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RESUMO 
A deriva de um formalismo histórico da arte, este estudo ambiciona compreender as 
variadas posições do sujeito que emerge das novas relações visuais de masculinidade 
construída pela marca norueguesa Dressmann, através da campanha publicitária 
‗Underware for a Perfect Men‘, no ano de 2015. Fundamentado em Evans; Hall (1999), Hall 
(2015) Guash (2003) e Mitchell (2009) que propõem a ampliação analítica da imagem a 
partir de: Instituições‘, ‗Aparatos‘, ‗Figuralidade Estética‘ e ‗Corpos de Representação‘, este 
artigo reflete sobre o imaginário do ‗homem novo‘ e a desmistificação dos padrões estéticos 
decodificados pela imagem audiovisual na contemporaneidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE  
Masculinidade; Virada Imagética, Representação Audiovisual; Estudos Culturais; 
Semiologia.  
 
 
ABSTRACT 
Derived from a historical formalism of art, this study aims to understand the varied positions 
of the subject emerging from the new visual relations of masculinity built by the Norwegian 
brand Dressmann, through the advertising campaign 'Underware for a Perfect Men', in the 
year 2015. Grounded In Evans; Hall (1999), Hall (2015) Guash (2003) and Mitchell (2009) 
who propose the analytical enlargement of the image from: Institutions', 'Apparatus', 
'Aesthetic Figurality' and 'Representation bodies', this article reflects on the imaginary of the 
'new man' and the demystification of the aesthetic standards decoded by the audiovisual 
image in contemporary times. 
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Os meios comunicacionais tecnológicos disseminam, através de códigos linguísticos 

e signos imagéticos, as representações culturais na contemporaneidade. Paschoal 

(2011) diz ser incontestável reconhecer o poder da cultura audiovisual sobre o 

espectador na pós-modernidade. Essa expansão de meios via tecnologia ocorre de 

forma ascendente e vertiginosa, a partir de recursos sofisticados e mecanismos que 

os permitem não mais sermos meros espectadores, mas sujeitos da ação. Estes 

estão, para Mirzoeff (2002), destinados a ser, ao mesmo tempo, espectador e mídia 

e atendem ao novo mantra da subjetividade – eu sou visto e eu vejo que sou visto.  

Flusser (2008) na obra O mundo codificado, tece reflexões sobre o novo homem que 

lida agora com o efêmero, com as sensações. Para o autor, ―Ele é um performer [...] 

não se trata mais de ações [...] não quer ter ou fazer, ele quer vivenciar‖. (FLUSSER, 

p.58). Ao contrário do que se possa imaginar, a conversão informacional da 

supremacia textual para a complexidade audiovisual requer, sobretudo, o uso de 

criatividade: pois a sua construção perpassa pelo: som, pelo olhar, pelo visual, pela 

verbalização além de contar com uma estreita relação estética. Trata-se de pensar a 

forma pelas quais as imagens, através de interesses específicos, são produzidas, 

circulam e são consumidas com objetivo de reforçar ou resistir às articulações de 

objetivos econômicos, culturais e políticos a partir da relação entre: visibilidade e 

discurso. 

Mitchell (2009) afirma que os Estudos Visuais questionam como o porquê as 

―praticas de ver‖ tem transformado o nosso olhar. Na visão de Dias e Fernandez 

(2014, P. 103), a Virada Imagética de Mitchell1 engloba mudanças filosóficas que 

não partem da língua como paradigma do significado se aproveitando de códigos do 

sistema não linguístico. Para o autor (2009) a imagem tem adquirido um caráter que 

a situa à metade do caminho entre o que Kuhn (1991) chamou de ―paradigma‖ e 

uma ―anomalia‖, assim como o designado pela linguística, afinal, já em (2003) o 

autor definia cultura visual como um lugar de experimentação social e manifestação 

das diferenças através da experiência situada em primeiro plano, por isso a propõe 

como um novo campo emergente de investigação e pedagogia no entendimento 

como ―interdisciplinar‖ na medida de que se vale de várias fontes para se constituir 

um novo objetivo de investigação específica. Já Mirzoeff (2002) é mais pragmático 

ao adotar múltiplos pontos de vista para entender as causas e efeitos da cultura na 
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contemporaneidade, fomentada pela convergência e Tecnologia digital 

caracterizando-a, assim, como ―transdisciplinar‖. 

