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Defender apenas um tipo de beleza é de certo modo não observar a natureza. 
Não pode haver apenas um tipo de ave canora, apenas uma variedade de 
pinheiro, apenas uma qualidade de lobo. Não pode haver apenas um tipo de 
bebê, de homem ou de mulher. Não pode haver apenas um formato de seio, 
de cintura, um tipo de pele. (ESTÉS, 1992, p.232) 

 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a avaliar a diversidade corporal em propagandas de moda 

como forma de desconstrução do padrão de beleza, através de uma análise de 

imagens da marca Savage X Fenty, uma das pioneiras em retratar a diversidade de 

corpos femininos de forma sensual no universo virtual. Tem como objetivo geral 

compreender como o padrão de beleza feminino atual é desconstruído nas 

propagandas dessa marca. Primeiro, contextualiza-se a importância do estudo de 

corpos, em especial os femininos, para a moda. Em seguida, fundamenta o que é o 

padrão de beleza atual e contextualiza os padrões de beleza do passado através de 

um breve histórico, pesquisa-se sobre a influência da mídia na forma como nos 

percebemos e trata também das questões de movimentos de contra-hegemonia, ou 

seja, da fuga dos padrões sociais impostos. As fotografias analisadas da marca 

Savage X Fenty retratam corpos vestidos com lingeries, datam do primeiro semestre 

de 2019 e foram postadas na conta da marca na plataforma Instagram. Além disso, 

houve um critério para seleção das seis fotos aqui analisadas. Foi utilizado um método 

de análise de fotos, com adaptações necessárias e cabíveis a este trabalho. Por fim, 

examinam-se as imagens relacionando-as à bibliografia de autores que tratam de 

corpo, beleza, mídia, representatividade e diversidade. 

 

Palavras-chave: Moda; Propaganda; Padrão de Beleza; Diversidade Corporal. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

This work aims to analyze body diversity in fashion advertisements as a way of 

deconstructing the beauty standard through an analysis of images from the Savage X 

Fenty brand, a pioneer in portraying female body diversity along with sensuality on 

virtual media. Its main purpose is to understand how the current female beauty 

standard is deconstructed in Savage X Fenty’s advertisements. First, the importance 

of studying bodies in fashion is contextualized, focusing on female ones. Then, it 

describes the current beauty standard and provides more context on past beauty 

standards through a brief historic review, observes the influence of the media in the 

way we perceive ourselves, and also analyzes disruptive movements, such as the 

escape from the imposed social standards. The analyzed Savage X Fenty 

photographies depict bodies wearing lingerie, dating from the first semester of 2019 

and were posted to the brand’s Instagram account. Six pictures were chosen for 

analysis, based on a criteria. A specific method of photo analysis was used, with the 

proper adaptations for this document. At last, the images are examined by relating 

them to bibliography that addresses body, beauty, media, representation and diversity. 

 

Keywords: Fashion; Advertisement; Beauty Standards; Body Diversity. 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea ocidental, há várias décadas, vive o chamado 

“culto ao corpo”. O ideal de beleza feminino vigente é o do corpo esbelto e tonificado. 

Kellner (2001) considera que o corpo real é continuamente moldado para sua 

“melhoria”, seja através de dietas, exercícios físicos ou cirurgias plásticas. De acordo 

com Trinca (2008), a reflexão a respeito do corpo adquiriu maior relevância na 

contemporaneidade, uma vez que a sociedade se encontra numa crescente 

preocupação em relação ao mesmo. Boris (2007) salienta que a subjetividade em 

relação ao corpo feminino acompanha as mudanças políticas, econômicas, históricas 

e socioculturais. Nesse processo de construção da subjetividade, incorporam-se 

influências culturais, modos de linguagem, hábitos e também a ideia do que é belo ou 

feio. Trinca disserta que a busca incessante à beleza mudou a forma como os 

indivíduos constroem suas subjetividades e identidades: 

 
E é por meio da incessante corrida em busca da beleza 
ideal, ditada pela supremacia da aparência, que os 
sujeitos, marcados especialmente pela insatisfação 
com o próprio corpo, procuram construir suas 
identidades e auto-imagens particulares.(TRINCA, 
2008, p. 6) 
 

Percebe-se a existência de uma “cultura do narcisismo”, onde acredita-se 

que o último fim dos investimentos deve ser em si mesmo. O corpo torna-se sagrado, 

e, de acordo com Trinca (2008, p. 129), parte-se “para a busca frenética e obsessiva 

de práticas corporais e de consumo dos mais variados tipos de mercadorias”. 

Wolf (1992) escreve que o “mito da beleza “ é uma arma política contra a 

evolução feminina, sendo a ideologia da beleza um dos últimos meios de controle 

sobre as mulheres - uma vez que religião não tem mais tanta influência sobre grande 

parcela da população feminina, assim como muitas mulheres já não dependem mais 

financeiramente de homens. Por ser o último mecanismo de controle do patriarcado, 

o ideal de beleza atual se tornou tão violento e inalcançável.  

Boris (2007) ressalta que a publicidade se utiliza do desejo e da 

subjetividade do indivíduo para oferecer produtos. Ao influenciar a forma como o 

indivíduo se relaciona e se percebe, a mídia faz com que o observador creia que terá 

melhorias e felicidade ao consumir determinado produto. Severiano (2001, p. 75) 

evidencia que “as pessoas se reconhecem através de suas mercadorias e acreditam 
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poder suprir suas carências e desejos subjetivos através da posse, sempre crescente, 

de bens de consumo”. Portanto, a mídia também tem seu papel na difusão do ideal 

corporal, sendo um dos principais meios de propagação do mito da beleza, uma vez 

que, destaca Wolf (1992, p. 20), “o atual arsenal do mito consiste na disseminação de 

milhões de imagens do ideal em voga”. 

Conforme delimita Silva (2001), o capitalismo também tem seu papel no 

culto ao corpo, uma vez que o ideal de corpo movimenta uma grande indústria de 

consumo: de remédios para emagrecer, roupas da moda, cirurgias plásticas, 

cosméticos…  

Pontualmente surgem movimentos de enaltecimento às belezas que fogem 

ao padrão europeu imposto. Williams (1979) afirma que percebe-se a existência de 

discursos contra-hegemônicos ao padrão de beleza vigente, uma vez que nenhuma 

ideologia, por mais dominante que seja, esgota a possibilidade do surgimento de 

movimentos opostos a ela. À vista disso, observa-se o aumento da diversidade 

corporal nas propagandas da grande mídia1, incluindo as propagandas de moda, 

sendo este o tema principal de estudo desse projeto. 

Isto posto, o presente trabalho atenta-se em estudar como as propagandas, 

que atuam inconscientemente na subjetividade dos sujeitos, mais especificamente as 

de moda, podem contribuir para reverter padrões de beleza em vigor. Optou-se por 

uma marca que primasse pela diversidade corporal e representatividade de corpos 

que não surgem tão frequentemente na publicidade. Uma marca que estivesse 

presente no ambiente digital, tanto pela internet possibilitar a ampla transmissão de 

sua mensagem, quanto pela possibilidade de obter métricas que possam aferir 

aceitação ou rejeição do público. 

A marca escolhida é a Savage X Fenty, lançada em abril de 2018, nos 

Estados Unidos, com 90 peças iniciais de lingerie, roupas de dormir e acessórios, 

incluindo quatro coleções-cápsula2. A coleção principal, chamada de “On the Reg”, 

abreviação de “on the regular”, que pode ser livremente traduzido para “no dia-a-dia”, 

inclui peças que tem ligação exata com o nome: essenciais de dia-a-dia, como peças 

de lingerie para uso cotidiano. A coleção cápsula “The U Cute” é formada por lingeries 

 
1 Informação retirada do site http://www.starcentralmagazine.com/featured-post/2018/06/01/how-
social-media-is-embracing-body-diversity/ em 22 de maio de 2019. 
2 Coleção cápsula: pequena coleção fora da coleção principal, podendo não ter relação nenhuma 
com o tema da coleção principal. 

http://www.starcentralmagazine.com/featured-post/2018/06/01/how-social-media-is-embracing-body-diversity/
http://www.starcentralmagazine.com/featured-post/2018/06/01/how-social-media-is-embracing-body-diversity/
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mais delicadas, com rendas e cores pastéis. Já a coleção “Damn” é formada por bodys 

e suspensórios. A coleção “Black Widow”, traduzida livremente para “viúva negra” é 

composta por lingeries mais sensuais e os acessórios chamados de “Xccessories”, 

compostos por chicotes, algemas cobertas de pelúcias e máscaras para olhos feitas 

de renda.3  

A inclusão é pauta da marca desde o princípio. A numeração de sutiãs vai 

dos tamanhos americanos 32A ao 44DD, sendo os números correspondentes à 

largura e as letras correspondentes ao tamanho da taça dos sutiãs. As lingeries, 

roupas de baixo e pijamas vão do tamanho XS (extra pequeno, equivalente ao PP 

brasileiro) ao 3XL (equivalente ao 3GG brasileiro). 

Logo, este trabalho tem como objetivo geral entender como a diversidade 

de corpos nas propagandas de moda, divulgadas através da rede social Instagram4, 

da marca Savage X Fenty pode contribuir na desconstrução estética do padrão de 

beleza feminino atual. Ademais, tem como objetivos específicos contextualizar a 

história dos padrões de beleza no Ocidente, perceber o papel da mídia na construção 

do padrão corporal feminino, compreender o que é um corpo fora do padrão ocidental 

e analisar os corpos fora do padrão de beleza na atualidade.  

 

Este trabalho está dividido em capítulos da seguinte forma: primeiro, o 

capítulo introdutório, seguido pelo capítulo de embasamento teórico, que 

contextualiza os padrões de beleza, a influência da mídia na subjetividade dos 

indivíduos, o que são movimentos contra-hegemônicos e como a internet facilita o 

surgimento e disseminação desses. No capítulo seguinte, explica-se a metodologia 

utilizada, apresentando a grelha de análise e os critérios utilizados para a seleção das 

imagens aqui analisadas, além das alterações feitas no método empregado para que 

ele se ajustasse à pesquisa. No quarto capítulo, o método é aplicado a cada uma das 

seis fotos selecionadas e apresenta-se uma tabela com a síntese do que foi obtido. 

No quinto capítulo, correlaciona-se o que foi extraído das imagens com auxílio da 

grelha de análises com a bibliografia estudada. Por fim, no último capítulo, chega-se 

à conclusão do trabalho.  

 
3 Informações retiradas do site https://www.vogue.co.uk/article/fenty-savage no dia 20 de maio de 
2019. 
4 Instagram é uma rede social virtual para compartilhamento de mídias em formatos de imagens 
estáticas ou vídeos entre os usuários.  
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1.1  Problemática: o corpo padrão 
Através das pesquisas feitas com as obras dos autores aqui citados, em 

especial Trinca (2008), Wolf (1992) e Boris (2007), foi possível notar que há um 

descrédito ao corpo natural, surgindo sempre novos métodos de aperfeiçoá-lo, torná-

lo mais jovem e mais saudável. Há uma crescente preocupação com o corpo na 

contemporaneidade. De acordo com Trinca (2008), não cessamos de “coisificar” e 

comercializar o corpo. O culto ao corpo ganhou espaço não só nos meios de 

comunicação, mas na sociedade em geral, com o surgimento da “indústria do corpo”, 

formada por nutricionistas, esteticistas, personal trainers, além do aumento do número 

de cirurgiões plásticos. 

Boris (2007) narra que a mulher, pelos meados e fim do século XIX, presa 

em casa, sem direito ao estudo ou ao trabalho, servindo apenas de vitrine do homem, 

tinha sua válvula de escape e única forma de expressão na moda. Assim, a mulher 

passa a ser o principal alvo das propagandas de moda. A mídia traz a ilusão de que 

um corpo saudável e belo é sinônimo de uma pessoa melhor e feliz. A mídia ajuda a 

modificar o corpo. Garrini (2007) afirma que ela foi a causa da modificação do corpo 

feminino “miúdo” e “roliço” de 1910 para o ideal andrógino de 1920, além da 

valorização dos corpos curvilíneos em 1940. Anos depois, já na década de 1990, a 

mídia impõe as modelos, com seus corpos irreais, como ideal de beleza.  

As propagandas de moda atuais, em sua grande maioria, ainda empregam 

o corpo magro, geralmente de modelos altas que vestem numeração 36.  

A população feminina é constantemente bombardeada com imagens de 

mulheres magras, receitas de dietas e dicas de exercícios físicos. Trinca (2008) 

salienta que se faz de tudo para ter o corpo perfeito. O crescimento das intervenções 

cirúrgicas também é outro indicativo dessa busca à perfeição, sendo o Brasil um dos 

países em que mais se realizam plásticas e cirurgias de fim estético.5 O atual padrão 

de beleza exalta mulheres magras, altas e, de preferência, brancas. Paula (2018) 

afirma que o padrão vigente é o de mulheres altas, esbeltas e de cabelos sedosos, 

sendo os corpos fora do padrão aqueles que fogem a essas regras, em especial, os 

corpos gordos.  

 
5 Informações retiradas do site <https://www.terra.com.br/noticias/dino/brasil-se-torna-uma-
superpotencia-da-cirurgia-plastica,ed149fbe695826a6ac5e5d62a6e99d2b09xsch43.html> no dia 20 
de maio de 2019. 

https://www.terra.com.br/noticias/dino/brasil-se-torna-uma-superpotencia-da-cirurgia-plastica,ed149fbe695826a6ac5e5d62a6e99d2b09xsch43.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/brasil-se-torna-uma-superpotencia-da-cirurgia-plastica,ed149fbe695826a6ac5e5d62a6e99d2b09xsch43.html
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Trinca (2008) ressalta que o corpo das mulheres brasileiras tende a ser 

mais curvilíneo do que o padrão europeu imposto, gerando descontentamento na 

população feminina, além do aumento de distúrbios alimentares, como anorexia e 

bulimia, e também aumento dos casos de depressão. Conforme Wolf (1992), a 

sociedade vê uma discrepância de 23% entre o peso médio das modelos e das 

mulheres normais. 

Wolf (1992) salienta que os corpos das mulheres não as pertencem mais, 

pertencem agora à sociedade. O padrão de beleza feminino, em especial o da 

magreza, tornou-se uma obsessão cultural. Goldenberg (2011, p.78) salienta que o 

corpo deve ser “magro, jovem, em boa forma, sexy.” Conforme a autora, o corpo se 

tornou um verdadeiro capital, motivo pelo qual as brasileiras e norte-americanas são 

as maiores consumidoras de cirurgias estéticas no mundo.  

