeu o significado.  

Signo é uma unidade mínima significante, integrante de uma tríade que se completa pelo 

significado transmitido dele para um interpretante. Nas palavras de Charles Peirce, o signo é 

“qualquer coisa que conduz alguma outra coisa (seu interpretante) a referir-se a um objeto ao 

qual ela mesma se refere (seu objeto), de modo idêntico, transformando-se o interpretante, por 

sua vez, em signo, e assim sucessivamente ad infinitum” (PEIRCE, 2010. p. 74). Ou seja, o 

signo seria a primeira instância (primeiridade, que é aquilo que é, sem depender de mais 

nada), que levaria a terceira, a interpretação (terceiridade, que ocorre por mediação), a uma 

segunda, objeto ou significado (secundidade, que se relaciona com outro) (CONTANI; 
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PIRES, 2005). Talvez essa seja uma simples tentativa de conceituar tal termo, interpretado de 

vários modos por Peirce. 

 

Qualquer coisa que seja, pode ser um signo, isto é, pode funcionar nesse 
papel; mas para que faça isso, deve ter algum caráter em virtude do qual 
pode assim funcionar. Esse caráter é o que constitui o fundamento ou razão 
de sua capacidade para ser um signo, embora ele não seja realmente um 
signo enquanto ele não for interpretado como tal (RANSDELL apud 
SANTAELLA, 2004. p. 21). 

 

É como se o signo estivesse ali em pausa esperando um interpretante para assim ser ativado e 

se fazer funcionar como signo, significando o objeto referente. Mas a referência do signo ao 

objeto não é por isso dependente do interpretante, “ao contrário, é uma propriedade objetiva 

do signo, propriedade de auto-geração que lhe dá o poder de produzir um interpretante, quer 

que seja, de fato, produzido ou não” (SANTAELLA, 2004a. p. 25). Charles Peirce é ainda a 

principal base para tal assunto. Ele classificou os signos em três categorias: ícone, índice e 

símbolo. Essa tríade se constitui basicamente nas três espécies de identidades semióticas que 

um signo pode incorporar. 

O signo faz parte de uma outra tríade elaborada por Charles Peirce, mais ampla: o signo, o 

objeto e o interpretante. O signo passa uma mensagem, isto é, significa algo para ser 

interpretado. O que interpreta, por sua vez, o percebe, pois uma ideia é transmitida e ela é o 

caminho existente até o objeto. A mensagem se completa: o signo traz um interpretante para 

uma relação com o objeto (SANTAELLA, 2004a). 

Segundo Santaella (2004b), Peirce concluiu que uma coisa se torna signo quando ela possui 

algumas propriedades formais para tanto: a qualidade, o simples fato de existir e seu aspecto 

de lei. Essas três propriedades existem em todas as coisas, sendo assim, tudo pode ser signo. 

“Pela qualidade, tudo pode ser signo, pela existência, tudo é signo, e pela lei, tudo deve ser 

signo. É por isso que tudo pode ser signo, sem deixar de ter suas outras propriedades” 

(SANTAELLA, 2004b. p. 12). Uma mímica é um quali-signo, pois para se referir ao objeto 

significativo, usa o mero caráter qualitativo para transmitir a mensagem. A qualidade 

comunica o signo para o interpretante. “Um quali-signo é a qualidade que é um signo” 

(PEIRCE, 2010. p. 52). Já pelo simples fato de existir, um signo é um sin-signo. Um signo, 

diante de vários outros, tendo uma relação de significados, fazendo parte de um meio, é 
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submetido a significar, porque está passivo a ser interpretado. “Um sin-signo é uma coisa ou 

evento existente e real que é um signo” (PEIRCE, 2010. p. 52). Ainda, sob aspecto de se 

encaixar dentro de uma determinada lei, ideia para atingir certa generalidade, o signo pode ser 

um legi-signo. Seria um significado pré-estabelecido onde o interpretante se molda a tal 

determinação. Santaella (2004b) ainda conclui que essas propriedades são latentes em todos 

os signos, “onipresentes em todos os fenômenos, não apenas humanos, mas também 

naturais”. 

O signo nunca pode ser o objeto ou substituí-lo. Ora, sua principal característica é estar ligado 

a tal e provocar a ideia remetida a ele. Sobre a diferença do objeto de um signo e o seu 

significado, Santaella (2004a) os distingue afirmando que o objeto é aquilo que está ligado ao 

signo e faz parte de seu caráter interno, enquanto o significado é a ideia que se constitui na 

mente do que interpreta. Em outras palavras, o interpretante chega ao objeto dinâmico, que é 

ao que o signo reporta, através do objeto imediato, que é o modo como o signo apresenta, 

indica, reflete o objeto dinâmico (SANTAELLA, 2004b). O objeto imediato é o que liga o 

signo ao dinâmico, o signo por sua vez é a ponte para a realidade onde está o agente 

interpretante. 

Se o fundamento de um signo é de quali-signo, então ele será ícone. Um ícone é aquele que se 

faz por semelhança àquilo que é remetido e possui então uma qualidade interna. “Quando a 

relação com o seu objeto está numa mera comunidade de alguma qualidade” (SANTAELLA, 

2004a. p. 21). É uma relação análoga. O signo mantém uma relação forte e dependente com 

aquilo que significa (objeto dinâmico) e não sobrevive se separado deste, pois o significante 

(signo) só existe porque antes ele foi remetido ao significado através de um referente (objeto 

dinâmico). “Um ícone é um signo que possuiria o caráter que o torna significante, mesmo que 

seu objeto não existisse” (PEIRCE, 2010. p. 74). As propriedades do objeto estão ligadas ao 

signo, passando para este as suas qualidades. 

Uma imagem possui uma forte carga icônica. A representação de uma lua pode significar 

“noite”, pois o elemento “lua”, mesmo aparecendo no céu, pela tarde ou pela manhã, está 

intrinsecamente ligado a este momento do dia. O signo neste caso, que é a imagem que 

representa a “lua”, está ligado ao objeto dinâmico, que no caso é o satélite natural da Terra, a 

lua, pela pura qualidade em que ambos possuem. Santaella (2004b) afirma que Charles Peirce 

ainda dividiu o ícone em três, sendo a “imagem” uma dessas subdivisões, havendo ainda o 

diagrama e a metáfora. 
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Um ícone diagrama é o tipo de signo que representa o seu objeto por similaridade entre as 

relações internas em ambos (SANTAELLA, 2004b). A previsão do tempo apresentado no 

jornal televisivo diário é um exemplo. O mapa do Brasil, com as linhas das divisões políticas 

dos estados e os gráficos do tempo, é similar ao objeto que é a ideia do desenrolar do tempo 

no território brasileiro no espaço de tempo citado. Não é uma questão de aparência, como na 

imagem, é uma questão de proximidade às relações internas da questão do tempo no país. 

Já um ícone metáfora aproxima seu significante e o seu significado distintos um do outro por 

uma similaridade. É arranjado um motivo que em um sentido venha aproximar esses dois. É 

como a afirmação “virgem dos lábios de mel” que aproxima o elemento “lábios” com o 

elemento “mel”, remetendo doçura e romantismo que os lábios de uma virgem supõem-se ter. 

A existência concreta dá fundamento ao índice. Dessa forma o signo precisa ter uma relação 

com seu objeto através de um fato existente. Há verbos para exemplificar este tipo de signo, 

diferente do ícone. Um índice é aquele que indica, remete, está ligado ao seu objeto. “Para 

agir indicialmente, o signo deve ser considerado no seu aspecto existencial como parte de um 

outro existente para o qual o índice aponta e de que o índice é uma parte” (SANTAELLA, 

2004b. p.20). 

O painel de um carro é carregado de símbolos que remetem por semelhança a um objeto 

dinâmico. Logo, o medidor de combustível é um símbolo icônico diagrama que, através de 

uma relação interna ao objeto, faz o motorista entender que aquele signo representa a parte do 

carro que armazena o combustível. Fazendo uma interpretação indexical no mesmo signo, a 

medida indicativa do símbolo, às vezes através de pequenas barras, indica a quantidade de 

combustível ali presente. É índice. As barras no signo nada aparentam com o fato quantitativo 

do combustível, mas é um sinal que indica tal existência. 

Muitas vezes os ícones e os índices convivem no mesmo signo. Numa fotografia isso é bem 

comum. A foto de um carro pode passar ideia de masculinidade, peso, automobilismo, 

velocidade e outras coisas. Uma infinita gama de significados icônicos. A semelhança, a 

disposição dos traços, o tom da imagem podem provocar esse entendimento. Ao mesmo 

tempo o caráter indexical também é válido. A existência do objeto, no caso, o carro está 

ligada ao ato da foto que, por sua vez, remete em si ao fato dele existir. A foto prova que a 

existência daquele carro é verdadeira. “Todos os índices envolvem ícones. Mas não são os 

ícones que os fazem funcionar como signos” (SANTAELLA, 2004b. p. 19). 
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Os símbolos estão sob a propriedade de legi-signos. Eles estão submetidos a um caráter de lei, 

onde esta o remete a um significado pré-determinado. “Leis operam no modo condicional. 

Preenchidas determinadas condições, a lei agirá” (SANTAELLA, 2004b. p.20). A bandeira 

nacional em seu conjunto é o símbolo do país. Uma pomba branca é o símbolo da paz. Um 

brasão pode simbolizar uma família. A cor vermelha simboliza a proibição e a verde a 

permissão. Em todos esses casos o signo nada tem a ver com o objeto de fato, mas, através de 

uma convenção de lei, tal significado passa a ser ligado a ele. 

 

O objeto imediato do ícone é o modo como sua qualidade pode sugerir ou 
evocar outras qualidades. O objeto imediato do índice é o modo particular 
pelo qual esse signo indica seu objeto. O objeto imediato do símbolo é o 
modo como o símbolo representa o objeto dinâmico. Enquanto o ícone 
sugere através de associações por semelhança e o índice indica através de 
uma conexão de um fato, existencial, o símbolo representa através de uma 
lei (SANTAELLA, 2004b. p. 20). 

 

Todo signo tem um potencial a ser interpretado. Isto é interno ao signo, daí então o 

interpretante imediato. Uma campanha publicitária, antes de ir para a rua e chegar às mentes 

do público, possui uma carga potente interpretativa, mesmo antes dela já ser interpretada. Já o 

interpretante dinâmico é o efeito produzido no interpretante no ato da transmissão da 

mensagem. Um signo produz um efeito único na mente de cada receptor (SANTAELLA, 

2004b). Apesar de muitas vezes, como no caso dos símbolos, que se encaixam numa mesma 

lei de entendimento, o efeito ser o mesmo. Cada um, diante de sua vivência de mundo, possui 

seu modo de interpretar. 

Os ícones geralmente produzem um efeito de interpretante dinâmico emocional. As 

qualidades dos signos evidenciam esse efeito. Já os índices costumam acionar o efeito de 

interpretante dinâmico energético. A carga mental dirigida a tal signo é suficiente para fazer o 

interpretante voltar suas forças àquela mensagem solucionar. Por sua vez, o símbolo provoca 

o interpretante dinâmico lógico, que precisa da propriedade da lei para se encaixar em tal 

efeito. “Em outras palavras, o símbolo está conectado a seu objeto em virtude de uma idéia da 

mente que usa o símbolo, sem o que uma tal conexão não existiria” (SANTAELLA, 2004b. p. 

25). Ainda assim, há o interpretante final, que é o resultado interpretativo possível que todo 

intérprete pode chegar.   
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Os teóricos da semiótica evoluem aos poucos os fundamentos em torno da significação das 

coisas. Tais pesquisas abordam os vários aspectos de uma mensagem, dos signos que ela 

apresenta e das formas que ela toma. Na natureza, na lingüística e na imagem, a semiótica 

abrange todas as coisas, porque tudo significa. Neste trabalho, será abordado o poder 

significativo da imagem. 

 

2.2 DA IMAGEM 

 

Vivemos hoje em um ambiente completamente dominado pela imagem. Dependemos dela 

para aprovar, reconhecer, ser reconhecido, trabalhar e amar. Não que ela fosse irrelevante em 

tempos passados, mas hoje existe uma complexa e dinâmica rede de comunicação e mídia que 

mantém o seu império. A imagem, portanto, se faz presente em todas as facetas do cotidiano. 

“A cultura visual se configura como um campo amplo, múltiplo, em que se abordam espaços 

e maneiras como a cultura se torna visível e o visível se torna cultura” (MARTINS, 2004). 

Por ser algo tão presente, a imagem merece ser aprofundada. Mas muitas vezes é pré-julgada 

pelo seu caráter superficial. Desde que ela passou a ser abordada sob viés científico, vários 

tipos de interpretações foram realizadas. Talvez pelos vários modos de se conceber a imagem, 

uma definição única e absoluta seja equivocada. 