Mas nem todos corroboram com as ideias postuladas acima. Anna Maria Guash 

(2003) identificou Cultura visual como uma caixa de miscelâneas onde questões 

como: gênero, raça, identidade, sexualidade, pornografia, e ideologia convivem com 

questionamentos específicos de visualidades chegando a criticar Mirzoeff (2003) por 

sua postura ―transdisciplinar‖ alegando uma liberdade espistemológica que extrapola 

as ferramentas de metodologia.  

Masculinidade Plural 
Aquele que trabalha com os meios de representação, principalmente quando pode 

manipular as mais diversas linguagens e as mais diferentes técnicas, podem levar 

as representações a extremos paroxismos (IANNI, 2000). Acredita-se que 

comunicação publicitária acompanhe tendências na direção mais aceitável de uma 

sociedade em um determinado período. Na verdade, adota a gestão de branding2 e, 

consequentemente, uma personalidade representada por algum estereótipo 

espelhada na própria cultura, mas considera o consumidor-alvo e suas 

particularidades, visando atingi-lo certeiramente. Sem dúvida, reforça padrões de 

conduta pré-estabelecidos pelos referenciais dominantes de uma época e, isso, ao 

longo do tempo, pode interferir na formação das atitudes da sociedade, mudando 

lentamente a cultura. 

O culturalista jamaicano Stuart Hall (2015), em sua mais recente obra ‗Cultural 

Representation and Signifying Practices‘, explicita que o conceito de representação 

veio ocupar um novo e importante lugar no estudo da cultura. A partir dela é possível 

conectar linguagem e cultura sob a ótica da Teoria Construcionista3. Para o senso-

comum do termo, representação significa usar a linguagem para dizer algo 

significativo sobre, ocupar a representar o mundo, significativamente, para outras pessoas. 

Ainda para o autor (2015), a representação é parte essencial do processo pelo qual o 

sentido é produzido e trocado entre membros de uma cultura. Ela envolve o uso 

da linguagem, de signos e imagens que respondem ou representam coisas. 
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Codificando Masculinidade 
A duas ultimas décadas do século XX foi marcada pela representação visual do 

corpo masculino enfatizado por Mort de forma sexualizada. Ao analisar as 

campanhas da marca Levi´s afirma que ―os significados sexuais lançados nos 

anúncios têm menos a ver com a imagem do macho e questões de força e virilidade 

(embora estes estejam, certamente, ainda presente). Está mais relacionado ao 

fetiche narcisista de visualização erotica. Estes são corpos para serem apreciados 

(por si próprio e por outros homens?) através de códigos de moda e a cultura de 

estilo‖. (MORT apud NIXON, 2015, p.293) 

Para o autor, a emergência da criação de novas formas de representação masculina 

foi particularmente significante neste processo. É como se tivesse sido estabelecido 

o código do novo homem, distinguindo a nova versão da masculinidade. E foi 

através da apresentação destes editoriais de moda que o novo homem foi 

codificado. Apenas a partir do desenvolvimento dessas imagens, pôde avançar a um 

argumento mais geral no processo de autorrepresentação, centrado na formação 

cultural da identidade masculina, e o refletir sob o olhar do espectador todo o 

processo. 

No caso das características de gênero, muitas razões nos levam a supor que as 

novas formas de representação do homem no final do século XX e no início deste 

estão sendo decorrentes de variáveis importantes na sociedade, não apenas 

devidas às lutas femininas pela igualdade de direitos, mas também por movimentos 

em prol dos direitos das minorias excluídas por questões de raça, credo ou 

preferência sexual ao longo das últimas décadas. A conscientização foi aumentando 

e, hoje, a sociedade ocidental começa a ser mais acessível a novas propostas em 

relação às apresentações de pessoas nas mais diversas formas de comportamento. 