Com isto, este estudo pretende compreender e responder algumas das 

seguintes problemáticas: como as propagandas de moda, em especial nas mídias 

digitais, influenciam os padrões corporais; como a mídia e moda propagam padrões 

estéticos. Além destes, visa-se entender o quanto uma marca de moda de grande 

alcance pode contribuir para reverter o padrão de beleza vigente. 

 

 

1.2  Justificativa: a importância das imagens de moda para 
representatividade 

Com a ascensão da internet, houve um aumento do acesso não só a filmes 

e seriados, mas também a propagandas de marcas de moda e blogueiras. As 

mulheres ali retratadas sempre eram quase sempre magras. 

Torna-se importante entender como marcas influentes de moda podem, 

através das suas propagandas, ajudar a minar o padrão de beleza vigente, que já está 

enraizado na sociedade há algumas décadas, ao empregar modelos gordas, de 

diferentes tons de pele, modelos amputadas, com hanseníase, diferentes tipos de 

cabelo e outras características que fujam do padrão. 

Assim, visa-se contribuir para os estudos sobre corpos fora do padrão 

estético vigente. A ampliação de estudos sobre corpos fora do padrão funciona como 

ferramenta para diminuir os preconceitos - de que corpos gordos são corpos 

descuidados, que magreza é sinônimo de saúde, por exemplo. Ademais, procura-se 
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entender como a mídia e a propaganda exercem os papéis de decisão sobre quais 

corpos são tidos como belos ou não.  

Goldenberg (2011) delimita que o corpo pode ser a verdadeira roupa, pois 

ele é exibido, moldado, manipulado e enfeitado. O corpo, portanto, é o que entra e sai 

de moda, a roupa passa a ser apenas um acessório para a valorização e exposição 

dele. Portanto, conforme a autora, o corpo faz parte da moda. Isto posto, estudos 

sobre o corpo são estudos de interesse da moda. 

Para tanto, segue-se o capítulo que discorre tanto sobre o conteúdo teórico 

quanto o histórico, dissertando sobre as mídias e os padrões corporais. Esse conteúdo 

representa uma fundamentação essencial para a compreensão do trabalho. 
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2 CORPOS EM FOCO: LEITURAS DIVERSAS 

2.1 A estrada até aqui: um histórico da submissão feminina e dos padrões 
corporais na sociedade ocidental 

O corpo não é apenas a soma de seus órgãos e funções biológicas. Na 

sociedade contemporânea ocidental, o corpo é aquilo que o veste, adorna-o, aquilo 

que intervém nele e a imagem produzida pelo mesmo. De acordo com Goellner (2003, 

p.29), o corpo é moldado também pelos fatores culturais e sociais atribuídos a ele. 

Também disserta que “a linguagem institui o que pode ser considerado como belo”  

Assim, entende-se que ao nomear, classificar e definir o que é "normal" ou não, o 

conceito de beleza é construído pela linguagem. 

Para Foucault (1987) há um elo entre o controle dos corpos e a construção 

do mundo capitalista, esta última visava transformar os corpos em úteis. 

 
(…) Não se trata de cuidar do corpo, em massa, grosso 
modo, como se fosse uma unidade indissociável mas 
de trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre ele 
uma coerção sem folga, de mantê-lo ao nível mesmo 
da mecânica - movimentos, gestos, atitude, rapidez. 
(...) Esses métodos que permitem o controle minucioso 
das operações do corpo, que realizam a sujeição 
constante de suas forças e lhes impõem uma relação 
de docilidade-utilidade. São o que podemos chamar as 
disciplinas. (FOUCAULT, 1987: p. 126). 
 

Mauss (1974) explicita a necessidade de estudar o corpo, uma vez que 

diferentes sociedades impõem determinados usos aos corpos dos indivíduos. 

Percebe-se que cada sociedade tem seu padrão de corpo, cujo modo de representá-

lo varia com o tempo.  

O padrão de corpo cultuado por cada sociedade está contido na sua 

cultura. Cultura pode ser definida de diferentes formas, de acordo com diferentes 

autores. Segundo Boris (2007, p. 454) “é o modo como os indivíduos se comportam e 

expressam seus valores, suas crenças e seus saberes, em um determinado período 

histórico”. Cultura é também tudo aquilo, - atividades, ideias e condutas - que é 

transmitido entre os membros dessa sociedade, de forma material e imaterial. Cultura 

engloba como um indivíduo organiza seus pensamentos e formas de perceber o 

mundo, moldando também suas relações interpessoais e seus ideais, salienta Boris 

(2007).  
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Portanto, o modo de viver de uma sociedade representa como ela construiu 

sua cultura, já que engloba as condutas e reações dos indivíduos em diferentes 

situações. De forma que o padrão de beleza pode variar de sociedade para sociedade 

porque, conforme Boris (2007), a forma que seus indivíduos organizam seus 

pensamentos, interpretam o mundo e se relacionam é diferente.  

Conforme Wolf (1992), o que uma sociedade julga belo numa mulher são 

símbolos do comportamento feminino tido como ideal. Por exemplo: a juventude e 

virgindade são tidas como “bonitas” porque representam falta de experiência - de vida 

e sexual. O envelhecimento é considerado “feio” porque com o tempo as mulheres 

ganham experiência e poder, e não é isso que a sociedade patriarcal quer das 

mulheres. Segundo Wolf (1992, p. 17), “o mito da beleza na realidade sempre 

determina o comportamento, não a aparência.”  

O Ocidente é marcado por uma cultura patriarcal, na qual o homem exerce 

controle sobre a mulher, tendo-a como sua propriedade. Boris (2007) ressalta que, 

durante a sociedade patriarcal, gerada no período colonial, a mulher, independente 

da camada social proveniente, tinha como imposição obedecer às ordens masculinas. 

Assim, uma vez que os homens, no Ocidente e no Brasil,  eram os seres que 

trabalhavam, tinham direito de ir e vir e davam sustento à família, restou a mulher o 

local de dona-de-casa e reprodutora.  

Para Costa e Mello (1999), o patriarca só teve concorrência para sua 

autoridade com a autoridade dos padres e, depois, a dos médicos, já que os padres 

absolviam os pecados das mulheres e os médicos curavam suas doenças.  

D’Ávila Neto (1980) ressalta que, com a urbanização brasileira no final do 

século XIX, as mulheres passam a ter mais contatos com pessoas de fora da sua 

família, além de acesso à educação. De acordo com Boris (2007), a família patriarcal 

tinha acesso à intelectualização, uma vez que detinha bens capitais. O sistema 

patriarcal declina no Brasil à medida que as mulheres, no século XIX, passam a 

aprender a ler e a escrever.  

Outro aspecto importante para o declínio da sociedade patriarcal é o 

aumento da necessidade de produção. Assim, surgem novas fábricas que necessitam 

de mão-de-obra. O patriarca começa a perder o domínio não só da sua riqueza, mas 

da mulher - que passa a ter acesso ao mercado de trabalho. Há também o aumento 

de força do movimento feminista, que leva mulheres a refutarem sua situação de 
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submissão. Kellner (2001) salienta que o feminismo faz com que as mulheres 

questionem a suposta superioridade dos homens.  

Wolf (1992) escreve que mulheres comuns antes da urbanização e 

revolução industrial, raramente eram expostas a imagens de outras mulheres. O valor 

das mulheres fora da aristocracia ou prostituição não dependia de beleza, mas da 

capacidade de trabalho, força física e fertilidade.  

A tríade capitalismo, medicina e patriarcado passam a exercer seu controle 

sobre o corpo feminino. Segundo Foucault (1987), a medicina do século XVIII já tinha 

características civilizatórias, tentando reduzir o medo causado pelo crescimento das 

cidades, fábricas e população. Essa medicina urbana influenciou a medicina científica 

do século XIX, que agia como controle da saúde das classes trabalhadoras, para 

mantê-las aptas ao trabalho. A medicina passa a controlar o corpo com diferentes 

métodos, incluindo tabelas para classificar o peso da população. 

Conforme Araújo e Meneses (2011), a intervenção médica sugere, ao longo 

do século XX, a prática de passeios e ginásticas, para manter o corpo com força e 

vigor, além do não uso do espartilho. Ao liberar as mulheres do espartilho, emerge o 

discurso da necessidade de se livrar da própria gordura, com a justificativa de que a 

gordura estava oposta à saúde. Surge o ideal do corpo feminino torneado, com a 

desculpa de que corpos saudáveis são corpos esculpidos pela ginástica, sem 

gorduras. 

 
Naturalizou-se a produção de corpos ‘bem-
construídos’, com proporções equilibradas. Esta 
produção é construída a partir de muito esforço nas 
academias. Esse esforço também é naturalizado e 
tomado como necessário e agradável. (ARAÚJO; 
MENESES, 2011: p. 5) 

 

 De acordo com Wolf (1992), as mulheres só passam a se preocupar com dietas 

e magrezas ao receberam o direito ao voto em 1920. A condição natural feminina, 

aquela de curvas e acúmulo de gordura, é amplamente negada, prezando-se por uma 

aparência magra, que remete à doença e fome. Nos anos 1950, as formas curvilíneas 

voltam à moda, porque muitas mulheres voltam à vida doméstica com o pós guerra. 

 Assim, Wolf (1992) delimita que quanto mais direitos as mulheres ganham, 

mais inalcançável torna-se o padrão de beleza vigente. O padrão estético vigente pela 

moda é o de mulheres altas, magras, de cabelos lisos, preferencialmente brancas. 
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Padrão este que é constantemente reforçado pela mídia. O ideal de beleza está 

intimamente ligado à dominação masculina em relação às mulheres, sempre 

procuram-se formas de dominar, frear o progresso das mulheres. Este ideal foi e 

continua sendo amplamente difundido pela mídia. 

 

2.2  A mídia como ferramenta de mudança: subjetividade, beleza e 
consumismo.  

Segundo Guazina (2007), é difícil encontrar um significado do conceito de 

mídia entre os pesquisadores. Pelo menos até 2004, a palavra “mídia” era usada como 

uma extensão de “conjunto de meios de comunicação”. A palavra mídia ganha 

destaque através dos estudos interdisciplinares entre comunicação, sociologia e 

ciência política. Os meios de comunicação não são mais vistos apenas como canais, 

mas também são responsáveis pela forma como os cidadãos compreendem o mundo 

e a política.  

Fala-se na centralidade da mídia, isto é, o poder politico e econômico que 

ela incorporou ao ser o elemento fundamental da globalização: 
 

A maioria das sociedades contemporâneas pode ser 
considerada como centrada na mídia (media centered), vale 
dizer, são sociedades que dependem da mídia – mais do que 
da família, da escola, das igrejas, dos sindicatos, dos 
partidos etc. – para a construção do conhecimento público 
que possibilita, a cada um dos seus membros, a tomada 
cotidiana de decisões, políticas inclusive. (LIMA, 2001, 
p.113, grifo do autor) 
 

Os meios de comunicação, em sua suposta neutralidade, penetraram em 

todas as esferas da vida, de acordo com Trinca (2008). Assim, modelam a visão de 

mundo do indivíduo, influenciando suas opiniões em diversos temas: da política aos 

padrões de beleza. As primeiras fotografias de prostitutas nuas foram tiradas na 

década de 1840, os primeiros anúncios com imagens de mulheres “belas” surgem 

naquele século, as reproduções de obras de arte e suas beldades ganham o mundo. 

O padrão de beleza vigente da época começa a ser espalhado pelos meios de 

comunicação, invadindo a vida das mulheres de classe média.  

 

Não se compram apenas produtos, mas a “atitude” e o “estilo” atribuídos a 

eles. As pessoas são influenciadas pelas propagandas, os produtos são 
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transformados em bens culturais, uma vez que os indivíduos vivem, comportam-se e 

organizam-se psiquicamente de novas formas.  A propaganda: 

 
apresenta uma imagem utópica de novidade, sedução, 
sucesso e prestígio mediante a compra de certos bens. 
Oferece magicamente uma autotransformação e uma 
nova identidade, associando as mudanças de 
comportamento, modo de vestir e aparência do 
consumidor com uma metamorfose em nova pessoa. 
(KELLNER, 2001, p. 322) 

 

A mídia influencia a forma como o indivíduo compreende a si mesmo e 

como se relaciona. De acordo com Boris (2007), ela altera sua subjetividade e maneira 

de pensar, pois faz com que ele adquira produtos e que se aproprie de uma nova 

forma de existir, ao acreditar que aqueles produtos fossem deixá-lo mais bonito ou 

mais atraente.  

Portanto, devido a escassez de representações de beleza feminina não 

atrelada à magreza na grande mídia, a mesma reforça o padrão de beleza vigente. 

Para Boris (2007, p. 462), a “valorização” do corpo feminino foi “tão reforçada pelos 

meios de comunicação que, a partir do século XX, ocorreu uma banalização do corpo 

da mulher, pois a mídia o expôs em propagandas, revistas, jornais, programas de TV 

etc. a fim de estabelecer um padrão de corpo feminino". A busca por padrões é 

incentivada pela mídia de forma que a cobrança pelo corpo dito ideal leva ao consumo 

desenfreado de produtos, estes também impostos pela mídia, para que as mulheres 

se sintam pertencentes ao padrão imposto - padrão este, que, como veremos a seguir, 

embora muito imposto, jamais é totalizante. 
 

2.3  Diversidade e contra-hegemonia do padrão de beleza 

Embora haja um padrão de beleza vigente, nenhum cultura ou hegemonia 

é totalitária e totalizante, há sempre margem para que surjam novos significados. De 

acordo com Newcomb (2010, p. 284), “mesmo quando as mensagens mais 

poderosas, mais controladoras, estão dominantes, elas tem ainda que se defrontar 

com a ‘palavra’ de resposta do espectador e com o mundo da experiência”. Há um 

discurso que prega a valorização de belezas reais, daquelas que fogem ao padrão da 

mulher magra, de cintura fina, alta, sem flacidez e sem celulite. Por mais que a 

hegemonia seja ativa, nem sempre é dominante. Williams (1979) salienta que um 
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modelo vigente nunca acaba com toda a prática e intenção humana, assim, sempre 

há espaço à resistência e criação de novos significados. 