 

O que é imagem? Quantos tipos existem? Como classificá-las? Onde ela 
começa? Onde acaba? A própria palavra é muito fugaz, remetendo sem 
cessar, num vaivém complicado, ora ao produto de uma percepção física, ora 
a uma representação mental, ora uma imagística, ora a um imaginário 
(BARTHES, 2005. p. 78).19 

 

Martine Joly (1996), em sua obra “Introdução À Análise Da Imagem”, aborda a imagem antes 

de tudo. Uma definição precisa é difícil, mas mesmo assim ela tenta destacar um mesmo viés 

compartilhado entre os vários significados do que seria a imagem. O que haveria de incomum 

entre um desenho, uma pintura, um vídeo e uma imagem mental? Conclui-se que, apesar de 

não necessariamente visível, todos esses modos partem de um princípio visual que precisa de 

um autor e de um espectador para ser produzido e entendido (JOLY, 1996). 
                                            
19 Grifo do autor. 
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Assim, as várias formas de conceber uma imagem podem ainda ser diferenciadas de duas 

formas: as materializadas, por sua vez representações visuais ou o que Barthes (2005) chama 

de imagística: sendo o vídeo, a pintura, o desenho, a litografia, o grafite e a fotografia. E as 

imateriais ou imaginárias (BARTHES, 2005), sendo essas as imagens mentais. Essas duas 

formas estão ligadas uma à outra. Para se conceber imagens materiais, o criador antes as teve 

em sua mente. Da mesma forma que imagens mentais são formadas por referentes imagens 

materiais (SANTAELLA & NÖTH, 2008). 

Pela forte presença da imagem hoje e pelo pensamento de que antigamente elas não eram tão 

onipresentes, se cai no convencional pensamento de que a civilização da imagem é um 

acontecimento recente, ignorando a sua influência nos povos passados. Então, se esquece das 

pinturas, dos registros nas cavernas, dos símbolos e dos códigos ligados à aparência. “Quando 

afirmamos que estamos hoje numa civilização da imagem, supomos fatalmente que as 

civilizações anteriores praticavam pouca a comunicação icônica” (BARTHES, 2005. p. 78). 

Tudo isso também é alimentado pela forma atual de se empregar o termo “imagem”, hoje 

geralmente remetida à imagem da mídia, sendo associada comumente à televisão e à 

publicidade (JOLY, 1996). 

Joly (1996) destaca a profunda diferença entre televisão e publicidade, lembrando-se de 

início, que a primeira é meio que transmite conteúdo e, por sua vez a publicidade é conteúdo. 

Além disso, a publicidade não está só na televisão e não é necessariamente visual. “Confundir 

imagem contemporânea e imagem da mídia, imagem da mídia e televisão e publicidade, é não 

apenas negar a diversidade das imagens contemporâneas, como também ativar uma amnésia e 

uma cegueira, tão prejudiciais quanto inúteis, para a compreensão da imagem” (JOLY, 1996. 

P. 16). Tendo campanhas publicitárias como objeto de estudos neste trabalho científico, é 

mais pertinente abordar, prioritariamente, a imagem publicitária dentro do campo geral da 

imagem. 

Presente fortemente na mídia, a publicidade precisa ser emitida e provocar reações aos seus 

receptores. “Com toda certeza intencional” (JOLY, 1996. p. 71) e por ser uma mensagem 

destinada a uma compreensão pública, precisando ser, na grande maioria das vezes, de fácil 

entendimento. A imagem publicitária é carregada de significados. “Se a imagem contém 

signos, teremos certeza que, em publicidade, esses signos são plenos, formados com vistas a 

uma melhor leitura: a mensagem publicitária é franca, ou pelo menos, enfática” (BARTHES, 
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1990. p. 28). Ou seja, é um forte viés na produção de sentido, ideal para o campo da 

semiótica. 

Sobre a decodificação da imagem, (BARTHES apud JOLY, 1996. p. 72) destaca o processo 

de descrição de uma imagem ou a “verbalização da mensagem visual”. Entender uma 

imagem, analisar e transformar essa compreensão em palavras leva automaticamente o 

entendedor, partindo de critérios de semelhança, a fazer conclusões de acordo com sua visão 

de mundo. Suas referências culturais influenciam na sua visão de interpretação dos códigos 

presentes. A agregação de significados é tida a partir de um processo analógico. “Quando uma 

imagem nos parece ‘semelhante’ é porque é construída de uma maneira que nos leva a 

decifrá-la como deciframos o próprio mundo. As unidades que nela detectamos são ‘unidades 

culturais’, determinadas pelo hábito que temos de detectá-las no próprio mundo.” (JOLY, 

1996. p. 73). 

Partindo da análise de uma imagem publicitária em “A Retórica Da Imagem”, Barthes (1990) 

detecta três tipos de mensagens a serem decodificadas: a mensagem linguística, a mensagem 

icônica codificada e a mensagem icônica não codificada. 

Para ele, a primeira mensagem é de fácil distinção em relação às outras duas. A mensagem 

linguística seria toda aquela constituída de palavras. Aí se considera tudo que envolve a 

palavra: etiquetas, legendas, slogans, matérias jornalísticas e assinaturas. Por exemplo, no 

próprio conjunto das campanhas da Marc Jacobs isso é de fácil percepção. Indispensável seria 

o seu uso, pois, por ser uma mensagem literal e puramente denotativa, serviria para abolir os 

“signos incertos” que possam surgir na mensagem (BARTHES, 1990). Por esse motivo, por 

afirmar que toda imagem possa ser interpretada sob várias óticas, Barthes (1990) afirma que a 

civilização da imagem é a civilização da escrita mais do que nunca, pois essa é sempre 

recorrente em caso de dúvida. “Somos ainda, e mais do que nunca, uma civilização da escrita, 

porque a escrita e a palavra são termos carregados de estrutura informacional” (BARTHES, 

1990. p.32). A mensagem linguística vem para fixar a compreensão. “O texto é realmente a 

possibilidade do criador (e, logo, a sociedade) de exercer um controle sobre a imagem” 

(BARTHES, 1990. p.33). A escrita age para um estreitamento de caminhos que levam ao 

significado pretendido. 

A autonomia da imagem em relação à língua é assunto recorrente dentro das discussões que a 

envolve. Santaella & Nöth (2008) abordam esse tema apresentando diferentes pontos de vista, 

citando vários pensadores do tema. A imagem dependeria do texto por dois motivos: o de, 
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frequentemente, estar inserido no contexto imagem-texto e por sempre recorrer ao texto para 

completar o seu entendimento. É como se uma imagem nunca fosse capaz de conseguir passar 

por completo a sua mensagem e o texto estivesse ali pra determinar o entendimento. Vários 

tipos de imagem existem e talvez nem todas precisassem da palavra para parecer um 

significante genuíno. Ainda alimentando a ideia da imagem como mensagem autônoma da 

língua, destaca-se o seu caráter de significante a fim de agregar força ao formato. Por sempre 

representar algo, a imagem é um signo, logo tem competência para comunicar. “Nenhum 

padrão visual existe somente em si mesmo. Ele sempre representa algo além de sua própria 

existência individual – o que equivale dizer que toda forma é a forma de algum conteúdo” 

(KLAUS & BUHR apud SANTAELLA & NÖTH, 2008. p. 45). “A imagem é constituída por 

elementos: formas e volumes que em sua totalidade significam algo” (SANTAELLA & 

NÖTH, 2008. p. 45).  

Agora, deixando de lado a mensagem linguística, há apenas imagem pura portadora de signos. 

Sendo assim, restam dentro dela os outros dois tipos de mensagem. Além da mensagem literal 

ou denotada, evidenciada pela descrição, existe uma mensagem “simbólica” ou conotada, 

vinculada ao saber preexistente e compartilhado do anunciante e do leitor. 

Fundamentando o caráter icônico codificado da imagem, Barthes (1990) afirma que toda 

imagem carrega em si uma mensagem simbólica, pois ela sempre quer dizer algo. Isso seria 

mais evidente em se tratando de publicidade. Ora, é principalmente nesta, que é plena e 

franca, que um significado precisa ser trabalhado. A partir desse entendimento, Barthes 

(1990) se prende, basicamente, a fazer uma análise quanto ao caráter natural da fotografia, e 

sobre isso falaremos mais a frente. 

Já a mensagem conotativa, ou não codificada, é abordada como detentora de códigos 

descontínuos. São signos extraídos de um código cultural (BARTHES, 1990), tendo uma 

ligação análoga com o objeto, signos ícones. Aqui a interpretação vai depender da carga 

cultural e do conhecimento do receptor. A vivência é muito importante nessa hora, os saberes 

sobre o mundo, arte, homem e civilização contam na interpretação desses códigos. “Há em 

cada pessoa, uma pluralidade, uma coexistência de léxicos20; o número e a identidade desses 

léxicos formam o idioleto de cada um” (BARTHES, 1990. p. 38). 

                                            
20 Léxico: É uma parte do plano simbólico (da linguagem) que corresponde a um conjunto de práticas e de 
técnicas, é exatamente o caso das diferentes leituras da imagem: cada signo corresponde a um conjunto de 
‘atitudes’”(BARTHES, 1990. p.38).  
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Os signos podem juntos apontar para um significado comum, destacando a ideologia de tal 

mensagem. A identificação dos semas21 em uma imagem ajudaria no entendimento da 

ideologia pretendida ali. Os signos precisam estar organizados ao ponto de juntos apontarem 

para a ideologia geral idealizada para tal significado na imagem. “À ideologia geral, 

correspondem, na verdade, significantes de conotação que se especifiquem conforme a 

substância escolhida” (BARTHES, 1990. p.40). Esse conjunto e a organização desses 

significantes remetem à retórica da imagem. 

 

A retórica da imagem (isto é, a classificação de seus conotadores) é, assim, 
específica na medida em que é submetida às imposições físicas da visão 
(diferentes, por exemplo, das imposições fonadoras), mas geral, na medida 
em que as ‘figuras’ nunca são mais do que relações formais de elementos” 
(BARTHES, 1990. p. 40). 

 

Ainda assim, os conotadores não formam a significação total da imagem, pois ainda existe ali 

o seu lado denotativo. É como se fossem isolados um do outro (conotadores e denotadores) 

mesmo estando dentro do mesmo espaço. Essa denotação está ligada à mensagem plástica. 

Mesmo distintas e isoladas, a mensagem icônica e a mensagem plástica são complementares. 

 

A distinção teórica entre signos plásticos e signos icônicos remonta aos anos 
1980, quando o Grupo Um, em particular, conseguiu demonstrar que os 
elementos plásticos das imagens – cores, formas, composição, textura – 
eram signos plenos e inteiros e não simples material de expressão dos signos 
icônicos (figurativos)” (JOLY, 1996. P. 92). 

 

Eis então a clara distinção entre esses dois tipos de mensagem que juntas constituem a 

significação do caráter puro visual da imagem. De um lado, o forte domínio icônico dos 

signos remetido a concepções culturais pré-estabelecidas, e do outro, o caráter plástico e 

literal que compõe a imagem, servindo de complemento à mensagem icônica e linguística. 

 

 

 

                                            
21 Sema: [Do Gr. Sema, atos.] s.m. E. Ling. Traço semântico mínimo não possível de ocorrência independente. (Fonte: Novo dicionário da Língua Portuguesa) 
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2.3 DA FOTOGRAFIA 

 

Todo sistema de significação de uma fotografia baseia-se na semiótica da imagem, do qual 

abordamos no item anterior (SANTAELLA, 2008). O que se discute especificamente neste 

meio é o seu aspecto icônico ser tão forte quanto ao seu aspecto indexical. “Todos os índices 

envolvem ícones. Mas não são os ícones que os fazem funcionar como signos” 

(SANTAELLA, 2004b. p. 19). 

Esta grande discussão se dá ao fato da foto abranger um alto nível de iconicidade, pois 

carrega em si significados àquilo que retrata, fazendo uma analogia ao seu objeto. Como 

também é a prova de que o seu objeto dinâmico é algo que realmente existe. Santaella (2008) 

destaca o pensamento de Charles Peirce acerca desse assunto. 

 

As fotos, “de certo modo, exatamente como os objetos que elas representam 
e, portanto, icônicas. Por outro lado, elas mantêm uma ‘ligação física’ com o 
seu objeto, o que as torna indexicais, pois a imagem fotográfica é obrigada 
fisicamente a corresponder ponto por ponto à natureza (PEIRCE apud 
SANTAELLA, 2008. p. 110).  

 

Partindo desse princípio, uma fotografia de uma garrafa é icônica porque ela representa, 

remete e se assemelha à garrafa real. A qualidade do seu aspecto visual é repassada pela 

qualidade da semelhança que a imagem fotográfica ali é capaz de exercer. A foto significa 

uma garrafa. Por outro lado ela é índice deste objeto. É a prova de que ele existe. 