(GARBOGGINI, 2005, p.9) Ainda segundo a autora, por muito tempo, o homem foi 

posto, apenas, como observador das transformações pelas quais o desempenho 

feminino veio passando, sem a preocupação com o que e em que isso interferiria em 

seu próprio papel. 

A publicidade veiculada em alguns países da Europa, em 
comparação com a do Brasil, parece mais arrojada nesse sentido, 
considerando as proporções dos avanços culturais das sociedades. 
Contudo, apesar das mudanças no comportamento e desempenho 
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das mulheres e as reivindicações de maior aceitação dos 
homossexuais nas últimas décadas, na maioria dos países ocidentais 
a posição do homem permaneceu quase sem alterações. 
(GARBOGGINI, 2005, p.100) 

 

Entende-se que esse momento de ruptura de esteriótipo culminou com o surgimento 

de uma nova vertente de masculinidade, o que significa atender à especificidade da 

versão "nova" de masculinidade. A partir da leitura dessas imagens de moda 

centrada na formação de identidades culturais (neste caso, masculina) é possivel 

refletir sobre o papel de espectador ao olhar este processo. E como ficam as 

relaçoes de poder? Será que esse esteriótipo reforça roteiros dominantes de 

masculinidade ou ele perturba esses scripts dominantes? 

Sean Nixon defende ainda a necessidade de localizar ―versões específicas de 

masculinidade dentro do campo mais amplo das relações de gênero‖ (2015, p. 295). 

Isso significa ser sensível ao posicionamento do "novo homem" em relação à 

feminilidade. Será que a versão "homem novo" de masculinidade reproduz 

privilégios masculinos? 

Essa versão nova de masculinidade, denominada por Garboggini (2005) de 

―tendência‖ transpareceu mais na mídia brasileira, notadamente, nas classes mais 

altas e no meio acadêmico. Surgiu a figura do homem metrossexual4 o que acabou 

por interferir definitivamente na forma de representação deste sujeito incentivado a 

expressar melhor sua sensibilidade, deixando os medos, a vaidade e outros 

sentimentos apresentarem-se sem receio de serem discriminados como menos 

masculinos. A verdade é que historicamente, o homem se sente muito mais cobrado 

em sua masculinidade do que as mulheres em sua feminilidade. Ele precisa provar 

frequentemente sua virilidade. Desde criança, é desafiado a demonstrar ser um 

homem. 

[...] durante a década de 1980, a figura do homem guerreiro, ou o 
machão, nos EUA, passou a ser alvo de ataques e houve uma 
mudança para uma imagem masculina mais suave, mais sensível e 
paternal. Os homens dos anos noventa, entretanto, começaram a 
queixar-se e a dizer que estavam perdendo contato com a sua 
masculinidade. (RANDAZZO, 1997, p.185) 
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O confronto com o imaginário "homem novo" de forma a concentrar-se criticamente 

sobre sua relação com a masculinidade e cultura masculina exige um mais 

conceituação geral da masculinidade. Assim, outra imagem contraditória de 

masculinidade foi produzida em livros como A sexualidade dos homens (METCALF e 

HUMPHRIES, 1985). Por um lado percebe-se que uma concepção singular ou 

unitária de masculinidade foi avançada: um que foi efetivamente vista como 

sinônimo de dominação dos homens sobre as mulheres; enquanto que, por outro 

lado, a carga de masculinidade para os homens, também foi enfatizada. A obra 

representa a vertente mais matizada deste corpo masculino. Os autores descrevem 

uma masculinidade caracterizada por agressão, competitividade, inércia emocional e 

frieza, e defendem a ênfase primordial e exclusiva sobre o sexo com penetração.  

Pensando relacionalmente faz-se necessário produzir uma conceituação adequada 

de masculinidade. Nixon (2015) aponta segunda vertente fundamental da escrita 

contemporânea na masculinidade e insiste em versões particulares de 

masculinidade não são apenas constituídas em sua diferença em relação a outras 

versões da masculinidade, mas também são definidos em relação à feminilidade. 