Com o acesso à internet, a facilidade que as pessoas tem de compartilhar 

suas vidas e pensamentos, muitas mulheres tem se mostrado insatisfeitas com as 

representações femininas na mídia, pois essas destoam muito da realidade. Assim, 

constata-se um nova formação cultural emergindo: o apreço à diversidade de corpos, 

sendo uma nova construção do que é beleza. Acrescenta-se, portanto, o conceito de 

contra-hegemonia como elemento de resistência.  

Observa-se um discurso contra-hegemônico ao padrão do corpo esbelto e 

malhado como representação do ideal feminino. Nechar (2018) afirma que o corpo 

marginalizado, ou seja, aquele fora dos padrões, está saindo da invisibilidade e 

ganhando local para ser visto e aceito. Sardenberg (2006) disserta sobre o 

empoderamento das mulheres como processo de conquista de autonomia e 

autodeterminação, levando a uma libertação de amarras de opressão de gênero e 

patriarcal. Com a sensação de liberdade, mulheres de corpos marginalizados passam 

a enxergar a possibilidade de conseguir conquistar um lugar e se encaixar, conforme 

Paula (2018). Assim, a despadronização estética começa a entrar em ação. 

Para Williams (1979), este novo discurso destoa do padrão de beleza 

dominante pautado na magreza. As novas formações atribuem novos significados, 

valores e relações com a beleza.  

Percebe-se, por fim, que o aumento das propagandas de moda talvez ainda 

não influencie para reverter completamente a hegemonia da magreza, mas se inclui 

no movimento de autoaceitação das mulheres, dando representatividade a diferentes 

corpos e sendo ferramenta de contra-hegemonia.  

Tendo em vista o conteúdo aqui apresentado, segue a apresentação 

metodológica aplicada ao trabalho, composta de revisão bibliográfica e pesquisa 

documental, seguida de análise das imagens utilizando o método de “grelha de 

análise”.  
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3 METODOLOGIA 

Para compreender o tema proposto e obter as respostas para as 

problemáticas levantadas serão realizadas dois tipos de pesquisa: a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa documental. 

A pesquisa bibliográfica é necessária para que haja uma base científica, 

partindo de material teórico já produzido, como em livros, teses, monografias e artigos, 

o que facilita as etapas da pesquisa. Lakatos e Markoni (2003) salientam que essa 

pesquisa abrange toda a bibliografia tornada pública que tenha relação com o tema 

de estudo. O intuito é colocar o pesquisador em contato com aquilo que já foi escrito, 

dito ou filmado sobre o tema, para que se possibilite o surgimento de novas 

conclusões através do novo autor.  

A segunda forma de obtenção de dados se dará através da pesquisa 

documental, que se assemelha à pesquisa bibliográfica. Gil (2008, p. 51) ressalta que 

a principal diferença está na natureza das fontes utilizadas, uma vez que que “a 

pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa”. De acordo com Lakatos e Markoni (2003), a pesquisa documental se 

restringe a coletar dados de documentos de fontes primárias, sendo estes escritos ou 

não, podendo ser realizados no momento em que o fenômeno ocorre ou depois. 

Documentos estes que podem ser diários, autobiografias, fotografias, filmes, entre 

outros.  

Os documentos escolhidos para a pesquisa documental são as imagens de 

moda da marca Savage X Fenty lançadas na sua página na rede social Instagram. A 

marca tem sido constante, desde seu início, no uso de modelos de diversos tipos de 

corpo, cor de pele, tipo de cabelo, incluindo também modelos grávidas e amputadas. 

A página da marca no Instagram é repleta de material para análise - fotos ou vídeos 

novos são adicionados todos os dias à plataforma. 

As imagens analisadas são referentes ao ano de 2019. Os fatores 

analisados nessas imagens serão os corpos das modelos, cor da pele, tipo de cabelo, 

se a modelo é portadora de alguma deficiência ou não…  
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3.1  Critério de seleção das imagens 

  As imagens utilizadas estão presentes na conta da marca Savage x 

Fenty na rede social Instagram. A escolha da plataforma Instagram se deu devido ao 

seu grande alcance, sendo 300 milhões de usuários mundialmente e 16 milhões de 

usuários no Brasil, dos quais 61% são mulheres6. Além disso, há uma possibilidade 

fácil de “mensuração”, não do alcance exato da imagem, mas uma média de quantas 

pessoas tiveram acesso aquela foto através da quantidade de curtidas7 em cada 

postagem.  

 O critério de seleção utilizado foi a foto, isto é, imagem estática, mais curtida 

de cada mês do primeiro semestre do ano 2019. Excluíram-se as imagens em que 

figuram apenas as peças de roupa, uma vez que o objetivo é estudar os corpos  

vestidos com as peças da marca representados nas imagens de moda da marca. 

Excluíram-se também as imagens de moda em que Rihanna8, dona e imagem 

principal da marca, figura e as fotos promocionais e/ou de sorteios, que pedem 

curtidas e comentários como forma de participar do sorteio. Ao todo, foram 

selecionadas 6 fotos para análise, sendo uma referente ao mês de Janeiro, uma ao 

mês de Fevereiro e assim por diante, até o mês de Junho. Optou-se por organizar 

cronologicamente, para melhor entendimento, e, em seguida, organizar por blocos de 

fotos com semelhanças.   
 
3.2  Grelha de Análise 
  O guia utilizado para análise das fotos foi o livro “Ver, compreender, 

analisar as imagens”, de Laurent Gervereau. Para o autor, a grelha de análise é um 

exemplo de como decodificar uma imagem. Segundo Gervereau (2007, p. 41), 

“observar uma imagem de modo diferente do que com uma simples intenção de 

consumo fugaz, é fazer-lhe perguntas.”  

 
6 Informações retiradas do site https://abemd.org.br/noticias/infografico-mostra-perfil-do-usuario-
brasileiro-no-
instagram#:~:text=Atualmente%2C%20o%20Instagram%20tem%20mais,tamanho%20apenas%20par
a%20o%20Facebook, em 05 de agosto de 2020. 
7 A tradução livre de “like”, o “curtir” é ação de clicar no ícone em formato de coração na parte inferior 
das fotos no Instagram. Significa que o usuário que “curtiu” gostou, aprovou aquela publicação. 
8 Robyn Rihanna Fenty, ou simplesmente Rihanna, é uma cantora, atriz e empresária de Barbados, 
tendo ficado mundialmente famosa em 2007, com seu álbum “Good Girl Gone Bad”. Além da marca 
de lingerie Savage X Fenty, Rihanna também possui a marca de maquiagem Fenty Beauty e a marca 
de roupas FENTY.  

https://abemd.org.br/noticias/infografico-mostra-perfil-do-usuario-brasileiro-no-instagram#:~:text=Atualmente%2C%20o%20Instagram%20tem%20mais,tamanho%20apenas%20para%20o%20Facebook
https://abemd.org.br/noticias/infografico-mostra-perfil-do-usuario-brasileiro-no-instagram#:~:text=Atualmente%2C%20o%20Instagram%20tem%20mais,tamanho%20apenas%20para%20o%20Facebook
https://abemd.org.br/noticias/infografico-mostra-perfil-do-usuario-brasileiro-no-instagram#:~:text=Atualmente%2C%20o%20Instagram%20tem%20mais,tamanho%20apenas%20para%20o%20Facebook
https://abemd.org.br/noticias/infografico-mostra-perfil-do-usuario-brasileiro-no-instagram#:~:text=Atualmente%2C%20o%20Instagram%20tem%20mais,tamanho%20apenas%20para%20o%20Facebook
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  As perguntas a serem feitas podem ser agrupadas em três famílias: a 

do “historiador da arte”, a do “semiólogo” e a do “historiador”. Ou seja, as três 

principais etapas da grelha de analise são: descrição, evocação do contexto e 

interpretação.  

  A primeira parte, a da descrição, consiste em obter dados referentes à 

técnica utilizada, formato, localização data de produção e sobre o emissor. Além de 

dados referentes à estilística (número de cores, superfícies, volumes, organização 

icônica…) e à temática (inventário de elementos, símbolos, temática do conjunto..) da 

obra.  

  A segunda parte da grelha prevê uma análise do contexto da obra no 

período em que ela foi concebida quanto o contexto dela atual, além das mudanças 

que o contexto pode ter sofrido durante esse período. As informações a serem obtidas 

são sobre os meios técnicos, estilísticos e temáticos referentes à origem da obra, 

quem a realizou e que relação tem com sua história pessoal ou quem a encomendou 

e que relação tem com a história da sociedade à altura. Procura-se também responder 

questões sobre a difusão da imagem na época de sua difusão e posteriormente.  

  A terceira parte da grelha diz respeito às interpretações que podem ser 

feitas da imagem, desde significações iniciais e posteriores aos balanços e 

apreciações pessoais. Assim, pode-se procurar responder se houve uma 

interpretação diferente da imagem do que aquela que os criadores sugeriram. 

Também procura-se responder como vemos a imagem hoje e como, de acordo com 

nosso gosto pessoal, podemos apreciá-la. 

 
3.3  Adaptação da grelha de análise  
  A grelha de análise pode ser usada para diversos tipos de imagens, 

desde gravuras rupestres a anúncios impressos em jornais. Utilizou-se um pouco de 

cada uma das particularidades que Gervereau emprega para analisar as ditas ‘’novas 

imagens” de “sítios” da internet, as fotografias e os anúncios publicitários. A adaptação 

é importante porque as mídias analisadas aqui não estão 100% inseridas em 

nenhuma das categorias descritas acima, mas atuam como uma mistura das três, uma 

vez que o propósito dessas imagens é não apenas fortalecer a imagem da marca, 

estreitando seus laços com as consumidoras, mas também vender seus produtos.  

  As perguntas a respeito da técnica, em sua maioria, foram mantidas. 

Assim, objetiva-se responder às seguintes questões: nome do emissor, modo de 
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identificação do emissor, data de produção, tipo de suporte e técnica, formato e 

localização. 

  Sobre a estilística, conservaram-se os questionamentos a respeito do 

número de cores, superfícies e predominância, volume e intencionalidade do volume 

e organização icônica, uma vez que tratam-se de imagens fotográficas.  

  No quesito “temática”, mantiveram-se as perguntas referentes à relação 

texto-imagem, inventário dos elementos representados e perguntas referentes aos 

símbolos e temáticas do conjunto, uma vez que se tratam de imagens fotográficas 

variadas, com temas, modelos, produtos e cenários diferentes entre si.  

  Em relação ao contexto, as perguntas sobre quem encomendou a 

imagem e qual relação tem com a história da sociedade atual, indícios da recepção 

da imagem ao longo do tempo e questionamentos sobre a difusão da imagem foram 

mantidos, uma vez que o trabalho total tem como objetivo verificar se tais imagens 

contribuem para uma quebra do padrão de beleza. 

  Mantiveram-se, ainda, os balanços e apreciações pessoais, tais como o 

contexto da imagem atual e a apreciação subjetiva. Portanto, feitas as adaptações  

necessárias e revisão de perguntas, passou-se à devida análise das imagens, 

apresentada a seguir. 
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4 ANÁLISE DAS IMAGENS UTILIZANDO A GRELHA 

As seis fotos selecionadas, utilizando o critério discutido na metodologia, 

ou seja, aquelas que mais se destacaram na plataforma Instagram em cada mês do 

primeiro semestre de 2019 e foram estudadas de acordo com a grelha de análise 

proposta por Gervereau (2007), com suas devidas modificações. Algumas das fotos 

retratam modelos sozinhas, em fundo neutro, tendo como principal foco a mulher, seu 

corpo e a roupa que o veste. As demais mostram grupos de mulheres bastante 

diferentes entre si, bem como uma foto com uma modelo grávida. Prontamente, uma 

síntese dessas análises foi feita em forma de tabela, facilitando a visualização de 

semelhanças e diferenças entre essas imagens. 

 

4.1  Imagem 01 - Janeiro 
   

Imagem 01 - imagem mais curtida do mês de Janeiro, ano 2019. 

Fonte: Savage X Fenty, Instagram9 
 

4.1.1 Técnica 

 Nome do emissor: Savage X Fenty 
 Modo de identificação do emissor: conta na rede social Instagram, ícone e 

nome da marca aparecem próximos a postagem. 

 
9 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BsowuvGll4-/>. Acesso em: 05 de agosto de 2020. 

https://www.instagram.com/p/BsowuvGll4-/
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 Data de produção: desconhecida. Data de publicação no Instagram da marca: 

14 de janeiro de 2019. 
 Tipo de suporte e técnica: fotografia. 
 Formato: digital, tamanho da imagem é 1080 × 1350 pixels 
 Localização: Instagram da marca Savage X Fenty.  

 

4.1.2  Estilística  

 Número de cores, cálculo das superfícies, predominância: diversas cores, 

as superfícies são a modelo, roupas, espécie de poltrona na qual ela se apoia e 

espécie de cortina que serve como plano de fundo da imagem. A predominância é de 

cores10 em tons de rosa, branco (por conta da camisola) e a cor da pele da modelo. 
 Volume e intencionalidade do volume: a fotografia tem volume definido por 

luzes frontais, sendo o corpo em primeiro plano e o fundo e elementos do cenário em 

segundo plano. Assim, podemos ver corpo, fundo da foto e as roupas. 
 Organização icônica: a modelo encontra-se centralizada, embora sua mão se 

apoie em uma poltrona do lado direito da fotografia, não há grande desvio no eixo 

focal da imagem.  

 
4.1.3  Temática 

 Qual título e qual relação texto-imagem? A legenda sob a imagem: "Teddies 

> Teddy Bears | The first person that appears when you type “@“ is your Valentine”. 

“Teddies” é uma giria usada para roupas intimas femininas que cobrem os seios e o 

torso em uma única peça. Assim, há o trocadilho entre a palavra “Teddies" e “Teddy 

Bears”, que significa “ursinhos de pelúcia”. O “@“ na rede social Instagram é como os 

usuários podem ser encontrados e marcados11 nas redes sociais. Assim, a tradução 

livre seria: “Camisolas > ursinhos de pelúcia. A primeira pessoa que aparecer quando 

você digitar “@“ é o seu/sua namorado/a”.  A relação entre o texto e a imagem se 

resume a citar o tipo de roupa que a modelo veste.  