Ainda diante das palavras de Santaella e Peirce, pode-se analisar um pequeno caso para 

esclarecer tais fundamentos e nada melhor do que usar uma revista de moda que produz 

conteúdo que se encaixa perfeitamente nesses pensamentos. Ao abrir uma Vogue, a leitora vai 

passando as páginas e observando as imagens presentes naquela revista. Especificando neste 

exemplo comentários sobre os editoriais de moda, a cliente já está nas últimas páginas, onde é 

de praxe localizá-los. Ali, então, há uma modelo vestindo as roupas. Para ela, aquilo é lindo, 

fascinante e desejável. Quando se pensa que aquilo é lindo (ou mesmo feio, isso independe, 

pois o que se quer aqui é destacar o modo de transmissão da mensagem), a cliente está 

observando o caráter icônico da foto. Por esta retratar tão fielmente o seu objeto, a cliente 

praticamente o conhece, como se já estivesse diante da peça em si. A qualidade da roupa na 
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modelo é comunicada perfeitamente pela da imagem. É qualidade por qualidade. Ícone. É 

também assim quando aquela roupa é vista pelo aspecto representativo do conceito que aquele 

editorial aborda. Por exemplo, se o tema fosse “volume”, iconicamente a roupa apresenta 

volumes que se encaixam na ideia pretendida. 

Ao mesmo tempo, a leitora sabe que aquela roupa existe e por isso o seu desejo em ter aquilo 

é possível. Se isso acontecer, é justamente a reação ao fato de que aquele objeto existe. Mas 

como ela saberia que aquela roupa realmente é real? “A foto, ao contrário da pintura, remete 

não somente a um objeto ‘possivelmente real’, mas também a um objeto ‘necessariamente 

real’, e não se pode negar que ‘o objeto exista’. A foto é uma ‘emanação do referente’ e 

testemunha um ‘aconteceu assim’” (BARTHES apud SANTAELLA, 2008. p. 110). Sendo 

assim, a leitora, exercendo o papel de interpretante, assimilaria claro, por já ter vivenciado 

(carga cultural) o suficiente pra saber que uma foto é o retrato de algo real e, portanto, que 

aquela peça de roupa realmente existe e ela poderá adquirir. Ainda assim, “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, provocar atenção, desejo, ação, satisfação” 

(CUSTÓDIO; SOUZA, 2005. p. 239). Voltando ao pensamento de Barthes (1990), acerca da 

mensagem linguística que auxilia a mensagem visual, é bastante comum nos editoriais de 

moda, como no caso da Vogue, o uso de referências às roupas contidas ali. A leitora, 

desejando tal roupa, logo saberia a marca e o preço para poder ir à busca de tal peça. Assim 

funcionam as mensagens icônicas e indexicais da foto e, ao mesmo tempo, o papel da revista 

de moda que, além de informar, precisa vender.  

A fotografia é muito fiel no que retrata. Seu alto nível icônico se dá justamente a isso. “Não é 

a realidade, mas, pelo menos, sua perfeita analogia, e é exatamente esta perfeição analógica 

que geralmente define a fotografia” (BARTHES apud SANTAELLA, 2008. p. 110). Barthes 

soube reconhecer o caráter icônico da foto, mas soube mais ainda destacar seu caráter 

indexical. Ele listou aspectos do caráter índice da foto: “(1) a causalidade da relação imagem-

objeto, já que a foto é uma ‘emanação do real passado’; (2) a temporalidade da função 

referencial, pois o ‘aconteceu assim’ é um noema22 da fotografia; (3) a relação pars-pro-toto23 

                                            
22 Noema: [Do gr. Noema, ‘percepção’] S.f.Filos. Na fenomenologia, o aspecto objetivo da vivência i.e., 
constituído, o objetivo, considerado pela reflexão em seus diferentes modos de ser dado o percebido, pensado, o 
imaginado, etc. (Fonte: Novo dicionário da Língua Portuguesa). 
23 Pars pro toto  is Latin for "(taking) a part for the whole" where a portion of an object or concept 
represents the entire object or context. (Tradução livre: Pars pro toto, do Latin para „uma parte pelo todo“, onde 
uma porção de um objeto ou conceito representa o objeto completo ou contexto.) (Fonte: http://pt-
br.facebook.com/pages/Pars-pro-toto/132875746748006?sk=wiki) 
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entre imagem e realidade”. Ou seja, a foto é índice por ter tido uma relação real com o objeto, 

sendo a prova de existência dele. Sendo assim, prova de existência, ela temporaliza, pois 

sempre estará ligada ao fato ocorrido da foto, que por sua vez foi parte de um contexto. 

 

A indexicalidade predomina na fotografia como um vestígio, como um 
protocolo de uma experiência, como uma descrição, um testemunho. A 
iconicidade, por outro lado, predomina na fotografia como um souvenir, 
como uma lembrança, uma apresentação e uma demonstração 
(SANTAELLA, 2008. p. 111). 

 

Em “A Retórica da Imagem”, Roland Barthes (1990) aborda a fotografia quando ele 

especifica seus pensamentos no que ele classifica de “imagem denotada”. Para ele a fotografia 

é uma imagem literal, diferente do que seria o desenho, por exemplo, fortemente codificado. 

É como se a fotografia, por literalmente retratar algo que existe, não fosse carregada de 

significados. Não existiria nada que codificasse a fotografia entre o seu objeto dinâmico, o ato 

da fotografia e a foto em si. “De todas as imagens, só a fotografia possui o poder de transmitir 

a informação (literal) sem a compor com a ajuda de signos descontínuos e regras de 

transformação”. (BARTHES, 1990. p. 35). 

O que Barthes (1990) chama de signos descontínuos é o que no desenho seria o conjunto de 

transposições de ideias aplicadas conforme a elaboração de tal trabalho. Diferentemente da 

fotografia, não existe uma natureza de transposição da cópia pictórica. Na fotografia não tem 

como intervir no interior do objeto. A denotação nela é bem mais pura do que no desenho. 

Na publicidade não há imagem em estado puro, ela sempre quer dizer alguma coisa. 

(BARTHES, 1990). E apesar da fotografia ser uma imagem literal, ela é manipulada para se 

encaixar na ideia. Barthes se contradiz quando afirma que na fotografia nada é ingênuo e logo 

depois diz que nela a relação entre significado e significante é puramente de registro. Ora, se a 

publicidade é carregada de significado e nunca pode ser ingênua, só de registro uma imagem 

publicitária não pode ser. Na publicidade, os signos são plenos. A significação é intencional. 

Certo que Barthes especifica tais pensamentos à fotografia, mas é desse meio que a 

publicidade que ele analisa é feita. Logo, há essa confusão. 

Para Barthes (1990) o ato fotográfico é um ato puramente mecânico. É como se não houvesse 

estilo. Ele destaca o caráter indexical da fotografia, fazendo a relação do espaço e do tempo 

que ela promove. Se aquilo foi fotografado é porque existe, e daquele jeito é porque 
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aconteceu. “A fotografia instaura, na verdade, não uma consciência do ‘estar aqui’ do objeto 

(o que qualquer cópia poderia fazer), mas a consciência do ‘ter estado aqui’. Trata-se, pois, de 

uma nova categoria de espaço-tempo: local-imediata e temporal-anterior” (BARTHES, 1990. 

p. 36). A realidade da foto é sobre “como aconteceu” ou “ter estado aqui” e não “o que está 

acontecendo” ou “aqui”. 

Ainda em “A Retórica Da Imagem”, Barthes faz uma comparação da fotografia com o 

cinema, destacando que a realidade do cinema é justamente aquela que a fotografia não é, a de 

“estar aqui”. Sob tal comparação, a fotografia seria inferior às demais artes, sem vida e sem 

história. Uma mensagem sem código (BARTHES, 1990). 

 

2.4 DA FOTOGRAFIA DE MODA 

 

Refletindo o pensamento de Roland Barthes em relação à fotografia, sua descrença e visão de 

um meio-mensagem apático e sem códigos, e ainda destacando outros trabalhos desse autor, 

Claudio Marra (1998) tenta chegar a uma conclusão sobre a fotografia de moda. Apesar da 

grandiosa contribuição para os estudos da imagem e da moda, para Marra (2008), Barthes foi 

ingênuo (assim o classifica) em alguns aspectos de suas teorias em relação a este assunto.  

Tendo a fotografia como análogo do real, isto é, mera representação da realidade, aqui, então, 

ela é índice. Isso é fato. Quando falamos da fotografia tradicional24, que meramente se 

constitui em um processo mecânico de registro, com luz, sobre uma superfície foto sensível, 

daquilo que reflete. É um rastro, uma evidência, uma indicação de que se algo refletiu naquela 

superfície, é porque então existe. Logo, índice pleno. Se isso é um fato, totalmente ingênuo 

esse pensamento não pode ser.  

A possível “ingenuidade” presente nas ideias de Barthes (1990) não se diz respeito ao fato 

dele simplesmente a classificar como puro representante do real, até porque de certa forma ela 

é, mas sim ao fato dele concluir que a fotografia não pode levar a uma análise semiótica, 

justamente por achar que este é um meio sem códigos. Para ele a fotografia de moda é 

diferente das outras.  

                                            
24 „Fotografia tradicional, aquela que nos vem do francês Daguerre e do inglês Talbot“ (MARRA, 2008. p. 29). 
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A fotografia de Moda não é qualquer fotografia, tem pouca relação com a 
fotografia jornalística ou com a fotografia amadorística, por exemplo; 
compota unidades e regras específicas; no âmbito da comunicação 
fotográfica, constitui uma linguagem particular, que decerto tem seu léxico e 
sua síntese, suas ‘locuções’, proibidas ou recomendadas (BARTHES, 2009. 
p. 20). 

 

Barthes usa um paradoxo para explicar que a fotografia, mesmo desprovida de códigos, pois é 

um processo analógico, tem significados. Porém, estes códigos estão em um nível diferente, 

classificado como “nível de conotação”. Aqui então, ele se refere ao lado icônico da imagem. 

A fotografia de moda de qualquer forma é autêntica. Ela propõe, implicitamente, uma 

vivência, um poder de despertar na cabeça do receptor uma vontade de fazer parte daquilo que 

ela retrata. É o virtual pelo real. É a imagem estimulando muito mais do que o sentido da 

visão, proporcionando aspectos possíveis na realidade por um sonho pelo virtual. “Mais do 

que a fotografia de moda, devemos começar a pensar que existe uma moda da fotografia, isto 

é, que existe um mundo paralelo, que virtualmente repropõe a experiência da roupa vestida” 

(MARRA, 2008. p. 32). 

A fidelidade com o objeto retratado é tão precisa ao real, que a experiência proporcionada 

numa fotografia é quase de simulação. Diante disso Marra (2008) destaca o termo “como se”, 

despertado pela consciência à ideia virtual trazida pela fotografia. “O ‘como se’ é uma forma 

diferente de retomar aquele princípio de conceitualidade que vimos ser determinante ao 

refutar as várias acusações de ingenuidade levantadas em relação à idéia da fotografia como 

transposição do real” (MARRA, 2008. p. 33). Esse conceito virtual, mesmo já visto 

conscientemente como algo que não é real e sim apenas uma representação, provoca reações 

no receptor àquilo. 

Apesar de toda essa discussão e principalmente pelo destaque dessa virtualidade, não cabe 

mais divagar (trocar por outra palavra) aqui se a fotografia é ou não mero representante do 

real, mas sim que é um importante sistema de signos instalados sobre códigos precisos. 

A moda exige da fotografia algo mais para fazer com que ela seja comunicada. Como já se 

sabe, ela transpira sonhos, desperta o desejo em seus consumidores e, sendo assim, sua 

mensagem precisa ser de tal modo a passar essas sensações. Uma imagem de moda precisa 

carregar em si um alto nível de fantasia, perfeição ou mesmo escapismo para exercer esse 

sistema. “A moda nos propõe um signo, um imaginário no qual acreditar e com o qual se 

identificar, é, portanto, evidente que o mecanismo de verdade introduzido pela fotografia 
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desenvolve um papel de primeiríssimo plano na definição teórica do fenômeno” (MARRA, 

2008. p. 39). Em uma publicidade da marca Dior, que se mostra sob uma ideia de glamour 

mais literal e imponente, deve apresentar, por exemplo, uma imagem de uma modelo que seja 

impecavelmente perfeita e glamourosa. A consumidora da Dior espera encontrar nessa marca 

o luxo, a fantasia, o poder, a sedução que ela almeja e nunca é suficiente. Sendo assim, muito 

mais do que simplesmente documentar e apresentar as novidades, a fotografia de moda 

precisa acender toda essa credibilidade à composição de um sonho. Justamente por possuir 

códigos perfeitos, a fotografia consegue exercer plenamente essa função. É por isso que é 

válido, antes de tudo, levantar essas discussões em relação aos elementos realísticos e virtuais 

da fotografia. 

Então, enquanto evidencia ou indica a existência, a fotografia é índice. Enquanto representa 

ou simula, a ela é ícone. É ao mesmo tempo ambas. Quando esta mídia era só um processo 

analógico, tais discussões sobre sua pura indexicalidade eram mais plausíveis. Mas hoje, isso 

também é um processo digital, capaz de alterar e construir literalmente um mundo novo, 

através de softwares de computadores especializados. A atual tecnologia tem a capacidade de 

recriar o ambiente captado pela fotografia e aguçar o seu aspecto icônico, simulando o que 

não existiu. 