Isto sugere, então, que uma compreensão adequada de que a masculinidade requer 

localizá-lo dentro do campo mais amplo das relações de gênero como um todo, isto 

é, em relação às formações contemporâneas da feminilidade.  

A partir do relato de Davidoff e Hall (apud Nixon, 2015) a profissionalização do 

trabalho da classe média no final do século XX que cresceu rapidamente neste 

período. O envolvimento dos homens de classe média na produção, concepção, 

construção, contabilidade e seguros envolvidos bastante específico: formas de 

conhecimento e habilidade. O domínio desses procedimentos - de avaliação do 

risco, de métodos de contabilidade, de lidar com capital e investimento - 

representava um conjunto de práticas e formas simbólicas por meio do qual a 

virilidade masculina foi revista. Estas tarefas e competências não essencialmente 

viris foram contrapostas, não só para o repertório de habilidades e competências 

associadas à masculinidade aristocrática (como a valorização dos jogos de azar, o 

desporto e proezas sexuais) como as habilidades artesanais, também característica 

da feminilidade da classe média. 
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Subjacentes a todos esses argumentos sobre a masculinidade elaborada a partir da 

análise sociológica, histórica e cultural Nixon (2015) posiciona a masculinidade como 

uma categoria não fixa e unitária. Em outras palavras, argumenta-se que não há 

verdadeira essência da masculinidade garantida por Deus ou pela natureza que 

poderia apelar para se analisar as identidades de gênero dos homens. Muito pelo 

contrário, para ele as identidades são necessárias construções ou ficções 

necessárias. Elas se fazem necessárias para operar no mundo, para nos localizar 

em relação aos outros e para organizar um sentido de quem somos. Ainda para o 

autor, grande parte do trabalho simbólico através do qual os significados 

historicamente associados à masculinidade são produzidos ocorre dentro de 

determinadas linguagens culturais. Em outras palavras, ele enfatiza o papel 

constitutivo da representação na formação dos atributos e características de 

masculinidade através do qual os homens históricos reais vêm para viver suas 

identidades e gênero individual. Assim, entende-se que a linguagem cultural ou 

sistemas de representação não são reflexos de uma masculinidade pré-determinada 

fixada fora da representação: as imagens constroem ativamente os significados 

culturais que damos às masculinidades. 

Analisando o Corpus 
Evans e Hall (1999) afirmam existir de alguns elementos de complexidade pós-

linguísticas que formam o jogo de práticas torna possível, à imagem, exprimir 

significação. Assim, a análise fílmica proposta a seguir se balizará nos elementos 

decodificados pela imagem audiovisual na contemporaneidade: Instituições (envolvendo 

a identificação e visadas social, além das relações de poder), Corpos (ação dos 

sujeitos e práticas do observador – relacionado às significações, para além do 

registro visual); Aparatos (mídias de produção e circulação imagética) e 

Figuralidade (focada na representação e posição para além do viés estético).  

 

As Instituições 
Marca: Dressmann;  

Agência: Forsman & Bodenfors; 

Instituto de Pesquisa: TNS Sifo;  

Jornal: Huffington Post;  

http://creativity-online.com/credits/forsman--bodenfors/103/2
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Meio de Divulgação: plataforma You Tube  

 

A comunicação publicitária da coleção Mensware Fall 2015 produzida para a marca 

Dressmann da Noruega teve como mote a premissa: ‗Underware for a Perfect Men‘5. 

Mas quem é o homem perfeito à que a marca se refere? Perfeito é ser autêntico, é 

ser você mesmo! Seguida pela hastag #JustTheWayYouAre (apenas como você é) 

O objetivo da campanha, conforme o diretor de marketing da marca, foi a 

democratização da representação masculina. Segundo ele modelo da revista, de 

corpo escultural não representa o homem comum que entra na loja diariamente a 

procura de seus produtos. ―Queremos superar crenças limitantes de que alguns 

corpos são melhores, mais bonitos ou mais normais do que os outros". Ele diz 

produzir peças para todos os biótipos masculinos. Assim, porque não criar uma 

campanha que quebre paradigmas e agrade a todos os tipos de homens, incluindo 

novos, velhos, magros, gordos e peludos, além do clássico estereótipo musculoso e 

aparentemente belo, tipo comum nas campanhas de moda.  