 
10 As paletas de cores predominantes foram encontradas com ajuda do site 
“https://palettegenerator.com/“, em outubro de 2019 
11 A marcação no Instagram serve tanto para mencionar o usuário, quando feita em legendas, 
comentários, quanto para que aquela postagem fique visível na aba de “fotos marcadas” presente no 
perfil do usuário, quando feita diretamente na imagem. Funciona ao digitar “@“ seguido do nome do 
usuário, sem espaço.  

https://palettegenerator.com/
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 Inventário dos elementos representados: mulher com barriga proeminente e 

seios fartos, de cabelos escuros e cacheados. Pouca edição nas pernas, é possível 

perceber os relevos na pele da modelo. Maquiagem leve, veste uma espécie de 

camisola branca com transparência, calcinha e espécie de tapa-mamilos em formatos 

de coração. Também usa luvas. Ao fundo, uma cortina rosa seco. A modelo apoia-se 

numa poltrona da mesma cor do fundo. 

 Quais os símbolos e as temáticas do conjunto? A principio, vemos uma 

mulher posando em roupas íntimas de dormir. O teddy surgiu nos anos 1910, sendo 

usado por baixo de vestidos curtos nos anos 20. Ganhou mais popularidade durante 

a Segunda Guerra Mundial, que foi perdida na década de 40. Reapareceu como peça 

de lingerie no final dos anos 60, ganhando significado de sensualidade, tal como o 

conhecemos hoje. Podemos perceber o teddy, ou a camisola que a mulher usa, 

aparece aqui como parte do processo de retomada da erotização do corpo, indicando 

que não apenas os corpos magros podem ser sensuais e eróticos. Além disso, uma 

das possíveis interpretações para o cenário é a de que ele coloca a mulher em 

evidência, em uma espécie de show particular, uma vez que a cortina lembra aquelas 

usadas em teatros. 

 

4.1.4  Contextos ao longo do tempo 

 Quem a encomendou e que relação tem com a história da sociedade 
atual? Presume-se que a imagem foi encomendada pela equipe responsável pelo 

marketing e disseminação de imagens de moda da marca. A relação com a atualidade 

é a de naturalização de todos os tipos de corpos, tendo como finalidade a venda de 

roupas para diversos padrões corporais. 

 A imagem teve uma difusão na altura da sua produção ou difusões 
posteriores? Acredita-se que a difusão da imagem tenha sido próxima à época da 

sua produção, pois a foto é uma divulgação dos produtos de uma marca de lingerie e 

o mercado de moda demanda uma certa rapidez entre a produção e a divulgação das 

roupas. Não é possível mensurar, com toda a certeza ,a quantidade de pessoas que 

visualizaram a imagem12, mas podemos levar em consideração a quantidade de vezes 

em que a foto foi “curtida" na rede social Instagram: 80.328 curtidas, por usuários 

diferentes (número coletado em 07 de Outubro de 2019).  

 
12 A quantidade de visualizações que uma imagem recebe só é possível ser acessada pelo usuário 
que a postou. 
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 Que indícios ou testemunhos temos da sua recepção ao longo do tempo? 

Os comentários deixados na foto na plataforma Instagram são, em sua grande parte, 

positivos, exaltando a beleza da modelo e parabenizando a marca pelo uso de 

diversos tipos de corpos em suas imagens. Presume-se também que a influência da 

cantora Rihanna traga mais positividade na recepção das imagens. 

 
4.1.5  Balanços e apreciações pessoais 

 Em função dos elementos fortes revelados na descrição, no estudo do 
contexto, no inventário da interpretação ao longo tempo, que interpretações 

podemos fazer? Como vemos essa imagem hoje? Entende-se que a imagem 

retratando modelo, com peso acima do proposto pelo padrão de beleza vigente, 

usando o teddy transparente, símbolo sensual, proporciona a devida sexualidade 

presente em todos os corpos, porém socialmente invisibilizada para os corpos gordos. 

Além disso, os corpos gordos tendem a ser marginalizados pela sociedade ocidental. 

A modelo é posta em primeiro plano, em foco. As luzes e o cenário dão a ideia de uma 

espécie de teatro, onde a mulher retratada é a atriz principal. Assim, há inclusão do 

corpo gordo e afirmação de sua sexualidade. 

 Que apreciação subjetiva relacionada com nosso gosto individual 
podemos lhe dar? A imagem enaltece a diversidade dos corpos ao representar uma 

mulher curvilínea. Além disso, coloca a sexualidade do corpo fora do padrão em foco. 

Estimula o empoderamento em mulheres com corpos semelhantes àquele da foto, 

pois se sentirão representadas. 
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4.2  Imagem 02 - Fevereiro 

 
Imagem 02 - imagem mais curtida do mês de fevereiro, ano 2019. 

Fonte: Savage X Fenty, Instagram13 

 

4.2.1  Técnica 

 Nome do emissor: Savage X Fenty 
 Modo de identificação do emissor: conta na rede social Instagram, ícone e 

nome da marca aparecem próximos a postagem. 

 Data de produção: desconhecida. Data de publicação no Instagram da marca: 

09 de fevereiro de 2019. 
 Tipo de suporte e técnica: fotografia. 
 Formato: digital, tamanho da imagem é 1080 × 1344 pixels 
 Localização: Instagram da marca Savage X Fenty. 

 
4.2.2  Estilística  

 Número de cores, cálculo das superfícies, predominância: diversas cores, 

as superfícies são a modelo, roupas, joias e fundo liso. A predominância é de cores 

em tons de rosa, por conta da roupa, azul, por conta do fundo e a cor da pele da 

modelo. 

 
13 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Btqy7ClFKuF/>. Acesso em: 05 de agosto de 2020. 

https://www.instagram.com/p/Btqy7ClFKuF/
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 Volume e intencionalidade do volume: a fotografia tem volume definido por 

luzes frontais,  denotadas pela sombra da modelo, sendo o corpo em primeiro plano 

e o fundo em segundo plano. Assim, podemos ver corpo, fundo da foto, joias e as 

roupas. 
 Organização icônica: a modelo encontra-se virada para o lado direito da foto, 

estando levemente mais presente no lado esquerdo da foto. Como o plano de fundo 

da foto é totalmente liso, a modelo continua sendo o ponto de atenção.  

 
4.2.3  Temática  

 Qual título e qual relação texto-imagem? A legenda sob a imagem: "We’re 

so here for this maternity shoot feat. #SavageXFenty | Congratulations @elyse.fox“ 

Podendo ser traduzida livremente como “Adoramos esse ensaio fotográfico de 

maternidade junto com a #SavageXFenty | Parabéns @elyse.fox”. O nome seguido 

pelo “@“ diz respeito ao nome de usuário da modelo que figura nas fotos. O “#”, 

conhecido como hashtag14, é uma forma de ligar as roupas que a modelo usa com a 

marca. Assim, indica-se a gravidez da modelo e que as roupas usadas são da marca 

Savage x Fenty. 

 Inventário dos elementos representados: mulher negra grávida vestindo 

sutiã rosa claro, sem bojo, e com renda frontal. Veste também calcinha cintura alta, 

rosa clara, da mesma cor do sutiã, com rendas nas laterais. Usa algumas pulseiras 

em um dos braços, além de colares e brincos. É negra, tem cabelo escuro e longo, 

que estende-se até a altura dos seios. Tem corpo esguio e magro, possui nariz 

proeminente. Segura a barriga com as duas mãos, está levemente virada para a 

direita da foto, a cabeça está levemente inclinada para baixo, está de olhos fechados 

e sorri. O fundo da foto é liso, de cor azul. 

 Quais os símbolos e as temáticas do conjunto? A principio, vemos uma 

mulher grávida de lingerie. Em seguida, podemos discorrer sobre a sensualidade 

muita vezes negada à mulher gestante. Não é comum ver fotografias de mulheres 

gestantes de lingerie. A imagem foge do clichê da mulher grávida recatada, coberta e 

em seu lar. 

 

 

 
14 Hashtag, indicada pelo uso da cerquilha (#), é uma ferramenta que serve para agrupar palavras-
chaves ou termos associados a uma postagem.  
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4.2.4  Contextos ao longo do tempo 

 Quem a encomendou e que relação tem com a história da sociedade 
atual? Presume-se que a imagem foi encomendada pela equipe responsável pelo 

marketing e disseminação de imagens de moda da marca. A relação com a atualidade 

é a da inclusão da mulher gestante, muitas vezes invisibilizada e despida de sua 

sexualidade e sensualidade. 

 A imagem teve uma difusão na altura da sua produção ou difusões 
posteriores? Acredita-se que a difusão da imagem tenha sido próxima à época da 

sua produção, pois a foto é uma divulgação dos produtos de uma marca de lingerie e 

o mercado de moda demanda uma certa rapidez entre a produção e a divulgação das 

roupas. Não é possível mensurar com toda a certeza a quantidade de pessoas que 

visualizaram a imagem, mas podemos levar em consideração a quantidade de vezes 

em que a foto foi “curtida" na rede social Instagram: 91.336 curtidas, por usuários 

diferentes (número coletado em 12 de Outubro de 2019).  
 Que indícios ou testemunhos temos da sua recepção ao longo do tempo? 
Os comentários deixados na foto na plataforma Instagram são, em sua grande parte, 

positivos, exaltando a beleza da modelo e parabenizando a marca pelo uso de 

diversos tipos de corpos em suas imagens. Contudo, alguns comentários são sobre a 

barriga da mulher grávida. Alguns usuários dizem que ela é muito pequena e não 

parece que a mulher está de fato grávida. 
 
4.2.5  Balanços e apreciações pessoais 

 Em função dos elementos fortes revelados na descrição, no estudo do 
contexto, no inventário da interpretação ao longo tempo, que interpretações 
podemos fazer? Como vemos essa imagem hoje? Entende-se que a imagem, ao 

retratar uma modelo grávida e usando lingerie, vai na contracorrente daquilo que 

geralmente espera-se de mulheres gestantes: recato. A mulher grávida mantém sua 

sexualidade e sua sensualidade. Além disso, a mulher que figura na imagem não está 

no padrão de beleza vigente (alta, magra, branca e jovem), uma vez que a modelo é 

negra e não possui traços europeus/caucasianos.  

 Que apreciação subjetiva relacionada com nosso gosto individual 
podemos lhe dar? A imagem enaltece a diversidade dos corpos ao representar uma 

mulher gestante. Além disso, coloca a sensualidade da mulher grávida em foco. Traz 
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representatividade às mulheres grávidas e mostra que a marca tem lingeries que 

vestem gestantes. Ou seja, vestem corpos diversos, inclusive os gestantes. 

 

4.3  Imagem 03 - Março 
 

Imagem 03 - Imagem mais curtida do mês de março, ano 2019.  

Fonte: Savage X Fenty, Instagram15 
 
4.3.1  Técnica 

 Nome do emissor: Savage X Fenty 

 Modo de identificação do emissor: conta na rede social Instagram, ícone e 

nome da marca aparecem próximos a postagem. 
 Data de produção: desconhecida. Data de publicação no Instagram da marca: 

25 de março de 2019. 

 Tipo de suporte e técnica: fotografia. 
 Formato: digital, tamanho da imagem é 1080 × 1350 pixels 
 Localização: Instagram da marca Savage X Fenty. 

 

4.3.2  Estilística  

 Número de cores, cálculo das superfícies, predominância: diversas cores, 

as superfícies são as modelos, roupas, cabelos, acessórios, interior e exterior do táxi, 

 
15 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BvcoP3TF6ia/>. Acesso em 05 de agosto de 2020. 

https://www.instagram.com/p/BvcoP3TF6ia/


36 

 

joias. Ao fundo, podemos ver prédios e árvores da cidade. As cores predominantes 

são preto (por conta do interior do táxi), a cor da pele das modelos, marrom e tons 

esverdeados, por conta do segundo plano da foto. 
 Volume e intencionalidade do volume: em primeiro plano, vemos as duas 

modelos e o interior do táxi. Em segundo plano, o fundo fica por conta da rua da 

cidade, onde vemos prédios e árvores. 
 Organização icônica: o eixo focal é deslocado para a direita, pois uma das 

modelos está no meio e a outra, à direita. No primeiro plano, as modelos, no segundo, 

o táxi e, por último, os prédios e árvores ao fundo. 

 
4.3.3  Temática  

 Qual título e qual relação texto-imagem? A legenda sob a imagem: "Pull up 

feelin #XTRA Savage / Tag your ride or die bestie16 cc: @myfashionbreak & 

@ihateblonde”. “Xtra” é abreviação de “extra”, os nomes seguidos por “@“ são os 

usuários das modelos que aparecem na foto. “Bestie” é abreviação de “best friend”, 

que significa “melhor amiga”. “Ride or die” é uma expressão usada para indicar 

pessoas que fariam de tudo pela outra. Trocadilho intencional ou não, pois “ride” 

também pode significar passeio, havendo ligação com o táxi.  A relação entre o texto 

e imagem é da construção de uma representação de amizade entre as duas modelos, 

como se elas fossem melhores amigas. 
 Inventário dos elementos representados: modelo branca, de cabelos loiros 

e longos, baixa estatura, usando body17 verde claro, está de costas, encostada na 

porta aberta do táxi, olhando para a câmera. Ao lado dela, modelo negra, alta, cabelo 

estilo black power, usa body azul escuro, recosta-se na porta aberta do táxi, de costas 

para a câmera. Táxi amarelo com a porta traseira direita aberta, onde as modelos se 

apoiam. Podemos ver um pouco do motorista dentro do táxi. Ao fundo, prédios e 

árvores da cidade. O céu está claro e está de dia na foto. 

 Quais os símbolos e as temáticas do conjunto? A princípio, vemos duas 

mulheres vestidas de lingerie, apoiadas na porta de um táxi. Em seguida, podemos 

inferir que a imagem trata de liberdade, pois não se espera que mulheres usem 

 
16 Tradução livre: “Encoste/pare (o carro) se sentindo extra selvagem. Marque sua melhor 
amiga/pessoa por quem você faria tudo” 
17 Peça de vestuário que cobre o tronco até a virilha, lembra um maiô, diferindo em material. 
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lingerie em público. Há uma quebra das convenções sociais. Além disso, diversidade, 

pois as duas mulheres representadas tem biotipos bem diferentes entre si.  

 

4.3.4  Contextos ao longo do tempo 

 Quem a encomendou e que relação tem com a história da sociedade 

atual? Presume-se que a imagem foi encomendada pela equipe responsável pelo 

marketing e disseminação de imagens de moda da marca. A relação com a sociedade 

atual é a de promover a diversidade de corpos, vide a diferença entre os corpos das 

modelos retratadas. 