“Entre a fotografia analógica e a fotografia digital, não se pode indicar nenhuma diferença, 

pois uma modalidade de produção diferente não modificará de modo algum o uso que 

culturalmente fazemos da fotografia” (MARRA, 2008. p. 45). O que vale então é muito mais 

discutir a influência dessa nova tecnologia na comunicação do sistema moda e o 

comportamento da sociedade em relação a essa mídia. E ainda, a manipulação digital, a 

tecnologia e tudo acerca disso, não veio tirar da foto o seu caráter de índice, pelo contrário, a 

indexicalidade precisa continuar, pois o produto de moda precisa ser percebido como objeto 

existente. 

Diante desse pensamento, o de ser índice (apresentando) e ícone (representando) ao mesmo 

tempo, a fotografia funciona muito bem na publicidade. O que Barthes (1990) classificou 

como conotativo e denotativo à foto, está ligado diretamente a essa questão dupla. O realismo 

da fotografia, desde sempre muito claro, é camuflado, se é que assim pode ser dito, pela 

conotatividade que se pode empregar a uma imagem fotográfica. Ora, a publicidade precisa 

desse artifício porque só de realidade ela não se sustenta. É um equilíbrio a ser trabalhado: 
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índice versus ícone. Apresentação versus representação. Denotativo versus conotativo. 

Realidade versus ficção.  

Para a moda, esse jogo é fundamental. O produto precisa estar em um clima fantástico para 

ser desejado. A moda é praticamente aquilo que vende sonho. Ele precisa ser bem real, pois 

deve ser alcançado. É claro que deve haver uma discussão sobre os vários níveis de desejo 

que ela pode despertar, mas sobre esse assunto, aqui não é tão pertinente.  

Mesmo não se misturando, a apresentação (denotativo) ou a representação (conotativo) pode 

aparecer mais do que a outra, e isso vai depender do autor da obra. Logo, a fotografia vem se 

mostrando um meio com ampla possibilidade para o desenvolvimento de estilos. Dentro das 

necessidades da moda, a fotografia exerce várias funções na sua comunicação. Então há a 

fotografia do editorial de moda, que é aquela que apresenta um contexto para uma história ser 

contada; tem a fotografia publicitária, que antes de qualquer coisa, procura apresentar a 

identidade de uma marca; e tem ainda a fotografia de desfiles, que se trata prioritariamente do 

registro do evento. (CUSTÓDIO; SOUZA, 2005). 

Por conseguir estabilizar a imagem de moda, a fotografia a faz se aproximar da arte 

(GODART, 2010). A roupa fotografada obtém um caráter mais artístico, porque aí é possível 

fotografar aquela criação de moda que possui puramente um senso estético. A roupa que não 

dá para ser usada no cotidiano passa a obter um caráter de obra de arte. 

Por outro lado, o comportamento emitido pela fotografia de moda está diretamente ligado ao 

fato de que a moda é antes de tudo: identidade. A ideia a ser passada na imagem precisa, 

muito mais do que a roupa, carregar para a qual está associado, para quem ela foi feita. Se 

para a obra está a criação, a ideia e o registro, para o comportamento, está o estilo, a 

identidade e a top model. Logo, isso está ligado ao corpo, elemento fundamental e 

indispensável na instituição da moda vivida.  

 

O corpo recuperado pela fotografia é, portanto, um corpo-falante, não um 
simples corpo-presença; eis por que, em relação ao fenômeno moda, 
devemos considerar esse meio, a fotografia, em condições de desenvolver 
uma atividade constitutiva, e não somente documental, como algum 
observador demasiado superficial poderia ser levado a crer (MARRA, 2008. 
P.64). 
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Em um pensamento mais global, a fotografia contribui para a moda ser ícone e estável. 

Documentando e registrando na história a sua existência. A moda e o seu registro histórico, 

não podem ser entendidos apenas como uma peça de roupa, pois é muito mais do que isso. A 

fotografia vem para eternizar o acontecimento da roupa vestida, inserida em um clima 

planejado e pretendido, a ela sendo usada. É muito mais do que uma simples apresentação de 

um produto, é o fundamento do desejo de identificação com um estilo e uma época. 
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3. MARC JACOBS: A IMAGEM QUE DEFINE UMA MARCA 

 

Por conter códigos culturais e simbólicos, a imagem exige um saber pré-adquirido para ser 

interpretada. São importantes aqui a percepção, a carga cultural e as experiências vividas pelo 

pesquisador para que haja uma abordagem rica e bem elaborada na mensagem visual. Depois 

da contextualização da moda e do levantamento acerca das teorias da imagem e seus 

componentes, este capítulo abrange a análise do objeto principal desta pesquisa.  

 

3.1 METODOLOGIA 

 

3.1.1 SOBRE O OBJETO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa se constitui em uma análise semiótica das fotografias assinadas pelo fotógrafo 

Juegen Teller para as campanhas da Marc Jacobs. Por razões de praticidade, optou-se aqui por 

não retirar as campanhas das revistas de moda, apesar deste ser o principal meio pelo qual são 

veiculadas, vez que seria difícil encontrar de modo irrestrito as campanhas mais antigas. Já a 

internet, apesar da vastidão de informações e dados, também foi dispensada enquanto origem 

das imagens, pois, embora rica, não proporciona fontes confiáveis e precisas com alta 

definição das fotos necessárias à pesquisa. 

Sendo assim, a análise é feita a partir do livro Marc Jacobs Advertising 1998 - 200925 lançado 

pela editora alemã Steidl. O livro traz todas as campanhas da marca entre 1998 e 2009, 

abrangendo também as referentes à segunda linha, a Marc by Marc Jacobs, além das 

relacionadas aos perfumes, acessórios e informações sobre o ano e estação de cada coleção. 

Pretende-se aqui traçar um perfil da Marc Jacobs a partir das fotos de moda que a marca 

produz para se vender. Para isso, apenas aos anúncios da marca principal foram selecionados 

para esta tarefa. Diferentemente das campanhas da segunda linha, que apenas trazem 

                                            
25 JACOBS, Marc e TELLER, Juergen. Marc Jacobs Advertising 1998 – 2009. Alemanha: 
Steidl. 2009. 
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modelos, a Marc Jacobs gosta da presença de personalidades do cinema, da música e também 

da moda. Partimos da ideia de apenas focar em campanhas com personalidade famosas. 

Ainda, por ser muito extenso, afinal são 12 anos de campanhas, se fez necessário especificar 

mais ainda o objeto de análise. Foram escolhidas apenas as campanhas femininas de 

primavera/verão e outono/inverno do ano 2000, outono/inverno de 2005, primavera/verão de 

2006, primavera/verão de 2008 e primavera/verão 2009. Sob o critério de estarem 

respectivamente no início, meio e fim da fonte consultada, a fim de conseguir um perfil 

evolutivo da imagem da marca. 

Vale ressaltar que não se pretende traçar um perfil apenas da mulher proposta pela Marc 

Jacobs. Pretende-se aqui entender qual o perfil de consumidor para o qual a marca fala. A 

escolha por campanhas femininas se dá apenas por uma questão metodológica. Além disso, é 

importante dizer que as campanhas analisadas são partes de um todo que normalmente é 

publicado nas principais revistas de moda do mundo, desde as mais populares, como a Vogue 

americana até as mais intelectuais como a Love Magazine ou a i-D, ambas britânicas. 

 

3.1.2 METODO DE ANÁLISE 

 

A análise das imagens será descritiva, partindo da ideia empregada por Roland Barthes em 

sua obra “A Retórica Da Imagem” e consequentemente pelo método de análise empregado 

por Martine Joly em sua obra “Introdução À Análise Da Imagem”. Assim, a imagem possui 

três tipos de mensagem: mensagem linguística, que é a parte escrita que acompanha toda 

imagem publicitária, sendo ela logotipo, slogans, legendas, endereços, contatos, etc.;  

mensagem visual que são os signos icônicos ou mensagem conotativa, e se projetam pela 

analogia à realidade; e, em signos plásticos ou mensagem denotativa, que abrange os 

elementos visuais como cor, forma, volumes, textura, disposição. Esses dois tipos de signos 

convivem ao mesmo tempo na imagem sem interferir um ao outro, eles são complementares.  
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3.2 A MENSAGEM LINGUÍSTICA 

 

A mensagem linguística apresentada nas campanhas da Marc Jacobs, como da maioria das 

campanhas de moda apresentadas em revistas ou catálogos do ramo, é tida como mensagem 

secundária. A moda é uma instituição visual, a roupa é o seu objeto e esta se constitui pela 

forma, cor, volume, textura, logo é imagem. Naturalmente, esse vem a ser o foco principal de 

uma campanha de moda. 

Nos anúncios da Marc Jacobs a mensagem linguística é clara e objetiva. Depois da mensagem 

principal, a visual, a mensagem linguística vem apenas para informar elementos que a 

imagem não apresenta. 

 

3.2.1 OS TIPOS DE MENSAGEM LINGUÍSTICA 

 

Sem ser muito extensa, a mensagem linguística presente nos anúncios da Marc Jacobs 

(Fotografias 1 e 2) não cumprem a função de complemento da imagem, com exceção a 

legenda da foto. Sendo assim, restam apenas o logotipo da marca, os endereços das lojas, ou 

nomes das cidades onde a marca esta, e o site. Além de abordar o conteúdo textual desta 

mensagem, é necessária também uma explanação quanto a plasticidade e a iconicidade do 

logotipo. Vale lembrar que, como publicidade, a composição do anúncio no suporte, no caso o 

papel, é complementar a mensagem textual: o aspecto visual das letras e as palavras são 

passivas a análise.  

Especificando cada parte da mensagem linguística, começamos pelo logotipo (Figura 3). As 

palavras “Marc” e “Jacobs”, além da mensagem literal que transmitem: uma marca de roupas 

assinada com o nome próprio da figura central e diretor criativo da empresa, por mais que seja 

uma mensagem linguística, é também literalmente uma marca visual. A simplicidade que 

pauta a marca, já aparece desde aqui. Um logotipo precisa exercer esse papel e sua forma já 

quer dizer algo. O logotipo, simples e direto, cumpre o papel de anunciar a simplicidade que 

pauta todo o trabalho da marca. 
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Fotografia 1 - Exemplo do layout característico para os anúncios da Marc Jacobs para duas páginas. 

 
 

Fotografia 2 - Exemplo do layout característico para os anúncios da Marc Jacobs para uma página. 
 

  
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 
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Figura 3 - O logotipo 

Fonte: Reprodução do original. 

 

O logo da Marc Jacobs é um símbolo feito apenas por duas palavras, ou seja, é um logotipo. 

O seu design é em uma tipografia minimalista26, que resulta um visual limpo ao grupo de 

letras. Nada é poluído e a simplicidade já se manifesta. As hastes das letras são finas, sem 

serifa, todas as letras estão em caixa-alta. O curso das letras é limpo, distante do estilo 

manuscrito, obedecendo à ideia de que letras sem serifa são mais adequadas para placas ou 

logos. De certa forma, isso tudo remete a uma pureza das formas que permeavam as marcas 

em épocas passadas. O logotipo da Chanel (Figura 4), por exemplo, segue essa mesma lógica, 

usada há muito tempo por essa casa de moda conhecida pelo seu aspecto clássico e simples.  

 

                                            
26 A família tipográfica no logotipo é a Engravers’ Gothic. Fonte: 
http://new.myfonts.com/fonts/bitstream/engravers-gothic/ Acesso em: 2 out, 2011 
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Figura 4 - O logo da Chanel 

 
 

Fonte: http://www.yourlogoresources.com/wp-content/uploads/2011/08/chanel-logo.png 

 

A diagramação do logo da Marc Jacobs também é minimalista seguindo a lógica da família 

tipográfica. É uma linha horizontal perfeita disposta no branco do papel, nunca no campo da 

foto. A marca está sempre envolta em uma neutralidade lembrando a assinatura de uma obra 

de arte. O espaço entre letra no logo também chama atenção. Esse é um artifício comum 

usado para dar leveza, o que neste caso funciona e consequentemente proporciona 

sofisticação e delicadeza. Só pelo design do logotipo, já dá para concluir que a marca, apesar 

de simples, é também clássica e sofisticada. Todas as informações textuais contidas nas 

campanhas seguem a mesma lógica de diagramação e estão todas na mesma família 

tipográfica. 

Outro tipo de informação linguística presente nas campanhas são os nomes das cidades onde 

as lojas da marca estão presentes. Aparentemente são apenas informações de localização para 

o público interessado saber onde as lojas da marca encontram-se, mas, além disso, esse tipo 

de informação remete à ideia de exclusividade e luxo: suas lojas não estão em qualquer lugar. 