A marca chegou a essa estratégia a partir de uma pesquisa realizada, pela TNS Sifo 

em 2015 divulgada pelo Huffington Post6. Realizada com 2.068 participantes na 

Noruega e na Suécia, a pesquisa afirmou que ‗Um terço dos homens tem 

sentimentos negativos em relação a seus corpos‘. Os dados indicaram que os 

noruegueses estão mais preocupados com sua aparência física do que com suas 

circunstâncias financeiras ou com sua vida social. Isso significa que o homem tem 

consciência corporal. Porém, segundo porta voz da marca, não cabe a ela impor 

estereótipos e esperar que ele atinja seu corpo ideal para efetuar a compra. É 

preciso desmistificar esse padrão de beleza imposto, afinal, são fabricados produtos 

de todos os tamanhos. E o resultado não podia ser melhor: de acordo com a marca 

as vendas aumentaram 30% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. 

Assim, utilizando-se uma fórmula já testada pela marca DOVE, que executou uma 

campanha com mulheres ―reais‖, em vez de modelos magérrimas, a proposta da 

Dressmann foi exaltar o corpo masculino real, com suas imperfeições, de forma 

esteticamente artística.  

Corpos e Aparatos 
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Homens de várias idades e etnias com corpos esquálidos se entremeavam a outros 

corpos disformes se contrapondo a outros musculosos e tatuados. Todos 

―esteticamente imperfeitos para os padrões da moda‖: sardas, calvície, barbas 

longas, marcas de nascença e celulites também são expostas de forma artística 

propondo um giro reverso nas percepções de uma sociedade sobre a beleza 

masculina. Além do vídeo comercial que será analisado7 foi adicionado ao material 

publicitário, na internet um vídeo making off, documentando os bastidores da 

produção contendo algumas percepções da equipe e dos protagonistas. Este 

material chamado Behind the Scenes8 pode ser visualizado na rede social You Tube. 

Figuralidade 
A composição visual da campanha foi criada esteticamente para favorecer os 

biótipos apresentados. Todo o material foi gravado em um estúdio fotográfico com 

fundo infinito preto. Diante das câmeras ao som da musica intitulada "Just The Way 

You Are", de Billy Joel, homens reais vestiam apenas cuecas brancas para 

contrastar com o fundo e dar ao vídeo uma estética neutra que promove a 

estabilidade, quietude, reflexão e equilíbrio à narrativa composta ao som de fundo. 

Harris Watts (1990) divide os movimentos de câmera em dois grupos: os que 

envolvem movimentos da própria câmera em relação ao objeto, como panorâmica, 

dolly9, travelling10 e aqueles que a utilizam a partir de recursos óticos, como o zoom 

in e zoom out, smoths11 e recursos de montagem como fade in e fade out12.  

Martin (2005), afirma que a câmera é um olhar do espectador às cenas, é um efeito 

psicológico. O personagem em cena serve para prender a atenção do público. O 

espectador participa desvendando o mistério que as cenas querem transmitir. O 

vídeo utilizou amplamente dos dois tipos de movimento, embora tenha focado em 

planos de caráter psicológicos, mais fechados em desfoques e silhuetas. Os planos 

travelling existentes tem a função exploratória. Deslizam artisticamente pelos corpos 

semidesnudos mostrando detalhes de nuances e closes.  

Segundo Coutinho (2012) esta análise deve também levar em conta uma espécie de 

‗infrasaber‘ fundamentado na compreensão da característica discursiva da grande 

narrativa em que aquele registro visual se insere atribuindo sentido às imagens que 

serão interpretadas à luz das questões culturais que alavancam esta pesquisa. 
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Assim, paralela e complementarmente à semiótica serão utilizados os Estudos 

Culturais a partir de uma visada comportamentalista da composição de planos de 

câmera sob a ótica de Vanoya & Goliot Lété (2002), Martin (2005) e Jullier (2005).  