 A imagem teve uma difusão na altura da sua produção ou difusões 
posteriores? Acredita-se que a difusão da imagem tenha sido próxima à época da 

sua produção, pois a foto é uma divulgação dos produtos de uma marca de lingerie e 

o mercado de moda demanda uma certa rapidez entre a produção e a divulgação das 

roupas. Não é possível mensurar com toda a certeza a quantidade de pessoas que 

visualizaram a imagem, mas podemos levar em consideração a quantidade de vezes 

em que a foto foi “curtida" na rede social Instagram: 103.837 curtidas, por usuários 

diferentes (número coletado em 12 de Outubro de 2019).  

 Que indícios ou testemunhos temos da sua recepção ao longo do tempo? 
Os comentários deixados na foto na plataforma Instagram são, em sua grande parte, 

positivos, exaltando a beleza das modelos. Algumas usuárias marcaram suas 

melhores amigas, algumas até sugeriram recriar a imagem com amigas. 
 

4.3.5  Balanços e apreciações pessoais 

 Em função dos elementos fortes revelados na descrição, no estudo do 
contexto, no inventário da interpretação ao longo tempo, que interpretações 
podemos fazer? Como vemos essa imagem hoje? A imagem trata de liberdade 

feminina, pois as duas modelos são vistas à luz do dia e na rua usando lingeries. Uma 

dupla quebra de convenções sociais, pois geralmente as lingeries são atreladas ao 

período noturno e à intimidade, como a própria denominação de “roupas íntimas” 

deduz. A sociedade patriarcal, como descrita na problematização do trabalho, prega 

obediência e submissão feminina. O ato de aparecer de lingerie em público 

desobedece essa regra. Ademais, trata da diversidade de corpos, pois representa 

duas modelos com corpos totalmente diferentes entre si: uma delas é branca, loira e 

de baixa estatura, enquanto a outra é alta, negra e tem cabelo crespo. 
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 Que apreciação subjetiva relacionada com nosso gosto individual 

podemos lhe dar? A imagem fala de diversidade, ainda que represente corpos 

padrões (magros), esses são diferentes entre si. A marca propõe vender para todos 

os tipos de corpos, incluindo os dentro do padrão.  

 

4.4  Imagem 04 - Abril 
 

Imagem 04 - Imagem mais curtida do mês de abril, ano 2019.  

Fonte: Savage X Fenty, Instagram18 
 

4.4.1  Técnica        

 Nome do emissor: Savage X Fenty 
 Modo de identificação do emissor: conta na rede social Instagram, ícone e 

nome da marca aparecem próximos a postagem. 

 Data de produção: desconhecida. Data de publicação no Instagram da marca: 

17 de abril de 2019. 
 Tipo de suporte e técnica: fotografia. 
 Formato: digital, tamanho da imagem é 1080 × 1350 pixels 

 Localização: Instagram da marca Savage X Fenty. 

 

 

 
18 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BwV3_TXFltg/>. Acesso em: 05 de agosto de 2020. 

https://www.instagram.com/p/BwV3_TXFltg/
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4.4.2  Estilística  

 Número de cores, cálculo das superfícies, predominância: diversas cores 

presentes. As superfícies são: as três modelos, as roupas que as modelos usam, seus 

cabelos, os elementos no fundo (espécie de sala, é possível ver o teto, uma parede 

com janela à direita, espécies de tubos de ventilação no teto…). As cores 

predominantes são os tons de pele das modelos, os nudes/beges presentes nos 

sutiãs, preto, por conta das diversas sombras e fundo escuro, e tons de cinza, também 

provenientes do fundo. 
 Volume e intencionalidade do volume: em primeiro plano, vemos as três 

modelos. Em segundo plano, podemos ver uma espécie de sala. Não há muito foco 

no fundo e não é possível discerni-lo completamente.  
 Organização icônica: o eixo focal é basicamente centralizado. Há uma 

modelo, a mais alta, no centro, uma modelo à sua esquerda e outra, à sua direita. 

 

4.4.3  Temática      

 Qual título e qual relação texto-imagem? A legenda sob a imagem: "This 

Tuesday has us feelin some type of way”, podendo ser traduzida livremente para “Esta 

terça-feira nos faz sentir de alguma forma”. Pode-se inferir que as mulheres, ao 

vestirem as lingeries da marca, podem se sentir diferentes do normal. 
 Inventário dos elementos representados: à esquerda, modelo negra, média 

estatura, cabelos curtos, estilo chanel, lisos e escuros. Ela recosta uma das mãos 

sobre a perna, enquanto encara o lado direito da foto. Veste sutiã de renda, sem bojo, 

levemente transparente, de cor cinza azulada e uma calcinha com estampa de 

leopardo, nas cores verde e azul. A modelo tem seios pequenos e corpo curvilíneo, 

levemente fora dos padrões impostos, embora não se encaixe no que a sociedade 

ocidental compreende como gorda. A modelo do meio é a de maior estatura. É magra, 

tem seios pequenos e está segurando as laterais da calcinha, enquanto encara a 

câmera. Tem cabelo crespo, no estilo black power. Usa sutiã sem bojo, levemente 

transparente, de renda bege. A calcinha é preta e aparenta ser de cetim e renda. A 

modelo à direita posa recostando um braço sobre o ombro da modelo do meio. Ela é 

mais baixa que a modelo do meio e mais alta que a modelo da esquerda. Tem pele 

branca, cabelos claros (entre castanho claro e ruivo), possui seios de tamanho médio, 
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barriga proeminente e coxas grossas. Encaixa-se no espectro magro do “plus size”19. 

Ela usa sutiã levemente transparente e sem bojo, de renda branca. Usa calcinha muito 

parecida com a da modelo do meio. Ao fundo, podemos ver uma espécie de sala, mas 

não é possível descrevê-la apropriadamente. À direita, vemos uma parede com janela 

e, no teto, espécies de tubos de ventilação.  

 Quais os símbolos e as temáticas do conjunto? A principio, vemos três 

mulheres vestidas usando sutiãs do mesmo modelo, que diferem entre si de acordo 

com suas cores, e usam calcinhas, duas delas usando o mesmo modelo de calcinha. 

Em uma análise mais aprofundada, as mulheres são o foco da imagem, podendo o 

fundo da imagem passar despercebido. A temática é não apenas a venda e promoção 

das lingeries da marca, mas a exibição de diferentes tipos de corpos, uma vez que as 

três mulheres representadas na imagem tem aspectos físicos muito diferentes entre 

si.  

 

4.4.4  Contextos ao longo do tempo 

 Quem a encomendou e que relação tem com a história da sociedade 
atual? Presume-se que a imagem foi encomendada pela equipe responsável pelo 

marketing e disseminação de imagens de moda da marca. A relação com a sociedade 

atual é a de promover a diversidade de corpos, vide a diferença entre os corpos das 

modelos retratadas. 

 A imagem teve uma difusão na altura da sua produção ou difusões 
posteriores? Acredita-se que a difusão da imagem tenha sido próxima à época da 

sua produção, pois a foto é uma divulgação dos produtos de uma marca de lingerie e 

o mercado de moda demanda uma certa rapidez entre a produção e a divulgação das 

roupas. Não é possível mensurar com toda a certeza a quantidade de pessoas que 

visualizaram a imagem, mas podemos levar em consideração a quantidade de vezes 

em que a foto foi “curtida" na rede social Instagram: 56.673 curtidas, por usuários 

diferentes (número coletado em 13 de Outubro de 2019).  
 Que indícios ou testemunhos temos da sua recepção ao longo do tempo? 
Os comentários deixados na foto na plataforma Instagram são, em sua grande parte, 

positivos, exaltando a beleza das modelos e falando sobre a necessidade de todos os 

diversos de corpos serem representados nas propagandas de moda. Uma usuária 

 
19 Pode ser traduzido livremente para “tamanho maior”. É o termo norte-americano para tamanhos 
acima do padrão convencional de roupas. 
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comentou sobre a imagem evocar a sensação de que as modelos estavam numa 

festa. 

 
4.4.5  Balanços e apreciações pessoais   

 Em função dos elementos fortes revelados na descrição, no estudo do 

contexto, no inventário da interpretação ao longo tempo, que interpretações 
podemos fazer? Como vemos essa imagem hoje? A imagem trata da diversidade 

de corpos, uma vez que as modelos tem corpos bastante diferentes uma das outras. 

Embora uma delas, a do meio, aproxime-se bastante do padrão de beleza vigente 

(alta e magra), ela é negra e usa o cabelo ao natural (crespo), indo na contracorrente 

do que a indústria da beleza prega. A modelo da direita, embora use os cabelos lisos 

que a indústria da beleza tanto enaltece, tem coxas volumosas e barriga levemente 

proeminente. A modelo da direita, embora alta e branca, é a que se encontra mais 

próxima do tipo de corpo dito “plus size”, sendo curvilínea e tendo a barriga mais 

proeminente entre as três. Portanto, a marca continua a cumprir seu objetivo de 

divulgar diversos tipos físicos.  
 Que apreciação subjetiva relacionada com nosso gosto individual 

podemos lhe dar? A imagem fala de diversidade, ainda que traga um corpo padrão 

(magro), nenhum dos corpos representados se encaixa completamente no padrão de 

beleza vigente. Todos os corpos são excluídos do ideal pregado pelo padrão de 

beleza ocidental por algum motivo, seja gordura corporal, cor da pele ou tipo de 

cabelo. Ademais, a imagem não tem retoque na pele das modelos, sendo possível ver 

celulites e algumas marcas na pele, promovendo a naturalização do corpo como ele 

é. As modelos aparentam ter a mesma faixa etária, contudo cada uma apresenta sua 

singularidade, não apenas nas características corporais, mas no estilo de cada uma. 

Pode-se também inferir que a marca preza pela individualidade das modelos, embora 

aparecem juntas na foto. 
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4.5  Imagem 05 - Maio 

 
Imagem 05 - Imagem mais curtida do mês de maio, ano 2019.  

Fonte: Savage X Fenty, Instagram20 

 

4.5.1  Técnica 

 Nome do emissor: Savage X Fenty 
 Modo de identificação do emissor: conta na rede social Instagram, ícone e 

nome da marca aparecem próximos a postagem. 
 Data de produção: desconhecida. Data de publicação no Instagram da marca: 

17 de maio de 2019. 
 Tipo de suporte e técnica: fotografia. 
 Formato: digital, tamanho da imagem é 1080 × 1350 pixels 
 Localização: Instagram da marca Savage X Fenty. 

 
4.5.2  Estilística 

 Número de cores, cálculo das superfícies, predominância: poucas 

superfícies presentes, sendo basicamente o corpo da modelo, seu cabelo, as roupas 

que ela usa e o plano de fundo, monocromático. As cores predominantes são tons de 

bege, tanto da pele da modelo quanto do tecido usado ao fundo, e preto, por conta do 

cabelo da modelo e cor das roupas que usa. 

 
20 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BxlGZjjH1LQ/>. Acesso em: 05 de agosto de 2020. 

https://www.instagram.com/p/BxlGZjjH1LQ/
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 Volume e intencionalidade do volume: em primeiro plano, está a modelo. Em 

segundo plano, o tecido usado como cenário.  
 Organização icônica: o eixo focal é basicamente centralizado. Há apenas uma 

modelo e ela se encontra no centro da imagem. 
 

4.5.3  Temática  

 Qual título e qual relação texto-imagem? A legenda sob a imagem: "Fri-Slay 

all day  #savagexfenty #TGIF @vanesssaromo”. O nome seguido do “@“ é o nome de 

usuário da modelo que aparece na foto. “Friday" significa sexta-feira. “Slay” tem sua 

tradução literal como “matar”, mas popularizou-se como gíria para “arrasar”. Faz-se 

uma junção entre as palavras “friday" e “slay”, dando a entender que sexta-feira é dia 

de “arrasar" o dia todo. “TGIF" é a abreviação de “thank god it's friday”, sendo 

traduzida como “graças a Deus é sexta-feira”. A legenda pode ser livremente traduzida 

para “arrase durante a sexta-feira inteira”. Assim, a relação pode ser de que a modelo 

estaria arrasando numa sexta feira ao usar as lingeries da marca Savage X Fenty. 
 Inventário dos elementos representados: a modelo encontra-se no centro 

da imagem. Ela tem seios e barriga fartos, é possível ver estrias ao longo de sua 

barriga. A modelo tem os braços estendidos acima da cabeça, encara a câmera e 

podemos ver até o começo de suas coxas. Veste sutiã de bojo, preto, com aplicações 

de renda na parte superior da taça. Usa calcinha de tecido levemente transparente e 

preto, com correntes laterais. O fundo consiste em uma espécie de tecido bege, 

levemente amassado. 

 Quais os símbolos e as temáticas do conjunto? A princípio, vemos uma 

mulher posando em roupas íntimas. Podemos perceber a lingerie que a mulher usa, 

em especial a calcinha levemente transparente e com correntes nas laterais, no lugar 

de apenas tecido, aparece como parte do processo de retomada da erotização do 

corpo gordo, indicando que não apenas os corpos magros podem ser sensuais e 

eróticos. Além disso, uma das possíveis interpretações para o cenário é a de que ele 

coloca a mulher em evidência, já que o fundo pode passar despercebido, sendo a 

mulher o foco completo da imagem. Ademais, as estrias na barriga da modelo não 

foram retiradas através de edição imagem. Há naturalização das marcas comuns ao 

corpo feminino.  
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4.5.4  Contextos ao longo do tempo 

 Quem a encomendou e que relação tem com a história da sociedade 
atual? Presume-se que a imagem foi encomendada pela equipe responsável pelo 

marketing e disseminação de imagens de moda da marca. A relação com a sociedade 

atual é a de promover a diversidade de corpos, uma vez que a modelo não se encaixa 

no padrão de beleza vigente. Coloca o corpo gordo em foco, sem despi-lo de sua 

sensualidade. 

 A imagem teve uma difusão na altura da sua produção ou difusões 
posteriores? Acredita-se que a difusão da imagem tenha sido próxima à época da 

sua produção, pois a foto é uma divulgação dos produtos de uma marca de lingerie e 

o mercado de moda demanda uma certa rapidez entre a produção e a divulgação das 

roupas. Não é possível mensurar com toda a certeza a quantidade de pessoas que 

visualizaram a imagem, mas podemos levar em consideração a quantidade de vezes 

em que a foto foi “curtida" na rede social Instagram: 80.403 curtidas, por usuários 

diferentes (número coletado em 13 de Outubro de 2019).  
 Que indícios ou testemunhos temos da sua recepção ao longo do tempo? 
Os comentários deixados na foto na plataforma Instagram são, em sua grande parte, 

positivos, exaltando a beleza da modelo e a atitude da marca em representar corpos 

fora do padrão. Uma usuária comentou que a imagem era bastante motivadora, 

inspirando-a a sentir-se melhor com o próprio corpo. 
 