A Marc Jacobs está nos lugares que importam como referência de moda, onde os grupos mais 

sofisticados frequentam. Nos mais importantes centros urbanos e também em novos mercados 

emergentes como Pequim, Hong Kong, Dubai, Macao, Istambul, São Paulo e Beirut. Outra 

informação linguística, e de menos destaque, é o site da marca, que apenas serve de ponte 

para informações extras. 

Por fim, existe ainda outro momento textual na campanha que é a legenda da foto. Não é tão 

comum numa campanha de moda que a imagem seja acompanhada de legenda, isso 

geralmente acontece quando aquela imagem foi um momento especial e tido depois como 
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conceito para um anúncio. Geralmente acontece quando o lugar e/ou o fotografado e o 

fotógrafo são especiais. Na Marc Jacobs isso sempre acontece. A pessoa fotografada é 

geralmente uma personalidade conhecida e o fotógrafo, sempre Juergen Teller, adquiriu um 

status de artista. Ele assina a sua obra. 

É importante observar que essa parte da mensagem linguística é a única que está de fato 

ligada à fotografia apresentada. Não necessariamente indispensável, a legenda aqui serve mais 

do que destacar a celebridade fotografada. É como uma espécie de registro do momento em 

que aquela personalidade emprestou sua credibilidade para a Marc Jacobs vestir. É também 

uma afirmação de um caráter ideológico da marca, de aparentemente se mostrar como se 

fosse uma obra de arte que transmite um caráter de autoria e de registro. Meg White 

(Fotografia 5) estava lá, ela vestia Marc Jacobs porque ela tem a atitude da marca, não é por 

que ela é bonita, sexy ou cheia de glamour. O prestígio dela e a sua personalidade são mais 

importantes, é esse o foco. Se ela é estranha ou tem os dentes imperfeitos, isso não é ruim, 

isso é bom porque isso mostra que ela é genuína, única. Então a legenda carrega essa função.  

Fotografia 5 - Meg White para a Marc Jacobs 

 
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 
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Roland Barthes levanta uma série de questionamentos a cerca da relevância da mensagem 

linguística para a imagem: “Haverá sempre texto no interior, abaixo ou em volta da imagem?” 

E mais na frente ele continua “A imagem duplica certas informações do texto, por um 

fenômeno de redundância, ou é o texto que acrescenta à imagem uma informação inédita?” 

(BARTHES, 1990. p. 32) 

No caso do objeto desta análise, com exceção da legenda, que auxilia a foto, as informações 

linguísticas não funcionam como uma redundância para imagem. Fica claro que elas 

informam aquilo que a foto não atende, funcionando como uma complementação. Não é 

possível informar um endereço eletrônico de um site ou de uma cidade com uma imagem, por 

exemplo. A mensagem textual vem para esclarecer um signo incerto. Se toda imagem é 

polissêmica e possui vários significados flutuantes, a palavra veio para eliminar qualquer 

dúvida (BARTHES, 1990). 

 

3.3 O QUE CONTAM AS IMAGENS  

 

Se a principal função da fotografia de moda é informar a novidade, o que está chegando, a 

nova coleção, isso então cabe apenas à sua função em publicidade, que exige da imagem um 

caráter precisamente funcional e franco (BARTHES, 1990). Sabemos que a fotografia de 

moda está além disso. A imagem de moda pode mostrar o espírito da marca, o sonho que ela 

pode proporcionar quem ela é, para quem fala. Ela pode contar uma história, montar um 

conceito. Pode registrar a cara do tempo. “O aspecto documental e ilustrativo é somente uma 

parte bem limitada do trabalho que ela desenvolve. Muito mais relevante é a contribuição 

constitutiva que deriva, para a credibilidade do sonho, do poder de análogo, de indicialidade e 

de simulação expresso pela fotografia.” (MARRA, 2008. p. 39). A fotografia do Juergen 

Teller nas campanhas da Marc Jacobs não é diferente quanto a isso. 

Juergen Teller é um fotógrafo comportamentista (MARRA, 2008). Seu estilo não é uma 

novidade, mas em seu trabalho, toda aquela fantasia do mundo virtual da moda, está muito 

próximo da realidade. Suas fotos passam uma sensação de experiência real.  
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“Todo o influxo da cultura, uma vez assumido pela fotografia, acaba por 
adquirir vida própria e, de maneira auto-suficiente, propondo um mundo 
certamente acreditável, mas não efetivamente coincidente com aquele real, 
um mundo colocado ao lado, paralelo àquele de todos os dias”. (MARRA, 
2008. p. 213). 

 

Vale dizer que não só a Marc Jacobs tem Juergen Teller como fotógrafo oficial, mas também 

outras grandes marcas como Vivienne Westwood (Fotografia 6), Céline (Fotografia 7), 

Moschino (Fotografia 8) e Missoni (Fotografia 9). Semelhança entre as campanhas dessas 

marcas obviamente que há, mas só nas imagens da Marc Jacobs que tem as celebridades 

indies numa atitude irreverente. 

 

 

Fotografia 6 - Vivienne Westwood campanha verão 2009 

 
 

Fonte: http://stylefrizz.com/img/pamela-anderson-vivienne-westwood-spring-summer-2009-ad-campaign-
juergen-teller-4.jpg 
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Fotografia 7 - Céline campanha verão 2010 Fotografia 8 - Moschino campanha inverno 2011 

 
 

Fonte: http://stylefrizz.com/img/pamela-anderson-
vivienne-westwood-spring-summer-2009-ad-

campaign-juergen-teller-4.jpg 

 
 

Fonte: 
http://art8amby.files.wordpress.com/2011/07/moschi
no-fw-2011-irina-kulikova-by-juergen-teller-styled-

anna-dello-russo.jpg 

Fotografia 9 - Missoni campanha verão 2010 

 
 

Fonte: http://styleregistry.livejournal.com/416274.html#cutid1 
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3.3.1 A ICONICIDADE 

 

Já foi dito que a imagem invoca certas sensações que estão aquém de sua composição em si. 

Que a iconicidade funciona por analogia, semelhança a um objeto. É então, explorando isso, 

que haverá aqui o entendimento e identificação de sua mensagem figurativa. No geral, Teller 

demonstra um trabalho de caráter intimista na Marc Jacobs onde pretende fazer uma foto de 

alguém como se ali fosse um momento bem familiar. Aparentemente, a foto não foi muito 

planejada. É como se aquela imagem tivesse sido feita por qualquer um. O apontamento é 

rápido, muito parecido com uma foto de Polaroid. Para Teller a imperfeição é sua razão pela 

fotografia, esse é o seu estilo. 

A Marc Jacobs tem a atitude no primeiro plano da imagem comercial. Muitas vezes, podemos 

perceber que o produto quase não aparece. Uns óculos imersos no nada, uma bolsa bem 

distante, ou até mesmo uma Sofia Coppola apática bem minúscula e longe em meio a uma 

paisagem fria (Fotografia 10).  

Fotografia 10 - Sofia Coppola fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs outono/inverno 2000 

 
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 
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Sem precisar ser agressiva, a imagem é atrevida. Ora, uma campanha de moda, com o produto 

quase impossível de ser enxergado, segurado por uma Coppola fria e melancólica, é no 

mínimo curiosa. Por que e o quê significa aquilo? Qual o desejo que se quer despertar com tal 

imagem aparentemente feita por uma pessoa qualquer? 

É justamente esse o encanto: provocar tais reações. A Marc Jacobs quer clientes pensantes, 

ativos. Não é um glamour aparente, é um glamour discreto, intelectual. A Sofia Coppola é 

uma das provas. Ela não faz o perfil de uma socialite deslumbrada, preocupada apenas com a 

próxima festa. Sofia carrega um sobrenome de peso do cinema mundial e demonstra ser um 

pessoa discreta e instruída. Mas isso não significa que ela não tenha bom gosto, que não esteja 

ligada na moda e em produtos de qualidade. Ela é diretora de cinema, cinema é considerado 

como arte. Arte e moda andam juntas. A bolsa da Marc Jacobs é para várias outras Sofias que 

estão por aí. 

Fotografia 11 - Sofia Coppola fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs outono/inverno 2000 

 
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 

 

Sem ser óbvio, sutilmente, algumas imagens fazem os objetos ficarem endeusados ou 

parecerem interessantes. O que um esquilo (Fotografia 11) poderia achar de uma bolsa? Na 



 71 

imagem nem aparece a Coppola, só o seu braço como se ela estivesse mostrando a bolsa para 

o esquilo, que olha bem interessado para o objeto. Talvez a cena aparente que Coppola esteja 

oferecendo o objeto, mas refletindo um pouco mais, talvez aquilo seja uma interação de igual 

para igual. O fato da Coppola não aparecer completamente na cena tira a sua superioridade de 

ser racional perto de um outro irracional. Então são naturalmente iguais, tanto ela como o 

esquilo podem desejar e obter tal objeto: todos podem ter uma bolsa Marc Jacobs. 

Na campanha de verão de 2000, a personalidade da vez é a Lisa Marie (Fotografia 12), filha 

de Elvis Presley. Ela está nua, apenas coberta por um adorno de penas, com sua sandália em 

uma cama desarrumada, aparentemente em um quarto de hotel, pois não há objetos na cena 

que demonstrem que aquele é um quarto privado. Parece que ali é um momento intimo de um 

casal no meio de uma viagem, a garrafa d'água é a prova da estadia passageira. Ela sensualiza 

para a câmera. Seria ali seu marido ou seu amante fazendo a foto? É uma cena que provoca, 

as formas do seu corpo na cama com lençóis brancos são exibidas, o olhar dela chama, sua 

expressão provoca, ela interage com a sandália, que se mostra ali como um objeto de desejo: é 

um fetiche. 

Fotografia 12 - Lisa Marie fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs primavera/verão 2000 

 
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 
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Em uma das imagens de ângulo mais aberto, aparece um letreiro luminoso, bem como esses 

de hotéis americanos pequenos dos anos 1960, com a palavra “lucky”, do inglês, sortudo(a) 

(Fotografia 13). Seria ela a sortuda? Pois é a dona do calçado, é a filha do Elvis Presley, o rei 

do rock. Sortuda por ser linda e rica. Ou seria o fotógrafo o sortudo? É ele quem está ali, é 

dele aquela cena, aquele momento. 

A imagem é cheia de glamour, apesar da simplicidade. A cor branca pauta a sequência 

trazendo um pouco de leveza e pureza. Ironia ou realidade de um ambiente assim? Afinal, as 

imagens de Teller não são tão fantasiosas, pelo contrário, os cenários são reais demais até, 

quase cru. Tem tudo para ser vulgar, mas é de uma naturalidade tão pura e feminina, que faz 

passar longe este pensamento. Curvas, feminilidade e delicadeza, a mulher é bela. A sandália 

é uma arma de sedução que a deixa mais sexy e poderosa. É personalidade, Marie é sensual 

não apenas porque seu pai também era, mas também porque a Marc Jacobs ajuda a ser mais. 

Ainda explorando a sensualidade, mas de modo bem diferente, na campanha de inverno de 

2000 (Fotografia 14), a Marc Jacobs traz Kate Moss dentro de um contexto mais rock’n roll. 

Fotografia 13 - Lisa Marie fotografada por Juergen 
Teller, Marc Jacobs primavera/verão 2000 

Fotografia 14 - Kate Moss fotografada por Juergen 
Teller, Marc Jacobs outono/inverno 2000 

 
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 

 
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 
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Primeiramente pelo local: curiosamente a legenda especifica o lugar onde a foto ocorreu 

(raramente nas campanhas isso acontece). Ela está nos estúdios de gravação Ronnie Woods. 

Fica clara a intenção de associar o espírito rock para o anúncio. Um estúdio chamado Ronnie 

Woods, nome do guitarrista e baixista da banda Rolling Stones, não poderia deixar dúvida 

quanto a isso. Instrumentos musicais e fios sobre chão de carpete, quadros de músicos no 

fundo, é muita textura, é pesado, quase caótico. 

Em meio a tudo isso, a modelo está numa posição espalhada, de pernas abertas, apenas de 

calcinha e casaco aberto, segurando uma guitarra branca. O sapato, produto principal do 

anúncio, já não aparenta mais ser uma arma de sedução, ele está mais para uma atitude 

transgressora, apesar do design clássico e vintage. Identificamos aqui o contraste que a marca 

gosta de abordar, o novo (vanguarda) misturado com o velho (clássico). O inocente com o 

malicioso. O sapato de formas limpas e cores claras é perfeito para uma senhora chique de 

idade, mas ele está na Kate Moss. O novo aí, além da juventude de Moss, é a sua atitude: de 

pernas pro alto, como se estivesse acabado de se jogar ao chão, segurando uma guitarra, com 

uma expressão desleixada. Mais atitude ainda é estar seminua, caída e espalhada (vamos 

assim dizer) do jeito que está, em uma vontade de dizer “Não estou nem aí para o que você 

pensa”.  