 

Tema: Underwear for Perfect Men  

Campanha: #JustTheWayYouAre  -  video 1‘ 

Divulgação: 27 de outubro de 2015 – You Tube  

 

Téc.: inicia o BG da música Just The Way 
You Are - Billy Joel e permanece durante 
todo o vídeo.  
O vídeo inicia com um plano detalhe de um 
pescoço masculino em desfoque e segue 
passando o ar de mistério. Fusão para outro 
detalhe, agora da mão do personagem 1 
ainda não revelado, ajeitando a cueca. 
Segue o ar de mistério e sensualidade. O 
plano inicial diz muito sobre o desenrolar do 
filme. ―Além de introduzir a ação, demonstra 
o seu desenrolar.‖ (MARTIN, 2005. p. 63). 

 

O personagem 1 é revelado em plano 
americano. Trata-se de um homem 
esteticamente dentro do padrão de beleza de 
qualquer vídeo que atenda ao estereótipo de 
beleza masculina. Para Jullier; Marie (2009) 
Em algumas condições, a centralização pode 
dar ideia de um personagem equilibrado, 
"central" ou egocêntrico. Em plano médio, o 
personagem 1 sensualiza em frente à 
câmera mostrando seus músculos. Com uma 
luz dura direcional o personagem aparece 
em silhueta. Até o momento, nada o difere 
de um comercial convencional. 

 

Surge na tela o personagem 2. Com um 
biótipo mais esquálido, também aparece sob 
o foco de uma luz direcional. A câmera ―se 
movimenta fazendo um movimento de 
aproximação em movimento travelling 
descrevendo um espaço material" (MARTIN, 
2005. p. 63).  
Corta para o personagem 3 de costas (plano 
detalhe). Corpo marcado por cicatrizes e 
celulite, além de uma musculatura frágil, 
aparentando se tratar de um homem mais 
velho. Outro plano detalhe, de volta ao 
personagem 2 demonstra insegurança a 
partir das mãos delicadas e nada máscula de 
um corpo magro marcado por pintas. 
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Fusão para plano Detalhe da tatuagem do 
personagem 4. Também em silhueta, o 
personagem ocupa 2/3 da tela e parece 
tímido. Seu rosto é coberto pelo penumbre 
da luz. Finalmente descoberto, agora em 
plano americano, o personagem 4 balança 
os braços e olha para o espectador ainda 
tímido. Ele está vestindo uma cueca preta e 
o fundo agora é cinza claro. A movimentação 
da câmera trabalha com os detalhes 
personagem, é a "Evidência de um elemento 
dramático importante" (MARTIN, 2005. p. 63)  
 

 

A partir daí, uma sequência de cenas em 
close "obedecendo a um desejo de entrar em 
intimidade maior com os personagens" 
(JULLIE; MARIE, 2009. p. 24).  
A câmera foca no plano detalhe em ligeiro 
plongée do olhar distanciado do personagem 
5. De traços fortes e olhar penetrante, esta é 
a única cena do homem sozinho no vídeo. 
Retomada das imagens em fundo preto, 
contrastando com a imagem em primeiro 
plano. Em plano próximo surge o primeiro 
negro, o personagem 7 . 

 

Close de outro personagem o de numero 3, 
agora revelado. De olhos fechados, aparenta 
ter mais de 60 anos. Meio calvo tem bigode e 
barba longa e branca. Parece ser um homem 
calmo e muito sábio. Em seu dedo é 
revelado um anel de metal e em seu pulso, 
um relógio. Esse plano foi essencial para 
revelar mais sobre o personagem. Inversão 
de fundo. Surge o personagem 6. Em plano 
americano usando uma cueca preta também 
se mostra esquálido em uma pose nada 
convencional. Aparenta desejar demonstrar 
músculos que não possui. O plano não 
favorece seu biótipo.  
 