4.5.5  Balanços e apreciações pessoais 

 Em função dos elementos fortes revelados na descrição, no estudo do 
contexto, no inventário da interpretação ao longo tempo, que interpretações 
podemos fazer? Como vemos essa imagem hoje? A imagem trata da diversidade 

de corpos, uma vez que a modelo é curvilínea, tem seios fartos, barriga proeminente 

e as marcas em sua barriga não foram removidas digitalmente. Presume-se que há 

uma valorização do corpo do como ele é, com suas marcas e dobrinhas. Retoma 

visibilidade e sensualidade ao corpo gordo, muitas vezes invisibilizado. 
 Que apreciação subjetiva relacionada com nosso gosto individual 

podemos lhe dar? A imagem fala de diversidade, aceitação e naturalização do corpo 

natural, independente do corpo estar inserido no padrão de beleza vigente. 

Representa-se uma mulher "plus size" que foge ao estereótipo da mulher gorda que 

geralmente é representada: com cintura fina e barriga lisa, sendo apenas uma versão 
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de tamanho maior das modelos empregadas em desfiles e propagandas de moda da 

grande mídia. O tipo de silhueta amplamente empregada é a tipo “ampulheta”, 

enquanto a mulher retratada tem silhueta “oval”, com busto, barriga e cintura 

proeminentes e quadris com menos volume. 

 

 

4.6  Imagem 06 - Junho 
 

Imagem 06 - imagem mais curtida do mês de junho, ano 2019.  

Fonte: Savage X Fenty, Instagram.21 
 
 

4.6.1  Técnica 

 Nome do emissor: Savage X Fenty 
 Modo de identificação do emissor: conta na rede social Instagram, ícone e 

nome da marca aparecem próximos a postagem. 

 Data de produção: desconhecida. Data de publicação no Instagram da marca: 

08 de junho de 2019. 
 Tipo de suporte e técnica: fotografia. 
 Formato: digital, tamanho da imagem é 1080 × 1350 pixels 

 Localização: Instagram da marca Savage X Fenty. 

 
21 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bydcpz3FJ71/>. Acesso em: 05 de agosto de 2020. 

https://www.instagram.com/p/Bydcpz3FJ71/
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4.6.2  Estilística 

 Número de cores, cálculo das superfícies, predominância: diversas 

superfícies presentes. As quatro modelos, seus cabelos, suas roupas e sapatos e 

taças que seguram. Sofá no qual se sentam. Tapete no chão, janela e parede ao fundo 

e outros objetivos ao fundo da imagem. As cores predominantes são os tons das peles 

das modelos, o verde do sofá, o marrom da parede e janela ao fundo. 
 Volume e intencionalidade do volume: em primeiro plano, estão as quatro 

modelos. Em segundo plano, o cenário, que consiste basicamente em uma sala com 

sofá, no qual elas se sentam, tapete no chão, janela na parede ao fundo.  
 Organização icônica: o eixo focal é centralizado, uma vez que há duas 

modelos do lado esquerdo da foto e duas modelos do lado direito. O foco é levemente 

deslocado para a parte de baixo da imagem, já que as modelos se encontram 

sentadas. 

 
 

4.6.3  Temática 

 Qual título e qual relação texto-imagem? A legenda sob a imagem: "Our 

squad is more Savage than yours. In honor of #NationalBFFDay tag ya favs.22 

#SavageXIRL #SavageXFenty”. “Squad" significa “pelotão”, mas é utilizado como gíria 

para grupo de amigas. “BFF” é a abreviação de “best friend forever” que seria “melhor 

amiga para sempre”. “Ya” é a abreviação de “yours”, que significa “seus” ou "suas" e 

“favs" de “favorites”, que significa “favoritos” ou “favoritas”.  “IRL" é a abreviação de 

“in real life”, ou seja, “na vida real”. A relação seria a de que as modelos são um grupo 

de amigas e estão comemorando o dia nacional do melhor amigo. 

 Inventário dos elementos representados: em primeiro plano, encontramos 

quatro modelos sentadas em um sofá verde escuro. A primeiro modelo é negra, tem 

quadril largo e coxas grossas, seios pequenos e cabelo ondulado, segura uma taça 

de bebida com uma das mãos e apoia-se no sofá com o outro braço. Tem as pernas 

cruzadas, usa conjunto de sutiã e calcinha de cintura alta com estampa rosa, preta e 

verde. Calça saltos altos pretos. Está olhando para a modelo à sua direita. A modelo 

 
22  Tradução livre: “Nosso grupo de amigas é mais selvagem que o seu. Em honra ao dia nacional do 
melhor amigo, marque seus/suas melhores amigos(as).” 
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seguinte é branca, de baixa estatura e tem cabelos longos e loiros. Está olhando 

levemente para baixo, tem as pernas cruzadas e segura uma taça de bebida com uma 

das mãos. Usa conjunto de lingerie azul claro e calça saltos brancos. A modelo 

seguinte é negra, alta, magra e tem cabelo preto e crespo, estilo black power. Tem as 

pernas voltadas para a esquerda e o rosto voltado para a direita, fitando a modelo à 

sua direita. Usa conjunto de lingerie azul claro e saltos pretos. Aparece sorrindo. A 

última modelo à direita é branca, tem seios fartos, barriga proeminente e pernas 

grossas. Está voltada para a esquerda e segura uma taça de bebida, levando-a à 

boca. Tem cabelos longos, claros e lisos. Usa conjunto de lingerie azul escuro. Em 

segundo plano, percebe-se um tapete vermelho sob os pés das modelos. Ao fundo, 

uma parede de tijolos, com janela, madeira e aquecedores.  

 Quais os símbolos e as temáticas do conjunto? A princípio, vemos quatro 

mulheres posando de lingerie, enquanto sentadas. Em seguida, podemos analisar 

como uma demonstração de quatro tipos corporais distintos, uma vez que as modelos 

tem corpos bem diferentes uns dos outros. Aprofundando um pouco mais, há a 

simbologia de conversa e diversão, por conta do semblante das modelos e de 

comemoração, uma vez que três das quatro modelos tem taças com possíveis 

bebidas alcoólicas nas mãos. 

 
 
4.6.4  Contextos ao longo do tempo 

 Quem a encomendou e que relação tem com a história da sociedade 

atual? Presume-se que a imagem foi encomendada pela equipe responsável pelo 

marketing e disseminação de imagens de moda da marca. A relação com a sociedade 

atual é a de promover a diversidade de corpos, uma vez que todos os corpos 

presentes são diferentes entre si e nenhum deles está inserido por completo no 

padrão de beleza vigente, seja pela estatura, tipo de cabelo, cor da pele ou 

porcentagem de gordura corporal. 

 A imagem teve uma difusão na altura da sua produção ou difusões 
posteriores? Acredita-se que a difusão da imagem tenha sido próxima à época da 

sua produção, pois a foto é uma divulgação dos produtos de uma marca de lingerie e 

o mercado de moda demanda uma certa rapidez entre a produção e a divulgação das 

roupas. Não é possível mensurar com toda a certeza a quantidade de pessoas que 

visualizaram a imagem, mas podemos levar em consideração a quantidade de vezes 
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em que a foto foi “curtida" na rede social Instagram: 59.222 curtidas, por usuários 

diferentes (número coletado em 13 de Outubro de 2019).  
 Que indícios ou testemunhos temos da sua recepção ao longo do tempo? 
Os comentários deixados na foto na plataforma Instagram são, em sua grande parte, 

positivos, exaltando a beleza da modelo e a atitude da marca em representar corpos 

fora do padrão. 
 
 
4.6.5  Balanços e apreciações pessoais 

 Em função dos elementos fortes revelados na descrição, no estudo do 
contexto, no inventário da interpretação ao longo tempo, que interpretações 
podemos fazer? Como vemos essa imagem hoje? A imagem trata da diversidade 

de corpos, uma vez que as modelos representadas tem corpos diversos, além de 

mostrar que a marca tem roupas para todos esses tipos de corpos. 
 Que apreciação subjetiva relacionada com nosso gosto individual 
podemos lhe dar? A imagem fala de diversidade, aceitação e naturalização de 

diferentes tipos de corpos. Denota-se também a questão da diversão feminina e 

consumo de álcool, o que pode ser considerado um tabu em algumas regiões.  

 

4.7  Síntese da análise de imagens selecionadas 
Para facilitar o entendimento das análises das imagens, sugeriu-se a 

montagem de uma grelha de análise em forma de tabela, abordando resumidamente 

os pontos-chave de cada imagem analisada, sendo eles: corpo, produto exibido, 

cenário e simbolismo. 

 
 

Tabela 01 - Síntese da análise das imagens 

 NÚMERO DE 
CURTIDAS CORPO PRODUTO CENÁRIO SIMBOLISMO 

IMAGEM 01 80.328 

Corpo curvilíneo, 
acima do peso 
considerado 
padrão. Pele 
negra, cabelo 

cacheado. Seios 
fartos, barriga 
proeminente. 

Espécie de 
camisola 

transparente 
(“teddy"), tapa-

mamilos, calcinha 
e luvas. 

Espécie de 
cortina de veludo 

ao fundo e 
poltrona na lateral 

direita da foto, 
ambas em um 

tom de rosa seco. 

Devolver a 
sexualidade e 

sensualidade do 
corpo gordo. A 
mulher gorda, 

negra em 
destaque. O 

fundo remete a 
um teatro, onde o 
foco é a modelo. 
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IMAGEM 02 91.336 Mulher negra, 
magra e grávida. 

Conjunto de sutiã 
e calcinha rosa 

claros, com 
aplicações de 

renda. Calcinha 
de cintura alta, 
sutiã sem bojo. 

Fundo liso em 
tom de azul, o 

foco é na modelo. 

Representativida
de da mulher 

grávida. Rompe o 
padrão de que a 
mulher grávida 

deve ser recatada 
e coberta ao 
mostrar uma 
gestante de 

lingerie. 

IMAGEM 03 103.837 

Uma modelo é 
branca, loira, 
magra, tem 

cabelos longos e 
lisos e baixa 

estatura. A outra 
modelo é negra, 

magra, maior 
estatura e 

cabelos pretos 
estilo black 

power. 

Body verde 
rendado com 
costas nuas. 

Body azul 
rendado com 
decote nas 

costas. 

As modelos 
posam em táxi, 

ao fundo é 
possível ver a rua 
de uma cidade, 

prédios, 
árvores… 

Representativida
de de diversos 
corpos e raças, 
uma vez que as 

modelos 
apresentadas tem 

corpos bem 
diferentes entre 

si. 

IMAGEM 04 56.673 

Modelo negra, 
baixa estatura, 

cabelos escuros 
e lisos, corpo 

curvilíneo, entre 
os conceitos de 

“magro” e 
“gordo”. Modelo 

negra, alta, 
magra, cabelos 
escuros estilo 
black power. 

Modelo branca, 
alta, corpo 
curvilíneo e 

barriga 
proeminente, 

cabelos longos e 
claros. 

Sutiãs sem bojo e 
de renda, 
levemente 

transparentes, 
em três tons: 
azul, bege e 

branco. Calcinha 
com estampa de 

onça verde e 
azul, calcinhas de 
cetim pretas com 

renda. 

Espécie de sala, 
é possível ver 

paredes, janela, 
luminárias… 

Representativida
de de diversos 
corpos e raças, 
uma vez que as 

modelos 
apresentadas tem 

corpos bem 
diferentes entre 

si. 

IMAGEM 05 80.403 

Corpo 
considerado 
gordo. Seios 

fartos, barriga 
proeminente. É 

possível ver 
estrias na barriga. 

A modelo tem 
pele em tom 

médio, cabelos 
escuros e lisos, 

traços não-
europeus. 

Sutiã com bojo 
preto, com 

aplicação de 
renda. Calcinha 
preta levemente 

transparente, 
com laterais de 

correntes. 

Espécie de tecido 
em tom bege. 

Devolver a 
sexualidade e 

sensualidade do 
corpo gordo. A 

mulher gorda em 
destaque. O 

fundo é liso, o 
foco é a modelo. 
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IMAGEM 06 59.222 

Modelo negra, 
aparentemente 

alta, corpo 
curvilíneo, 

cabelos escuros, 
curtos e 

ondulados. 
Modelo branca, 

magra, 
aparentemente 
baixa estatura, 

cabelos longos e 
loiros. Modelo 
negra, magra, 
aparentemente 
alta, cabelos 
escuros estilo 
black power. 

Modelo branca, 
curvilínea, seios 
fartos e barriga 
proeminente, 

cabelos longos, 
lisos e claros.  

Conjunto de 
calcinha cintura 
alta e sutiã sem 

bojo com 
estampa em tons 
de roxo e azul. 

Dois conjuntos de 
sutiã e calcinha 
em azul claro. 
Conjunto de 

calcinha e sutiã 
em azul escuro. 

Sala, modelos 
sentadas em sofá 

verde. Tapete 
vermelho, janela 

ao fundo. É 
possível ver 

madeira e tijolos 
da parede ao 

fundo. 

Representativida
de de diversos 
corpos e raças, 
uma vez que as 

modelos 
apresentadas tem 

corpos bem 
diferentes entre 

si. 

 
Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

 

A seguir, faz-se necessária uma justaposição da fundamentação teórica ao 

conteúdo do quadro que sintetiza as imagens. Alguns autores foram adicionados, com 

o surgimento de outros dados pelo conjunto de imagens, para dar respaldo à análise 

com aspectos extraídos da grelha de análise, em especial os balanços e apreciações 

pessoais. Nesse estudo, optou-se não por uma organização cronológica das fotos, 

mas por um agrupamento de acordo com as semelhanças de elementos e 

representações. Por exemplo: examinar em conjunto duas fotos que apresentam 

mulheres com corpos tipicamente considerados gordos, de lingerie, em fundo simples. 
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5 SAVAGE X FENTY: CORPOS DIVERSOS, MULHERES REAIS 
 

  As imagens de janeiro e maio podem ser tidas não só como a valorização 

de corpos diferentes, mas também como um resgate a um padrão de beleza uma vez 

exaltado. 
 