Só por ser Kate Moss, modelo alçada ao status de celebridade, já se sabe que a intenção da 

imagem é outra bem diferente da demonstrada com Lisa Marie. Mesmo que esta campanha 

tenha sido publicada no ano de 2000 e a modelo ter ficado muito mais conhecida no mundo 

todo em 2005, pelo episódio de quando foi fotografada consumindo cocaína em Londres, o 

que, apesar de ter atrapalhado a sua imagem na época, no final mais a promoveu do que a 

prejudicou, ela já possuía esse caráter fora da lei. 

Muitas outras formas de atribuir um conceito transgressor podem ser exploradas numa 

campanha e as imagens feitas por Juergen Teller fazem bem isso. Ainda dentro deste conceito 

de atitude sem limites, a Marc Jacobs, com o decorrer dos anos, foi explorando-o de várias 

outras formas em suas imagens. 

Na campanha de inverno de 2005 a estrela da vez é a modelo americana e celebridade do 

mundo da moda, Kristen McMenamy27. Se as imagens são curiosas e eróticas? São. 

                                            
27 Kristen McMenamy nasceu no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. Fez fama nos anos 90 com seu biotipo 
andrógino e inconvencional que fazia oposição à outras grandes modelo da época como a super sexyLinda 
Evangelista. Em 2010 voltou com força a estar presente em muitas campanhas, editoriais e desfiles de moda, 
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Vanguardistas? Também. Mas desta vez a forma é outra. A mulher agora é atribuída a um 

visual mais fantasmagórico e esquizofrênico. O cabelo da modelo (Fotografia 15) é o 

principal agente de destaque nas fotos, às vezes mais do que até as roupas. É ele quem dá a 

partida para o conceito. Para destacar os óculos da coleção, o cabelo serviu para dar o devido 

destaque ao produto, o seu rosto completamente coberto pelos cabelos longos e os óculos 

posicionados sobre seus olhos, porem sobre o cabelo também. Chega a lembrar o Primo Itt, 

(Fotografias 16 e 17) personagem da séria americana de terror/comédia, A Família Adams. 

Fotografia 15 - Kristen McMenamy fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs outono/inverno 2005 

 
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 

                                                                                                                                        
incluindo sua participação no curta metragem da Chanel “A Tale Of A Fairy”. Fonte: vogue.com/voguepedia. 
Acesso em: 2 out,2011 
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Fotografia 16 - Kristen McMenamy fotografada por 
Juergen Teller, Marc Jacobs outono/inverno 2005 Fotografia 17 - Primo Itt 

 
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 

 
 

Fonte: http-//www.fanpop.com/spots/addams-
family/images/5684028/title/addams-family-cousin-

itt-photo 

Com o cabelo frisado, seco, volumoso, quase branco, McMenamy protagoniza imagens com 

aura mística e em alguns momentos eróticas. O cenário é uma parede branca e um chão velho 

aparentemente como se aquilo fosse uma galeria abandonada. Jogado no meio do rosto ou de 

cabeça para baixo, seu cabelo confere uma aparência esquizofrênica na maioria das vezes 

(Fotografias 18 e 19). 

Fotografias 18 e 19 - Kristen McMenamy fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs outono/inverno 2005 

             
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 
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É um exibicionismo irreverente de uma bruxa moderna, digamos assim. Às vezes é como se 

fosse um corpo morto, um fantasma de filmes de terror, em posições avulsas imersas no nada 

de uma sala vazia. Os vestidos volumosos escuros fazem referências aos figurinos das 

mulheres de épocas medievais. Seu rosto às vezes frio, às vezes assustador. Olhos profundos. 

Mas nada disso chega a ser muito longe da realidade. Podemos entender que as imagens 

remetem a uma jovem senhora exibicionista, sem escrúpulos, completamente bêbada depois 

de uma festa. As roupas não remetem a momentos diurnos, mas sim noturnos. 

Fotografia 20 - Kristen McMenamy fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs outono/inverno 2005 

 
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 
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O erotismo é o outro conceito explorado. Se o sexo é um assunto presente desde o início nas 

publicidades da Marc Jacobs, aqui não poderia faltar. Numa das imagens da campanha, de 

modo simples e direto, a McMenamy está simplesmente em pé, com os cabelos organizados, 

desta vez meros coadjuvante, o ângulo é direto, o vestido é dourado com sapatos e luvas 

pretas. O curioso aí é o ponto central da imagem: a própria genitália da modelo (Fotografia 

20). Assim, sem muitos artifícios, a mensagem é clara e objetiva, é erotismo.  

O mais interessante no caso é mais uma vez um esperto contraste apresentado. Ao invés de 

uma expressão provocadora, sensual ou uma postura obvia, cheia de curvas e roupas íntimas, 

uma McMenamy apática convive com o fato dela mesma estar mostrando sua parte mais 

íntima. Simples assim, como se tal atitude fosse algo comum até mesmo numa campanha de 

alta moda. A mensagem é direta e simples, o aparente sensacionalismo em situações como 

esta, choca justamente pela ausência. 

Fotografia 21 - Kristen McMenamy fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs outono/inverno 2005 

 
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 

 

A inocência também continua fazendo parte das imagens. Um simples olhar inocente 

(Fotografia 21), em um vestido amplo azul, sua pele confundindo com a parede branca ao 
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fundo. Seria ali um personagem de um orfanato europeu vindo diretamente de um filme 

ambientado no início do século XX? A sutil transparência, expressão mórbida, o vestido de 

aspecto infantil são códigos que levam a esse pensamento. 

Deixando a plasticidade para o próximo tópico, vemos aqui uma mulher de traços infantis, 

quase estranhamente vestida como uma mulher adulta. Às vezes as roupas nela colocadas 

parecem ser emprestadas da mãe (Fotografia 22). Ela, sendo criança, parece estar brincando 

numa floresta, usando as bolsas de tambor na areia. São brinquedos? O jeito da Meg White 

segurando os galhos de madeira à primeira vista, para quem a reconhece, lembra a sua função 

de baterista. Mas fica claro, ainda considerando sua expressão inocente, que seu jeito está 

mais para o de uma criança brincando de faz-de-conta ou algo do tipo. 

Fotografia 22 - Meg White fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs primavera/verão 2006 

 
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 

 

Para dar peso, escolheu-se fazer essas imagens externas à noite. Peso sim, pois a marca não é 

infantil e precisa falar para adultos. Mesmo com a aparente falta de preocupação comercial 

nas campanhas, a Marc Jacobs pensa sim em como e o que falar para o seu público. Além 

disso, a ideia também remete a fazer o oposto à meiguice que está em primeiro plano. Se a 
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Meg White é inocente, o cenário é dark e aparentemente abandonado. Seguindo a sequência, 

podemos perceber que White momentaneamente deixa de lado a inocência e adquire uma 

postura mais forte, como uma guerreira (Fotografia 23). Segurando os tacos de madeira mais 

de uma forma de ataque, lembrando a cena um ritual tribal. Mesmo assim, sua roupa branca 

longa em camadas, estendida sobre um lençol também branco colocado sobre o chão de terra, 

volta a lembrar de sua ingenuidade. Mais uma vez, contraste de conceitos para formar um só. 

Em outra imagem da campanha do verão de 2006 (Fotografia 24), Meg White está olhando 

para a câmera, com uma expressão um pouco enojada ou mesmo de indiferente, em frente a 

uma cortina branca, com seus cabelos negros, ondulados e aparentemente virgens deixa uma 

ideia clara de pureza. O ponto curioso da imagem é a gargantilha que ela usa. Uma corrente 

fina que segura no meio de seu colo uma pequena chave. Chave serve para fechar algo, mas 

serve para abrir. Abrir algo que talvez sempre estivesse fechado. Serve para descobrir algo 

que nunca tinha sido revelado. Uma chave serve para prender ou libertar. Partindo desses 

aspectos, o que se quer destacar aqui então é uma ideia de virgindade? De menina pura e 

recatada? A chave remete a uma experiência jamais vivida por uma garota aparentemente 

indefesa. 

Fotografias 23 e 24 - Meg White fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs primavera/verão 2006 

        
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009  
 

Como Barthes (1990) afirma, uma imagem publicitária nunca é ingênua, mesmo que ela 

aborde isso, na verdade ela está se apropriando do signo da ingenuidade ligada a um 

simbolismo, na forma de uma terceira mensagem. Este caso com a Meg White é um exemplo 

disso. 



 80 

É interessante como a Marc Jacobs sabe incorporar no conceito de cada nova campanha um 

pouco da identidade da personalidade escolhida para tal. Essa é uma interessante forma de 

criar a tal atmosfera fantástica necessária para uma imagem de moda de forma realista, bem 

característica da marca. Ao olhar para essas imagens, nós sabemos que aquelas pessoas 

existem e são de certa forma assim. O fato e a fantasia daquela situação estão próximos. A 

indicialidade da imagem convive com sua iconicidade. 

Em 2008, Victoria Beckham, sempre impecável para os fotógrafos, cedeu às ideias do seu 

amigo Marc Jacobs e topou ser sua garota propaganda. Ela topou e protagonizou imagens 

longe de todos aqueles típicos elementos que lhe são associados (Fotografias 25 e 26). Ela 

agora estava sob uma diferente ótica de glamour. Algumas vezes como uma boneca, vezes 

como uma viciada em compras (shopaholic) e vezes uma pessoa real com sutis defeitos 

físicos. No final tornou-se uma das campanhas mais irônicas já feitas para a Marc Jacobs. 

Fotografias 25 e 26 – Victoria Beckham fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs primavera/verão 2008 

   
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009  
 

 

Victoria contracena em algumas cenas com uma sacola de compras da Marc Jacobs 

(Fotografias 27 e 28). O interessante aqui é que a sacola é tão grande quanto ela: é ela o 

produto da sacola. Mas ela tem vida, ela se mexe, tem estilo. É a boneca Barbie? Pois é esta 

que tem formas de humano, tem estilo e é carregada numa sacola de compras. Victoria 

assume-se um produto (midiático). Pontos de inocência estão presentes na imagem, mas dessa 

vez eles são mínimos. 
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Fotografias 27 e 28 - Victoria Beckham fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs primavera/verão 2008 

 
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 

 

A reflexão agora é focada na personagem. O cenário é propositadamente branco para destacar 

a figura central, ela é o próprio conceito. Diferente de muitas outras personalidades que já 

tinham participado das campanhas da marca, Victoria Beckham é pop, é ícone da moda. 

Conhecida por todos e nada discreta, sua imagem está nas principais revistas ao redor do 

globo, inclusive em momentos cotidianos e íntimos. E ela adora essa exposição. Nunca se vê 

a senhora Beckham mal arrumada nem saindo do aeroporto. Ela está sempre pronta para a 

qualquer momento ser fotografada. Sua fama é gigantesca e é notada principalmente pelo 

mundo da moda, pois seu gosto por moda é assumido pela própria desde sempre. 

Então não tinha outra forma de conceber Victoria de uma forma natural sem a própria ser ela 

mesma. Tudo é uma grande ironia a alguns aspectos do seu mundo e também características a 

ela atribuídas. Por ela estar sempre impecável e ligada no visual, consequentemente passa 

uma imagem de uma mulher consumidora ferrenha de moda e justamente por ser uma 

celebridade e viver de imagem, sua realidade é bem distante das mortais mundo a fora. 

Consequentemente se faz uma ideia de que ela é perfeita. Perfeita como uma boneca? Na 
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imagem é quase isso, uma postura rígida e estática (Fotografias 29 e 30). A foto não 

demonstra movimento da fotografada. Sendo ela uma boneca, seria essa concepção, um 

fetiche? Muitas desejam ser a Victoria, muitos desejam ter Victoria. 

Fotografias 29 e 30 - Victoria Beckham fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs primavera/verão 2008 

   
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009  
 

Em outra imagem a ideia particularmente parece ser outra. Temos uma Victoria com visíveis 

defeitos ou humanamente aceitável (Fotografia 31). Apesar de estar usando uns grandes 

óculos feito de renda preta, um vestido cor de rosa e um estranho adorno na cabeça, o que 

chama atenção na cena são os seus traços. E aqui se quer dizer por traços, as ações do tempo 

em sua pele: rugas nas axilas, linhas do tempo no pescoço, um nariz um pouco achatado. 

Justamente por nunca aparentar ter esses defeitos e agora os assume, isso é o que mais 

impressiona. Victoria aqui teve que ser corajosa e atrevida como todos os outros que estão 

nessas campanhas. É uma ideia universal da marca desde o início. A espontaneidade e a 

naturalidade estão em seu DNA. 
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Fotografia 31 - Victoria Beckham fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs primavera/verão 2008 

 
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 

 

Pode-se ainda achar que comprar Marc Jacobs é ter/ser um pouco de Victoria, usuária da 

marca de seu amigo pessoal. Dá para levar pelo menos o que ela veste. Dessa vez a Marc 

Jacobs quis ser central, cultuar a celebridade, ser uma delas, pelo menos ao seu modo cru e 

realista. 

Muitos outros aspectos e elementos culturais são explorados no verão de 2009 com a Raquel 

Zimmermann protagonizando cenas ricas de detalhes. A modelo brasileira é tida como top 

model de alto prestígio no mundo da moda. Sua capacidade de encarnar diferentes tipos já 

chamou a atenção de muitas marcas, o que a fez chegar a ser a principal modelo do mercado 

no final dos anos 2000. 