Imagem 01 - Janeiro          Imagem 05 - Maio 

Fonte: Savage X Fenty, Instagram   Fonte: Savage X Fenty, Instagram 

 

Sobre o padrão de beleza vigente no século XXI, Araújo e Menezes (2011) 

começam a relacioná-lo às recomendações médicas que surgiram ao longo do século 

XX: exercícios físicos libertam as mulheres de seus espartilhos, mas surgem discursos 

contra a gordura, relacionando-a a doenças e colocando-a como oposta à saúde. 

Foucault (1987) também menciona a relação da medicina com os corpos: esta passa 

controlar os corpos através de diversos métodos, incluindo tabelas para controle do 

peso da população.  

Ainda de acordo com Araújo e Menezes (2011), o final do século XX vê a 

inversão de valores em relação ao corpo gordo, que no Renascimento, por exemplo, 

entre os séculos XV e XVI, exaltava o corpo feminino com seios fartos, quadris largos 

e gordura, tendo sido esse o corpo retratado em diversas pinturas e esculturas. Surge 

uma “lipofobia”, uma vez que a gordura não mais representa fartura e saúde, mas 

passa a ser atribuída a doenças e descuido, exigindo “ajuste ou disfarce” em nome da 

saúde ou da beleza. 

Paula (2018) reforça que o padrão vigente é de mulheres altas e esbeltas, 

enquanto Goldenberg (2011) afirma que o atual padrão estético prega que os corpos 

femininos sejam magros e estejam “em boa forma”. Para ambas as autoras, estão fora 

do padrão os corpos que fogem a essa regra da magreza, ou seja, os corpos gordos. 
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As imagens aqui discutidas, referentes ao mês de janeiro e maio, trazem, então, não 

só um corpo que foge do padrão estético, mas que também desafia a convenção 

social de que o corpo gordo deve ser coberto e disfarçado, uma vez que Goldenberg 

e Ramos (2002, p.28) afirmam que “mesmo a exibição do corpo nu, não é 

considerada, muitas vezes, tão indecente quanto a exibição de um corpo ‘fora de 

forma’”. 

A condição natural feminina descrita por Wolf (1992) é aquela com curvas 

e acúmulo de gordura, que não é negada pela modelo fotografada. As imagens talvez 

se proponham a retomar a sensualidade e erotização do corpo feminino fora do 

padrão ao mostrá-lo apenas de lingerie, sendo esse tipo de vestimenta ligado à 

intimidade e sensualidade. A marca, ao veicular imagens de diversos tipos de corpos, 

entre eles, corpos marginalizados e/ou fora do padrão, condiz com o que afirma 

Nechar (2018, p.14): “o corpo marginalizado está saindo de uma posição de 

invisibilidade e buscando um local para que possa ser visto e aceito socialmente”, pois 

traz o corpo gordo para o centro das atenções.  

A imagem de maio se assemelha à primeira imagem, referente ao mês de 

janeiro. Ambas representam mulheres de corpos gordos, sozinhas, em fundo neutro, 

fazendo com que o destaque da imagem seja a mulher e seu corpo - e, claro, vestindo 

a lingerie da marca Savage X Fenty. Aqui a modelo também aparece com uma lingerie 

provocativa, principalmente a parte de baixo, que revela muito de seu corpo. A 

calcinha string (correspondente ao modelo brasileiro conhecido como “fio dental”) é 

pouco utilizada na mídia por mulheres mais gordas. Também é importante notar que 

as marcas de estrias na barriga e coxas da modelo não foram “apagadas” por 

programas de edição de imagem. 

Segundo Sant’anna (2001), inúmeras sociedades, no passado, viam a 

gordura dos corpos com alegria e acolhimento, tendo certa desconfiança em relação 

a corpos magros. O corpo das mulheres das fotos se assemelha à Vênus de 

Willendorf, pequena estátua de calcário, esculpida entre 28.000 e 25.0000 antes de 

Cristo. Embora estudiosos não entrem em consenso sobre seu significado, os seios 

fartos e ancas largas eram símbolos de fertilidade e até mesmo segurança e bem-

estar, numa sociedade que vivia à base da caça. Assim, a “vênus” seria uma 

idealização do corpo feminino à época. Ademais, é possível também citar que a beleza 

retratada por grandes mestres da história da arte, até o século XIX mostrava formas 

abundantes. Magreza lembrava doença. Porém, no decorrer do século XX, os corpos 
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gordos são coagidos a emagrecer ou dotar sua gordura de alguma utilidade pública, 

entre estas, Sant’anna (2001) cita: “capacidade de trabalho duro, ou em travesseiro 

acolhedor das lágrimas alheias”. Portanto, o corpo gordo raramente tem 

protagonismo. As duas imagens analisadas colocam o corpo gordo no centro das 

atenções, divergindo do padrão até então exibido, não só porque as modelos 

aparecem em fundo neutro, mas porque aparecem sozinhas, numa postura 

descontraída que demonstra estar à vontade em mostrar o corpo e em destaque no 

centro da imagem. 

As imagens aqui presentes também desafiam os padrões, não só corporais, 

mas aquele em que o corpo gordo deve ser coberto. Para Goldenberg e Ramos (2002, 

p.29): “sob a moral da “boa forma”, um corpo cuidado, trabalhado, sem marcas 

indesejáveis (celulite, estrias, rugas, manchas) e sem excessos (gorduras, flacidez) é 

o único que, mesmo sem roupas, está decentemente vestido”. 

Na pesquisa sobre a diversidade nas campanhas da marca Dove, 

previamente citada, realizada por Araújo e Baldissera (2007), uma das questões 

levantadas era sobre o “tratamento de pele” que as modelos fotografadas recebiam: 

eliminavam-se estrias, celulites e manchas, que grande parte das mulheres costumam 

ter. Portanto, a escolha da Savage x Fenty em não apagar as marcas de estrias da 

modelo fotografada na imagem do mês de maio reforça o posicionamento da marca 

em relação à diversidade corporal e a representação de “mulheres reais”. Desse 

modo, as duas imagens se contrapõem aos padrões por apresentarem mulheres e 

seus corpos gordos desnudos, protagonistas e com suas marcas reais. 
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Imagem 03 - março               Imagem 04 - abril                Imagem 06 - junho 

Fonte: Savage X Fenty, Instagram. Fonte: Savage X Fenty, Instagram. 

Fonte: Savage X Fenty, Instagram. 

 

A imagem selecionada referente ao mês de março retrata duas mulheres 

de corpos diferentes: uma é branca com cabelos loiros e lisos, a outra é negra com 

cabelo estilo black power. Elas tem estaturas diferentes e são representadas lado a 

lado e de costas, para favorecer a visualização da peça. Os corpos aqui fotografados 

fogem da ideia de padronização descrita por Garcia (2005), uma vez que não há 

traços universais retratados aqui: a única coisa que as modelos tem em comum são 

seus corpos tonificados, ainda assim, em níveis diferentes. 

Embora as modelos sejam completamente diferentes entre si, as roupas 

representadas na imagem possuem certa semelhança: ambas são peças únicas, 

chamadas bodies, de cores semelhantes (tons diferentes de azul), e material 

semelhante (renda). Assim como Araújo e Baldissera (2007) dissertam sobre a 

campanha de belezas reais da marca de cosméticos Dove23, cabe também aqui a 

reflexão de que, por mais que haja representatividade e diversidade, as imagens aqui 

discutidas ainda cabem a um propósito: marketing da marca de moda, e, 

consequentemente, aumento de vendas ao conquistar o público alvo.  

 
Importa ressaltar que, se por um lado, a empresa propaga 
em seu discurso a ideia de valoração do diverso e, com isso, 
atenua os níveis de ansiedade experimentados pelas 
mulheres que não pertencem ao padrão de beleza 
assumido pela sociedade, por outro, parece ingenuidade 

 
23 Dove é uma marca de produtos de higiene pessoal cosméticos americana*, atualmente 
pertencente à Unilever. Realizou duas campanhas publicitarias focadas na diversidade, 
intituladas "Real Beleza" e "Verão Sem Vergonha”, a primeira começou a ser veiculada no 
Brasil em setembro de 2005. 
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negar que se trata, aqui, de uma estratégia de marketing 
para o posicionamento de marca. (ARAÚJO; BALDISSERA, 
2007, p.43) 

 

Ambas as modelos podem se encaixar no padrão de beleza vigente por 

serem magras, com corpos torneados. Conforme Araújo e Baldissera (2007), a 

escolha em não representar mulheres com corpos padrões em propagandas ligadas 

a diversidade corporal resulta numa oposição  ao próprio significado de diversidade. 

Essas mulheres, cujos corpos são os mais aceitos socialmente, também são 

representadas, pois a diversidade procura representar todos os tipos de corpos, sem 

exclusão. Desse modo, a marca Savage X Fenty, reforça a diversidade como seu 

principal ideal ao inserir diversos tipos de corpos em suas propagandas, além disso, 

reitera ser uma marca de moda que almeja ser consumida por um publico feminino 

abrangente. 

 

Na imagem referente ao mês de abril, três modelos aparecem lado a lado 

no que parece ser uma boate ou talvez os bastidores de um desfile. A primeiro modelo, 

da esquerda para a direita, é negra, de baixa estatura, curvilínea, possui seios 

pequenos e tem cabelos lisos, curtos e escuros. A modelo do meio é negra, magra, 

aparenta ter alta estatura e tem cabelos no estilo black power. A modelo da direita é 

branca, a mais curvilínea entre as três, tem altura mediana se comparada às outras 

duas e cabelos castanhos cacheados. 

Se levarmos em consideração o padrão de beleza citado por Araújo e 

Menezes (2011), onde a beleza é construída através da negação da gordura, “corpos 

bem definidos e malhados, através das silhuetas delgadas, dos seios firmes e 

arredondados, siliconados na maioria”, as duas modelos presentes nos dois extremos 

da foto de opõe a isso, uma vez que ambas são curvilíneas. Embora a modelo branca 

da direita possua seios fartos, esses parecem não ser siliconados e apresentam um 

padrão que equilibra, em volume, com o seu corpo. Já a modelo da extrema esquerda, 

embora tenha menos gordura do que a do lado direito, ainda assim é curvilínea e 

possui seios pequenos, estes pouco exaltados - prova disso é a quantidade de 
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cirurgias de implantes de silicones nos seios. Em 2017, só nos Estados Unidos, foram 

realizadas 300.378 cirurgias de aumento dos seios24. 

A modelo do meio, assim como as modelos citadas na Imagem 03, entra 

no padrão corporal vigente, por ser magra e esbelta e estar em, como define 

Goldenberg (2011), “boa forma”. Recaímos também no que dissertam Araújo e 

Baldissera (2007) sobre a representação de mulheres com corpos padrões: a 

diversidade inclui todos os tipos de corpos, logo, inclui essas mulheres e fugiríamos 

da real diversidade se estivéssemos excluindo-as. Ou seja, há diversidade em 

representá-la aqui. Contudo, embora tenha um corpo “padrão”, a modelo usa o cabelo 

estilo black power, por muito tempo discriminado no mundo, pois, como Berger (2006) 

atenta, mesmo no mito de democracia racial em que vivemos, os cabelos crespos ou 

ondulados foram pouco valorizados por serem vistos como características dos negros, 

além de que os cabelos lisos ganharam status através das mulheres europeias na 

década de 1920, em que muitas apresentavam cabelos lisos e loiros. Assim, a modelo 

aqui retratada no meio, apresenta diversidade também por conta do seu cabelo, pouco 

reproduzida na história da mídia e muito ligado ao movimento de resistência negra, 

isto é, um movimento de uma etnia historicamente marginalizada. A diversidade 

também entre as modelos negras, uma vez que a modelo da esquerda é negra e tem 

cabelo liso - além dos tipos de corpos diferentes. 

A representação das etnias na foto é algo contemporâneo, pois traz mais 

modelos negras do que modelos brancas em uma propaganda multirracial. Para 

Strozenberg (2006), há um aumento significativo de corpos e rostos escuros em 

propagandas. Assim, 2 das 3 modelos aqui representadas são negras. 

É interessante citar que as roupas apresentadas nas modelos são bastante 

semelhantes em modelos, cores e materiais, assim como ocorre na imagem escolhida 

de março. Isso pode se dar tanto como estratégia da marca para promover uma 

coleção de roupas, no sentido de apresentar as roupas similares, quanto uma forma 

de mostrar que as roupas da marca são para todos os tipos de corpos. Araújo e 

Menezes (2011) dissertam sobre como, no tempo presente, há uma perspectiva única 

de beleza. Na imagem analisada, vemos que há uma multiplicidade de belezas com 

três corpos diferentes entre si e representados como igualmente importantes, assim, 

 
24 Informação retirada do site 
https://www.plasticsurgery.org/documents/News/Statistics/2017/plastic-surgery-statistics-
report-2017.pdf em 08 de Abril de 2020. 

https://www.plasticsurgery.org/documents/News/Statistics/2017/plastic-surgery-statistics-report-2017.pdf
https://www.plasticsurgery.org/documents/News/Statistics/2017/plastic-surgery-statistics-report-2017.pdf
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há a propagação da diversidade corporal, reforçando o comprometimento da marca 

com a reprodução de diversos corpos em suas propagandas, provavelmente também 

com o objetivo de fidelizar consumidoras cujos corpos não se encaixam no padrão de 

beleza vigente.  

 

A construção da imagem de junho se assemelha, de certa forma, à da 

imagem de abril, pois traz corpos de diferentes tamanhos e etnias. A modelo da 

extrema esquerda é negra, curvilínea e tem cabelos cacheados. A seguinte, é branca, 

loira e aparentemente magra: encaixa-se completamente no padrão de beleza 

vigente. Ao seu lado, a modelo é negra, magra e utiliza o cabelo no estilo black power. 

A modelo da extrema direita é branca e possui cabelos claros e lisos e é curvilínea, 

assim como a modelo da extrema esquerda. 

Assim como na imagem de março, as duas modelos ao centro da imagem 

tem corpos que são considerados “padrão”: magras e “em boa forma”. Reitera-se aqui 

o que disserta Araújo e Baldissera (2007), já que para que a representação seja, de 

fato, abrangente, é preciso incluir também aquelas mulheres cujos corpos estão 

dentro do padrão de beleza vigente. É interessante notar também que, entre as quatro 

modelos, as roupas das duas modelos do centro são as mais semelhantes: ambas 

vestem conjunto de lingerie azul claro, rendado. 