A feminilidade é óbvia nas imagens com a Zimmermann, uma mulher muito sofisticada é a 

personagem central, mas o romantismo é o protagonista (Fotografia 32). Uma luz de sol do 

fim de tarde, a expressão serena de Zimmermann. Além disso, um elemento curioso marca a 
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cena: uma árvore de romã. Existe uma clara relação entre a modelo e a árvore. É novamente 

natural, inocente, porém sensível, delicado e romântico. 

Fotografias 32 e 33 - Raquel Zimmermann fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs primavera/verão 2009 

   
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 

A romã está diretamente ligada ao sexo feminino. Sua simbologia para os povo antigos tinha a 

ver com fertilização, pois em seu interior existe um grande número de sementes. Uma ideia de 

entidade se destaca nas fotos: deusa Raquel ou deusa a árvore? Em uma das imagens a 

modelo parece oferecendo uma bolsa Marc Jacobs para a romãzeira (Fotografia 33) como se 

fosse uma oferenda. Ela como súdita. São duas romãs no alto, superiores. A folhagem que 

envolve a modelo funciona como se fosse um poder, uma aura. É uma relação de 

superioridade versus inferioridade. O cabelo dela escorre como se fosse algo derramando, a 

cena é uma penitência. 

Em outra cena Raquel está aparentemente de igual para igual. Em uma cadeira (ou como na 

fotografia 37, sobre uma plataforma), como se ela agora fosse uma entidade também 

poderosa. Há uma relação clara da mulher com a árvore. As expressões de Raquel são sempre 

serenas, melancólicas. Em algumas ela até demonstra estar sentindo um aroma, transmitindo 
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uma sensação de leveza. Pelo figurino da coleção, muito feminino e romântico, a mulher 

parece ter saído de um momento “chá da tarde com as amigas”. 

Algumas vezes Zimmermann aparenta cuidar da árvore (Fotografia 34). Como nesta em que 

ela está sobre uma cadeira e aparentemente lamenta ao ver um dos frutos caídos no chão. Já se 

imagina que ela esteja se posicionando para pegá-lo. A luz do sol é forte, mas não passa a 

sensação de calor em nenhum momento. Sempre vindo da horizontal, projetando sombras 

longas. A sensação que temos é de um fim de tarde.  

Fotografias 34 e 35 - Raquel Zimmermann fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs primavera/verão 2009 

   
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 

Não dá para deixar de notar que a presença do fotógrafo da história é propositadamente 

lembrada. Sua sombra comparece em algumas cenas no detalhe (Fotografia 35). Isso nada 

mais é do que, além de estilo, uma referência ao ato da foto, de que aquilo é um fato ocorrido, 

apesar da fantasia. É a lembrança de Teller que por mais que haja drama e misticismo, tudo 

aquilo é real e dirigido. 
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São imagens dramáticas acompanhadas de pura naturalidade, inocência e feminilidade. As 

roupas carregam todos esses sentimentos. A coleção possuía um conceito já forte, mas com as 

imagens feitas por Teller e a interpretação da modelo Raquel Zimmermann, este conceito 

tomou cara e contexto. Fazendo a marca mostrar mais um lado de sua mulher, agora 

dramática. 

Todos esses simbolismo e iconicidade detectados nessas imagens, muitas vezes de inocência, 

mas que de ingênuos nada têm, são detectados através da analogia e comparações feitas com o 

mundo real. A mensagem conotada aqui é passiva a uma interpretação que nem todos possam 

concordar, pois diferentes percepções podem ser feitas a partir de varias experiências e pontos 

de vista. Nunca o significado de uma imagem é absoluto e limitado. Há sempre algo a mais 

para se dizer. Joly (1996) lembra que “para Barthes, uma imagem pretende sempre dizer algo 

diferente do que representa no primeiro grau, isto é, no nível da denotação.” 

 

3.3.2 A PLASTICIDADE 

 

Os signos plásticos são os elementos visuais que compõem uma mensagem imagética. 

Diagramação, cor, forma, iluminação e textura são algumas das principais categorias dos 

signos visuais. Previamente reconhecidos como apenas suporte para o funcionamento dos 

signos icônicos, os signos plásticos hoje são compreendidos como signos plenos e 

independentes (JOLY, 1996). Essas duas formas de significação convivem ao mesmo tempo 

num mesmo campo visual e servem de complemento. 

Diferentemente do tópico anterior, quando as análises das fotografias aconteceram por ordem 

cronológica de campanha, aqui vamos analisar por categoria de signo plástico, abordando sua 

ocorrência de forma geral e em momentos específicos. Mesmo porque, alguns desses aspectos 

ocorrem de forma comum em todos os anúncios analisados, como por exemplo a diagramação 

e construção do layout. Isso se justifica porque essa plasticidade está diretamente ligada ao 

estilo fotográfico de Juergen Teller. Não há como abordar essa discussão sem remeter a sua 

identidade fotográfica, já bem reconhecida em todo o seu trabalho, mesmo fora da Marc 

Jacobs. 
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3.3.2.1 COMPOSIÇÃO 

 

A Marc Jacobs é conhecida por despertar desejo por roupas aparentemente simples tidas 

como alta moda. Revisitando as décadas passadas, a marca apresenta sempre um dos desfiles 

mais esperados na semana de moda de Nova York. “Jacobs has always been a genuine 

arbiter of cool, a prodigious talent with a third eye for knowing what women want to wear.”28 

A sua forma de carregar esse espírito vintage é apresentando suas imagens de aparência velha, 

mas isso não quer dizer que as campanhas necessariamente saem em suportes antigos. Apenas 

o estilo vintage da marca é também transferido em suas campanhas. Juergen Teller, de certa 

forma, usa uma metalinguagem fotográfica, onde em alguns momentos faz parecer que aquela 

foto é a foto de outra ou deixa aparecer elementos de uma produção fotográfica. Então é 

comum sua sombra (lembrando a presença do fotógrafo) no detalhe, uma luz de flash 

desnecessária ou super exposta. A modelo imersa em um fundo branco de forma a lembrar 

que ela está dentro de um estúdio fotográfico. Isso tudo faz parte do seu modo de conceber 

imagens. 

A composição do layout do anúncio, e aqui vamos além da foto, respeita a seguinte 

hierarquia: primeira importância, a fotografia. Segunda importância, o logotipo da marca. 

Terceira importância, a legenda da foto. Quarta importância, as demais informações. Algumas 

vezes o logotipo alcança a mesma importância da imagem, quando ele ocupa sozinho a 

página, estando ele no ponto central imerso no branco do papel (Fotografia 36). No geral, 

todos são fundamentalmente anúncios de construção sequencial, pedindo a leitura de todo o 

espaço para ser compreendido. 

 

                                            
28 Tradução livre: "Jacobs sempre foi um genuíno arbitrário do que é de mais legal, um prodigioso talento com 
um terceiro olho para saber o que as mulheres querem usar" Fonte: vogue.com/voguepedia/marc_jacobs 
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Fotografia 36 - Layout de um anúncio da Marc Jacobs 

   
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 

Mesmo que o anúncio numa revista tenha tendência, quando em uma página, à verticalidade, 

e, quando em duas páginas, à horizontalidade, as campanhas da Marc Jacobs possuem no todo 

uma característica vertical, mesmo quando ocupam duas páginas. Ficam a disposição de duas 

parte verticais. Porém, em relação às imagens, algumas são postas na horizontal e outras na 

vertical (Fotografia 36), remetendo a uma característica amadora, concluindo-se que as fotos 

são colocadas de modo aleatório. 

 

3.3.2.2 CORES E ILUMINAÇÃO 

 

Por ser sem dúvida uma foto feita a partir de uma câmera analógica29, lembrando muitas 

vezes o estilo clássico de uma Polaroid, nunca as cores são saturadas. Aparentemente elas 

                                            
29 Em matéria para a coluna “Fashion & Style” do jornal The New York Times, Juergen Teller relata o seu 
processo para a criação das campanhas da Marc Jacobs e chega a revelar que usa a câmera Contax G2, câmera 
analógica lançada em 1996. 
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possuem uma fina e opaca película por cima. A cor branca domina todas as campanhas da 

Marc Jacobs, ela está ligada aos conceitos de naturalidade, pureza e inocência tão explorados 

nas imagens. Além disso, a cor e algumas variações do seu tom estão presentes em quase todo 

o papel. Não há em nenhum momento o suporte preenchido de cor, apenas a foto, enquadrada 

no meio, existe. A onipresença do branco é tão forte, que em alguns momentos parece um 

vício artístico, porém totalmente justificável. 

Quando Juergen Teller fotografou a Lisa Marie praticamente nua numa cama do que seria um 

hotel (Fotografia 12), o uso do branco tanto serviu para destacar o seu corpo e a sua sandália, 

como para manter certa pureza, limpeza e delicadeza no seu modo sensual. Em outros 

momentos o branco serve para dar uma ideia de espontaneidade na foto, como se ela não 

tivesse sido planejada. Uma luz super exposta (estourada) ou usada desnecessariamente em 

fotos externas, mesmo sob a luz do sol, são alguns exemplos dessa prática. 

Em outros mementos, o peso se destaca na imagem e o branco discretamente perde destaque 

para outras cores. Para criar uma mulher mais transgressora, o uso de texturas e cores mais 

escuras e pesadas pareceu necessário. A imagem de Kate Moss (Fotografia 14) se compõe de 

tons de amarelo (para parecer antigo) e do preto (o peso, o fetiche, o rock’n roll) para a 

demonstração de tais sensações. 

Para Meg White parecer inocente e pura, precisou ser fotografada em roupas de tons claros e 

neutros. Seu cenário, mesmo sendo uma floresta à noite e escura, tem a cor clara da areia do 

local, ou as cortinas brancas e a cama florida (Fotografia 36) de seu quarto como destaque. O 

modo como o seu cabelo negro, monocromático, ondulado faz parecer um cabelo virgem e 

puro, contribuindo para a ideia central. 

As cores possuem um papel fundamental nas imagens da campanha de verão de 2009. A 

delicadeza e um sentimento de leveza são remetidos a essas imagens pelo uso de cores leves e 

pelo contraste sutil aparente na maioria das fotos da sequência. A pele clara da modelo, o céu, 

o verde da grama pouco saturado, todos convivem no mesmo quadro (Fotografia 34). Alguns 

pontos mais pesados aparecem em alguma outra foto, como na qual a Raquel Zimmermann 

está em cima de uma espécie de plataforma (Fotografia 37). Especificamente os contrastes são 

mais fortes aqui, a luz do sol um pouco mais forte provoca sombras bem definidas, há 

também a roupa escura sobre a pele clara. Há um equilíbrio e um contraste resultando numa 

sofisticação bem elaborada. 
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Fotografia 37 - Raquel Zimmermann fotografada por Juergen Teller, Marc Jacobs primavera/verão 2009 

   
 

Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 

 

3.3.2.3 ENQUADRAMENTO E DIAGRAMAÇÃO 

 

O fato dos anúncios serem “vazios”, o espaço do papel nunca é todo preenchido, pois as 

imagens geralmente não chegam a ocupar nem 50% do suporte, nos levam a perceber dois 

fatores interessantes. 

Primeiro, por remeter a um álbum de família clássico e antigo, quando estes eram um livro 

com páginas brancas de gramatura mais espessa, onde era possível colocar as fotos pelo 

espaço da folha neutra onde bem quisesse. Partindo dessa lógica, leva-se a crer mais uma vez 

que o contexto retrô, tanto nas fotos como também no modo como elas são dispostas no 

layout, tem o mesmo fim. 

Em segundo, o branco provoca a imaginação do espectador. Temos uma Kristen McMenamy 

de vestido de cetim dourado com luvas e sapatos pretos (Fotografia 20), fazendo contraste 

com a parede branca ao fundo. Aparentemente, pelo estado do chão, conclui-se que ela esteja 

numa sala vazia e abandonada. Sua pose é direta e explícita: em pé, ereta, de frente, pernas 

juntas e segurando a parte da frente do vestido, mostrando a sua vagina. Pronto, já se tem a 
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atenção do espectador. Logo em seguida, ele vai cair no pensamento de como aquilo foi 

concebido e o que vai além daquele limite físico que aquela moldura branca provoca. Como 

um signo de uma evidência, “a fotografia instaura, na verdade, não uma consciência do “estar 

aqui” do objeto (o que qualquer cópia poderia fazer), mas a consciência do “ter estado aqui” 

(BARTHES, 1990. p. 36).  

Em outra imagem, temos no detalhe o braço da Sofia Coppola segurando uma bolsa para um 

esquilo observador (Fotografia 11). Focando na plasticidade que não está na foto, mas sim a 

que está no layout, que é o resto da página em branco, é de se questionar, o porquê que só 

uma parte dela aparece e não ela inteira, se havia tanto espaço para tal. O que houve depois? 