As duas modelos das extremidades não são gordas, mas, se levarmos em 

consideração novamente o padrão de beleza citado por Araújo e Menezes (2011), 

aquele da beleza através da negação da gordura, ambas as modelos podem ser 

consideradas fora desse padrão. Há uma condição de “normalidade” nessas modelos, 

onde elas não são nem magras nem gordas. São corpos muito vistos nas mulheres 

“reais”, podendo trazer identificação de várias consumidoras. 

Tal como na imagem 04, as duas modelos negras são bastante diferentes 

entre si, quebrando, de certa forma, o estereótipo diversas vezes reproduzido acerca 

de mulheres negras em propagandas. Há não só a diferença corporal, mas também 

dos estilos de cabelo, uma vez que uma delas usa black power. Voltamos a Berger 

(2006), que disserta sobre como os cabelos com características negras foram pouco 

valorizados no decorrer da história ocidental. Aqui também há diversidade entre as 

modelos negras. 

Fürsich (2016) cita que até os anos 80, na maioria das propagandas, 

pessoas pretas apareciam apenas em funções secundárias ou subalternas. Ter 
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mulheres negras como protagonistas das propagandas é algo relativamente recente. 

Ainda de acordo com Fürsich, negros e mestiços, mesmo quando inseridos em grupos 

de pessoas multirraciais, não apontam mais condição de inferioridade: é o que ocorre 

na imagem analisada. As modelos negras e brancas aparecem de forma igual, no 

mesmo patamar, todas sentadas, conversando, algumas com bebidas nas mãos e 

representadas como amigas conversando. Portanto, a imagem reproduz diversidade 

não só corporal, ao representar corpos magros e curvilíneos, de diversas estaturas e 

diferentes tipos de cabelo, mas também preza pela igualdade racial, ao representar 

as modelos em cena cotidiana e vivenciando a mesma situação. 
 

Imagem 02 - Fevereiro 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Savage X Fenty, Instagram. 

 

As questões corporais ganham maior destaque durante a gravidez devido 

às transformações sofridas pelo corpo feminino e, de acordo com Giddens (1993), 

surge a partir do século XVII uma associação entre maternidade e feminilidade, sendo 

o cuidado com o corpo, conforme Rezende (2011, p.324), "elemento central na 

construção de uma visão tradicional de feminilidade". Assim, as tensões em relação à 

individualidade da gestante acontecem não apenas pela necessidade de encaixar o 

futuro papel de mãe às outras identidades assumidas pela mulher (esposa, 

trabalhadora…), mas também pelas mudanças que ocorrem no seu corpo e pela 

"interseção entre os planos biológico, psicológico e sociológico do corpo” (REZENDE, 

2011, p. 323). 

É interessante frisar que independente desses diversos papéis assumidos 

pela mulher no século XXI, de trabalhadora, estudante e também aqueles ligados à 
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ancestralidade, como o papel da mãe e da esposa, as mulheres buscam 

representação na mídia. As mulheres grávidas procuram também a sensualidade e 

feminilidade através da lingerie e sua representatividade. 

Mendonça (2010) analisa como a publicidade construiu o imaginário da 

gravidez e da maternidade, ao analisar os ideais, valores e sintomas culturais por ela 

propagados. Um dos primeiros pontos analisados é como as mulheres grávidas 

aparecem em condição passiva, apenas de espera ao nascimento do filho, e como 

são despidas de sua altivez e, principalmente, de sua sensualidade, que é 

incansavelmente atrelada às mulheres não-grávidas em outras propagandas 

publicitárias: 
 

Elas não parecem ser mulheres ativas: suas posturas 
estáticas e poses ternas sugerem certa magia, calma e 
passividade, passando a impressão de que deixaram de lado 
o dinamismo e a sensualidade, tão exigidos das mulheres 
contemporâneas e tão difundidos pelas mídias e 
publicidade no geral. (MENDONÇA, 2010, p. 47) 
 

O corpo grávido ganha uma certa “santidade”, associando a gravidez à 

graça divina. Essa santidade, para Mendonça (2010), tem como símbolo maternal 

Maria, mãe de Jesus: sem sexualidade, imaculada e tendo o filho como foco de sua 

vida. A mulher grávida aparece desprovida de sua individualidade na mídia: 
 

Com relação às imagens publicitárias das mulheres grávidas, 
frequentemente percebemos nelas traços de santidade e 
pureza, que fazem alusões a signos míticos, imbuídos de 
valores socioculturais fundamentados na cultura cristã, os 
quais têm Maria como referência maternal e modelo a ser 
seguido. (MENDONÇA, 2010, p. 96) 

 

A mulher grávida aqui é retratada sozinha e de lingerie, reforçando a 

individualidade da mulher, ainda que gestante, e sua sensualidade. Sensualidade é 

reforçada não apenas por ela estar de lingerie, mas por ser uma lingerie não 

comumente associada a mulheres gestantes: possui transparência e rendas. A 

imagem se opõe aos padrões impostos às grávidas e reforça o compromisso de 

diversidade da marca, uma vez que não é uma marca de lingerie para gestantes, mas 

para mulheres em geral. Além disso, a marca também toca na diversidade ao 

apresentar uma mulher negra gestante. No trabalho de Mendonça (2010) a respeito 

da representação da gravidez e maternidade na mídia, entre as dezenas de anúncios 
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apresentados, apenas dois continham mulheres negras: o anúncio da marca Gerare, 

onde três mulheres grávidas aparecem conversando, sendo apenas uma delas negra, 

e um anúncio de 2007 da Nestlé, onde uma mãe negra segura seu filho, não estando 

mais gestante. Usando a dissertação de Mendonça (2010) como um pequeno reflexo 

das representações de mulheres gestantes, pode-se dizer que a imagem exposta pela 

Savage X Fenty também tem diversidade por trazer a mulher negra, pouco 

representada grávida na mídia. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através desse trabalho, foi possível não apenas entender o que é um 

padrão de beleza, mas também construir um breve histórico dos mesmos e entender 

o padrão de beleza vigente. Entender o padrão de beleza de uma época requer 

entendê-la de uma forma maior, levando em consideração seus aspectos sociais, 

políticos, econômicos e, principalmente, de dominação do dito segundo sexo, como 

chama Simone de Beauvoir. O padrão de beleza não diz respeito apenas a como a 

mulher deve parece fisicamente, mas como ela deve se comportar e está diretamente 

ligado aos direitos que ela obtém na sociedade - como um espécie de “freio” na 

ascensão das mulheres e consequente influência em suas formas. Por exemplo, com 

a concessão do direito ao voto às mulheres em 1920, surgem as primeiras dietas que 

visavam corpos extremamente magros, andróginos, quase adolescentes. O contrário 

também é possível. Três décadas depois, com o pós guerra, as mulheres voltaram ao 

ambiente doméstico e o padrão foi de mulheres mais curvilíneas, com traços mais 

condizentes com o acúmulo natural de gordura em corpos femininos. 

Com a invenção da fotografia e a união desta com os meios de 

comunicação, tornou-se cada vez mais claro que o padrão de beleza, do começo do 

século passado para cá, é extremamente excludente. A partir da década de 80, o 

corpo magro entra in voga e permanece intocável, quase como “único tipo de corpo 

existente” nas publicações não só de moda. Isso abre uma série de precedentes para 

questionamento de auto imagem, distúrbios alimentares e dá o empurrão final que a 

indústria da beleza (cosméticos, cirurgias, academias, personal trainers…) precisava.   

É importante frisar que, como menciona Wolf (1992), a relação das 

mulheres com as revistas é muito mais profunda, pois, por muito tempo, essas foram 

os únicos acessos da maioria à cultura de massa “feminina” e suas representações. 

Através desse trabalho, foi possível entender que a mídia penetra diversas esferas da 

vida dos indivíduos, desde a política até a que diz respeito ao corpo. Em sociedades 

com forte influência da mídia, a mesma altera a subjetividade das pessoas, modelando 

como as pessoas se veem e veem o mundo. As mídias de moda, em especial, 

passaram a vender não apenas produtos, mas “atitudes” e “personalidades” atreladas 

às roupas. Não se comprava apenas a roupa, mas os “benefícios” que aquela compra 

traria. Para mais, ao retratar constantemente apenas mulheres magras, as mídias de 

moda reforçaram por muito tempo essa super valorização do corpo magro e exclusão 
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dos demais tipos corporais, favorecendo a difusão de um padrão de beleza 

excludente. 

Entende-se então que o padrão de beleza ocidental feminino é o da mulher 

magra, às vezes com corpo tonificado, às vezes com magreza excessiva, alta, branca, 

de cabelos lisos e preferencialmente claros, olhos claros e traços tipicamente 

europeus, como nariz afilado. Essas mulheres representadas também tem uma beleza 

quase adolescente, onde não possuem pelos, estrias, celulites, cicatrizes ou qualquer 

outra marca em seus corpos. Assim, um corpo fora do padrão se torna qualquer corpo 

que não atenda a essas definições acima citadas ou pelo menos boa parte delas. 

Com a ascensão da internet e seu poder atualmente incontestável, surgem 

também movimentos em prol de “corpos verdadeiros” e maior diversidade de corpos 

dentro das propagandas. Nos últimos anos, temos visto um aumento de movimentos 

de auto aceitação. Com o acesso à informação, as consumidoras tornaram-se muito 

mais exigentes e trouxeram à luz a problemática da necessidade de estarem 

representadas em um produto para a fidelização da cliente. Tais pressões 

culminaram, por exemplo, na inclusão de novos tons de bases em marcas de 

maquiagem, para incluir mais tons de pele e na adequação da grade de tamanho por 

marcas de roupa, para vestir corretamente corpos maiores, contemplando um 

importante nicho de mercado de moda - e, logicamente, lucrando com isso. É 

necessário salientar que tais movimentações de marcas, infelizmente, ainda são muito 

pontuais, estando longe de representar a maioria das empresas de moda.  

O “se ver representado”, ou seja, a representatividade, em propagandas é 

importante para que os sujeitos vejam que não há inadequação em seus corpos nem 

que eles são inexistente naquelas perspectivas. Ver mulheres com corpos “normais”, 

diferentes dos das top models, com estrias, celulites, gorduras, seios fartos, ancas 

largas é significativo, pois representa a grande maioria das mulheres - logo, das 

consumidoras. Percebe-se uma influência na desconstrução do padrão estético no 

fato de que todas as seis fotos estudadas aqui representam, de alguma forma, corpos 

fora do padrão. Duas das seis fotos representam corpos gordos em destaque e em 

plena sensualidade, uma imagem traz uma mulher negra grávida e as três outras 

imagens trazem duas ou mais mulheres com corpos diferentes entre si. O fato dessas 

fotos terem sido as com maior aprovação mensurável (as ditas “curtidas”) falam muito 

sobre a aceitação do público ao se ver representado nessas fotografias. 
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Assim, através da imagem escolhida para janeiro, o corpo gordo é colocado 

em foco, não tendo nada chamando mais atenção do que a mulher e sua lingerie e, 

enquanto quase despido de roupas, é envolto por valor e representatividade. Além 

disso, a sensualidade e sexualidade, amplamente desassociadas ao corpo gordo, são 

devolvidas de forma lúdica nessa imagem em que o fundo lembra uma cortina de 

teatro. Destaca-se também que o corpo aqui aparece vestido com roupas adequadas 

ao seu tamanho.  

Na imagem de fevereiro, a representatividade não é só para a mulher 

negra, mas para a mulher negra e grávida, que raramente figura em propagandas fora 

de marcas de moda gestante. Nesta imagem, a sensualidade é devolvida ao corpo 

grávido, tido muitas vezes como “imaculado”, recatado e que deve ser coberto - a 

menos que seja em propagandas de marcas de lingerie especificamente para 

gestantes. A importância de retratar uma mulher grávida numa marca de lingerie que 

não se restringe a gestantes é de que a gravidez não é o que define uma mulher, 

sendo apenas uma fase na vida da mesma. Para mais, a adequação da lingerie 

“normal” e sensual ao corpo grávido, não restringindo-o às roupas íntimas beges e 

grandes que geralmente são apresentadas em marcas para gestantes. 

As imagens referentes à março e abril tem certas semelhanças, uma vez 

que grupos de duas ou mais mulheres de corpos diferentes entre si são 

representados. Desde a mulher branca “padrão” (magra, loira) à mulher branca mais 

curvilínea, de ancas largas e seios fartos. A mulher negra alta e de corpo magro e 

torneado e também a mulher negra de menor estatura, com o corpo “normal”, que se 

assemelha ao de boa parte das mulheres mundo afora. O mais interessante é que 

esses corpos aparecem sem retoques, sem tentativas de moldá-los ao padrão “alto-

magro-perfeito” e que para todos esses diferentes corpos, a marca possui lingeries 

que vão vesti-los, aparentemente, confortavelmente.  

A imagem de maio muito se assemelha à imagem de janeiro no que diz 

respeito ao empoderamento do corpo gordo. A mulher fora do padrão magro, mais 

uma vez, é o centro das atenções, tem sua sensualidade exibida e também conta com 

lingeries que suportam esse corpo perfeitamente. Inclusive, essas lingeries são 

sensuais e diferem da grande maioria de roupas íntimas plus size. 

A última imagem analisada, a imagem referente ao mês de junho, também 

traz um grupo de mulheres bem diferentes entre si. O elemento da diversidade é bem 

evidente e, assim como nas outras duas fotos que contém mais de uma mulher, a 



64 

 

quantidade de mulheres negras presentes na foto é sempre igual ou superior à 

quantidade de mulheres brancas, trazendo representatividade a esse grupo de 

consumidoras. As mulheres negras nessas fotos não estão em papéis secundários ou 

subalternos.  

 

Finalmente, conclui-se que as imagens da Savage X Fenty trazem quebras 

de padrão de beleza, não só ao incluir corpos de numerações maiores, mas ao trazer 

modelos sem retoques de ferramentas de edição de imagem, como o photoshop, 

mulheres negras, cabelos cacheados e crespos, mulheres grávidas e, além de tudo 

isso, trazer a diversidade da representatividade, onde vários tipos de corpos diferentes 

figuram em suas imagens. É fundamental salientar que tal marca, não só por ter uma 

grande base de seguidores nas plataformas virtuais, mas também por ser liderada por 

uma cantora famosa, estabelece parâmetros que as outras marcas que queiram 

competir com ela devem atender ou superar. Ademais, cria tendência para marcas 

menores se inspirarem a seguir um caminho de abertura para a inclusão de novos 

padrões, sejam os já existentes ou outros que ainda virão. 
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