O que tem mais ao lado? Quem estava junto neste momento? 

Então o interpretante é instigado pelos limites físicos da foto a pensar e ser livre para concluir 

o que quiser. De forma bem inteligente, a marca gosta de provocar reflexões no seu público 

consumidor. 

Alguns aspectos de enquadramento exercidos por Juergen Teller reafirmam o aspecto amador 

já várias vezes citado aqui. É comum ver pelas fotografias analisadas, um ângulo direto, e o 

mal uso da profundidade de campo. Muitos dos enquadramentos são inclinados, não há uma 

preocupação para que a foto saia perfeita, ou há uma preocupação para que a foto saia 

imperfeita. É dessa forma, mais uma vez aqui destacando, que Teller acaba aproximando a 

fantasia contida numa campanha de moda à realidade. É como uma fantasia real. 

 

3.3.2.4 FORMAS 

 

As formas minimalistas da diagramação do anúncio ajudam a focar na imagem, é similar a 

uma vinheta, esse procedimento estilístico bem rudimentar da fotografia. Logo, não resta 

dúvidas de que se quer focar como ponto principal do anúncio, as fotografias de Juergen 

Teller com as personalidades vestindo a mais nova coleção da marca. Sobre a forma, existem 

alguns momentos a serem ressaltados. 

Há uma dúvida levantada anteriormente, quando abordamos o aspecto icônico da fotografia 

10, em que vemos uma Lisa Marie deitada na cama sob um letreiro luminoso com a palavra 

“Lucky” (do inglês, sortuda) e a quem este significado remetia. Talvez fazendo uma análise 
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na forma e na postura da modelo, se possa chegar a uma ideia concreta. O brilho da placa e a 

postura dela traz vigor para imagem, mas é interessante perceber que o modo como o corpo 

de Marie se encontra na cama, é quase a mesma forma da palavra na parede. A tipografia do 

letreiro é curvilínea e fluida, o que lembra a forma de seu corpo logo abaixo. Feminilidade 

pura. A plasticidade nos traz a conclusão de que o letreiro seria ela. 

Kate Moss (Fotografia 14) protagoniza uma imagem mais viril, não que ela esteja 

masculinizada, mas porque as formas retas e diretas, além das cores, já comentadas, remetem 

a esse universo. Seu corpo jogado, suas pernas abertas, todos os objetos de cena, estão mais 

para o universo masculino. Diferente com Raquel Zimmermann (Fotografia 34) que está em 

volta a formas verticais e rígidas (as árvores, a cadeira) e a forma fluida e curvilínea (seu 

próprio corpo, os frutos). Há um sistema de oposição na imagem. 

A imagens que trazem Sofia Coppola e Meg White possuem formas parecidas entre si e  bem 

diferentes das apresentadas nas imagens que são estreladas por Kristen McMenamy e Victoria 

Beckham. Com as primeiras, as formas são muito abstratas e o corpo está imerso a um cenário 

cheio de texturas. Não há uma rigidez firme, as formas são mais minúsculas. É o pequeno 

dentro de um todo (Fotografia 10) e o destaque e o contraste entra de formas quase não se 

percebe. Com McMenamy e Beckham o destaque da forma é bem destacado. O corpo está em 

evidência. Isso é justificado pela necessidade de um cenário de fundo branco q nada mais 

serve do que pra destacar o objeto fotografado. O corpo mostra uma verticalidade na forma da 

imagem. A forma é mais rígida. 

Nas campanhas da Marc Jacobs, as formas necessariamente remetem ao tema “gênero”. 

Justamente por ser uma marca de roupas, oferece produtos designados para cada tipo deste. 

Mesmo assim, no geral, as imagens não possuem um só tipo de forma. Formas abstratas e 

fluidas convivem ao mesmo tempo com as retas e rígidas. Essa mistura estaria diretamente 

ligada ao caráter cosmopolita da marca. É como Nova Iorque, cidade da marca, tudo convive 

com tudo, todos contribuem para um só fim. 
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3.4 OBRA OU COMPORTAMENTO 

 

Bem como Marra (2008) afirma, a moda tenta se firmar no campo da arte, ela busca se 

aproximar desse caráter. Através da fotografia a moda passa a se aproximar da identificação 

de um produto artístico. Sobre isso ele discute principalmente sobre o sistema da moda e tem 

a fotografia apenas como agenciador capaz de levá-la para o status de arte. Claro que uma 

campanha de moda não é arte, porque é publicidade, mas se fotografia é arte e na campanha 

existe a foto e existe a autoria, então é como se fosse arte. Mostra que a Marc Jacobs, não 

muito diferente de outras, é uma marca que está interessada neste mundo.  

A roupa presente na fotografia precisa se distanciar do seu caráter prático e funcional para ser 

entendido como obra de arte. Então na realidade, numa loja vamos encontrar roupas, na 

fotografia, na publicidade, podemos encontrar não necessariamente ela. Lá pode-se encontrar 

roupas, pois elas existem para serem usadas no cotidiano tranquilamente. Sendo assim, no 

caso da Marc Jacobs, a marca não se interessa em ser vista como arte, mas isso não quer dizer 

que ela não queira ser vista como simpatizante das artes. 

É preciso ir além e notar a obra do fotógrafo para perceber se ela é obra de arte, e aí já não 

falamos mais do comportamento da marca (ela é apenas uma interessada), falamos da obra de 

Juergen Teller. 

Ao observar uma imagem de Teller, não se pode cair no pensamento de que ela é mal 

elaborada por conta de um enquadramento torto ou por uma luz estourada ou porque o 

assunto está desfocado ou porque as cores não estão bem captadas. Isso é totalmente inválido, 

pois este é o seu propósito final: os defeitos aparentes se valem no seu estilo. É um trabalho 

onde a personalidade do fotógrafo está muito bem presente. Juergen Teller acaba adquirindo 

uma postura de artista. Mas ao fim, seu trabalho na Marc Jacobs tem uma postura de obra de 

arte ou comportamento? 

Está claro que seu trabalho é comportamentista. A atitude e a espontaneidade são a ideologia 

final das imagens e consequentemente da marca. Mas essa atitude é construída pela estética 

de todo o anúncio. É um estilo despreocupado, mas bem pensado para assim parecer. Dentro 

deste pensamento, ainda surge a ideia de que a foto aparentemente está anexada a uma parede 

branca como se estivesse exposta numa galeria de arte com direito até à legenda/assinatura do 

autor. Juergen Teller antes de vender um produto numa campanha, procura passar uma 
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experiência vívida, uma ideologia que expressa em suas imagens um comportamento e uma 

estética que provoca e aguça os questionamentos do interpretante, bem como a arte faz. 

Depois, o produto e a marca são vendidos. 
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CONCLUSÃO 

 

Depois de entender o desenvolvimento do sistema da moda e fazer o levantamento das teorias 

a certa da semiótica e fotografia, pode-se assim chegar à prática das análises em cima do 

objeto de estudo, as campanhas da Marc Jacobs, e posteriormente à conclusão. 

Sobre o que é a Marc Jacobs, pode-se dizer que é uma marca que caminha sobre a ideologia 

da naturalidade. Alguns itens em comum foram percebidos nas campanhas utilizadas: a 

pureza, a simplicidade, a delicadeza e a feminilidade foram trabalhadas de forma natural, 

mesmo a partir de precisos artifícios. Símbolos, códigos plásticos e analogias se mostraram 

eficientes ferramentas para a transmissão desses conceitos. 

A Marc Jacobs produz uma moda desejável, com cara vintage, mas que adquire um caráter 

moderno porque é direcionada para um público de comportamento intelectual e desprendido. 

Se tudo já foi inventado, agora o novo se dá na forma de usar. A marca se baseia em 

contrastes e o curioso é como essa prática é concebida. Em seus produtos é possível ver o 

antigo, mas que são feitos para serem usados como modernos, o novo é a atitude. Suas 

imagens também tem aparência vintage, mas que são produzidas para vender a novidade. A 

fantasia do mundo da moda é contada a partir do mundo real. É um paradoxo, mas é 

essencialmente um contraste. Se vende o que é bonito através do desconcertado, da 

imperfeição para questionar a perfeição. 

A marca é essencialmente cosmopolita, bem como a cara da sua cidade natal, Nova Iorque, e 

feita para quem mora lá. Se Nova Iorque é feita por gente do mundo todo, logo, a marca 

também é para o planeta. O fato de possuir lojas em todos os continentes, ajuda também na 

compreensão dessa conclusão. Como poderia ser cosmopolita uma marca e estar apenas 

dentro de uma cidade? 

Ainda sobre o que se pode concluir da marca a partir da sua publicidade, a identidade da Marc 

Jacobs está intrinsecamente ligada a do seu fotógrafo que vem exercitando o seu estilo desde 

a primeira campanha publicada. Ora, não teria como um fotógrafo trabalhar para uma marca 

sem ter no mínimo um pouco de influência na sua imagem final. Isso se torna mais forte no 

caso da Marc Jacobs, que tem o Juergen Teller na sua criação visual desde o início. 
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Obviamente, para que haja um conceito unificado, todos os elementos da marca devem 

caminhar seguindo uma mesma ideologia. Logo, existe a plasticidade que se faz dentro dessas 

características já presentes na postura da Marc Jacobs enquanto marca em si. Tem cara de 

antigo, mas não é ultrapassada. Esses códigos, a primeira vista, podem assustar o espectador, 

mas essa é a verdadeira relevância das campanhas das Marc Jacobs. Por ter esse caráter, ela 

acaba se destacando das outras campanhas e se faz ali para causar uma reação diferente. 

Iconicamente, os anúncios da campanha exploram um mesmo assunto de forma diferente a 

cada projeto. No caso desta pesquisa, que abordou apenas campanhas com mulheres, o gênero 

feminino foi o tema abordado sob várias óticas. Utilizando cenários criteriosos e práticos, 

jamais pensados para uma campanha de moda, com pessoas de identidade conhecida e fora 

dos padrões das passarelas em posturas irreverentes, a mulher naturalmente foi vista como 

sedutora com a Lisa Maria, discreta com a Sofia Coppola, rebelde com a Kate Moss, 

impulsiva e desconcertada com a Kristen McMenamy, pura com a Meg White, irreverente e 

objeto com Victoria Beckham e melancólica com a Raquel Zimmermann. 

Então, a falta de critério e o desprendimento que aparenta dominar as imagens, são de fato 

muito bem planejados a cada nova temporada. Em um traço comum, a marca fala para uma 

mesma mulher que é segura e ligada em novidade, mas que possui facetas em sua 

personalidade que muitas vezes passam despercebidas. 

Sem dúvida alguma, cada peça de roupa ou acessório fotografado, para a verdadeira 

consumidora, a que entende, existe o desejo produzido. Por mais que o estranho, o imperfeito 

e o desconcertado esteja presente, a autenticidade e a atitude que toda mulher informada 

precisa, está ali presente. Ela percebe que um certo desconcerto usado com personalidade lhe 

agrega charme. 

A publicidade da Marc Jacobs é uma publicidade difícil. Ela exige certo nível de instrução e 

uma reflexão desarmada de preconceitos e discriminações para ser compreendida.  

Precisamente urbano e tolerante, o pensamento se torna como uma espécie de filtro invisível 

que a marca aplica em seu público: o desejo aqui só é despertado após essa reflexão e 

compreensão da mensagem dos anúncios.  

Portanto, a marca possui uma clientela moderna e intelectual, ligada no mundo das artes 

plásticas, da música, do cinema, da moda e do design. Além disso, pode-se perceber, pela 

escolha de algumas personalidades presentes nas fotografias, que esse público é também 
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independente e autônomo quanto à forma de consumo e formação de seu gosto. Não são 

vítimas da moda não por serem obrigados a seguirem a tendência do momento, mas por 

amarem esse mundo. 

Não é qualquer um que pode consumir Marc Jacobs e aqui não se fala de motivos 

econômicos, pois pode-se cair no pensamento ignorante de que por ser uma marca de luxo, 

não é para qualquer um, uma vez que oferece produtos essencialmente caros. O que se quer 

dizer é que antes do valor monetário, existe um valor ideológico é que precisa para ser 

consumido. 
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ANEXO A - Marc Jacobs primavera/verão 2000 (Lisa Presley). Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 – 2009 
 

 
ANEXO B - Marc Jacobs outono/inverno 2000 (Kate Moss). Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 – 2009 
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ANEXO C - Sofia Coppola para Marc Jacobs,  outono/inveno 2000. Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 
2009 
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ANEXO D - Marc Jacobs outono/inverno 2005 (Kristen McMenamy). Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 – 
2009 
 

 
 
ANEXO E - Marc Jacobs primavera/verão 2006 (Meg White). Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 2009 
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ANEXO F - Victoria Beckham para Marc Jacobs, primavera/verão 2008. Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 – 
2009 
 

 
 
 
ANEXO G - Marc Jacobs primavera/verão 2009 (Raquel Zimmermann). Fonte: Marc Jacobs Advertising 1998 - 
2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