 

Inversão de fundo. Em plano próximo surge 
o primeiro negro, o personagem 7. A câmera 
se movimenta em sua direção em zoom in e 
a olha desconfiado. Ele aparenta 50 anos, 
totalmente calvo, barba e bigode brancos e 
está acima do peso e fora do padrão 
estético. Para Martin, é o movimento da 
câmera que dá a "Expressão da tensão 
mental do personagem" (MARTIN, 2005. p. 
56)  
. 
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Finalmente revelado, o personagem 2 em um 
estilo ―nerd‖, aparentemente ruivo e cabelos 
cacheados e bem magro brinca com seu 
biotipo em plano americano e faz pose para 
a câmera exibindo com orgulho seus 
músculos.  

 

O personagem 7 volta à tela em close e dá 
um sorriso tímido para a câmera, 
demonstrando a essa altura, mas confortável 
com a situação. ―Evidentemente, é no grande 
plano do rosto humano onde melhor se 
manifesta a força de significação psicológica 
e dramática do filme." (MARTIN, 2005. p. 
49). Segue em close final no personagem 2 
que também sorri para a câmera, ainda que 
timidamente. ―O olhar do personagem 
exprime felicidade e expectativa de algo que 
está por vir‖. (MARTIN, 2005. p. 49).  

 

Passa-se neste momento a sensação de 
conforto visual para o espectador, já 
ambientado às cenas. 
Plano geral em fundo claro dos 7 
personagens reais juntos. Lettering: 
Underwear for perfect men. (cuecas para 
homens perfeitos), reiterando o fato de que, 
independente do biotipo, todos são perfeitos 
e os produtos se ajustam a cada 
especificidade.  
* Imagem principal da campanha 
#JustTheWayYouAre – set./2015 

 

Em Matrizes da linguagem e pensamento, Santaella (2001, p.38) alega que embora 

o cinema, o vídeo e a televisão sejam denominados audiovisuais, possuem caráter 

discursivo verbal visto que ―subjacente ao que se costuma ser chamado de 

audiovisual há uma camada de discursividade que sustenta o argumento daquilo 

que aparece em forma de som e imagem‖. Sendo assim, análise da campanha 

publicitária em questão será orientada pela Teoria Semiótica de Pierce descrita pela 

autora e complementada por Joly (1996, p.68), uma vez que ―(...) as imagens em 

análise assumirão seu lugar entre expressão ou comunicação‖.  
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Muito se abordou ao longo deste artigo sobre a identidade do ―homem novo‖ a partir 

de códigos visuais e modalidades pictóricas de representação. No entendimento de 

que qualquer sinal ou signo não verbal pode ser designado imagem, surge à 

semiótica em meados do século XX. Uma ciência que se torna a cada dia primordial 

em um mundo de linguagens e signos híbridos que se expandem para o audiovisual. 

(SANTAELLA 2001, 12).  

A campanha analisada em questão utiliza o recurso da multissemiose postulada por 

Pierre Lévy (1993) viabilizando a possibilidade de leitura em uma mesma superfície, 

de ícones, sons e linguagens corporais. Essa é uma característica da 

hipertextualidade. Assim, traçando uma leitura final não linear e interativa da 

campanha pode-se perceber que: embora a campanha seja desprovida de voz, no 

sentido de interlocução, a própria musica Just The Way You Are, cantada por Maja 

Francis13, trilha sonora da campanha, desperta no espectador, a partir da letra e 

sonoridade, vontade de ser como a música anuncia ―apenas quem ele é‖.   

As imagens presentes nesta campanha visam à reflexão para uma mudança de 

atitude. Ela protagoniza algo inovador para o universo masculino a possibilidade de 

aceitação das diferenças como algo orgânico. No que diz respeito à matriz verbal, 

embora não haja a verbalização dos personagens durante o vídeo, o corpo fala. 

Inicialmente tímidos e arredios diante da câmera, percebe-se que eles vão se 

soltando à medida que executam movimentos ritmados. A luz, sempre direcionada 

nos personagens, parcialmente em penumbra, sempre revela parcialmente algo 

muito maior que não está à mostra, como um mistério a ser desvendado. Nenhum 

personagem interage durante o vídeo e apenas ao final, em uma única tomada se 

mostram juntos, em uma situação de descontração.  

Assim, de acordo com Sabino, Silva e Pádua (2016), por meio da teoria abordada 

por Santaella (2001) é possível verificar que o pensamento e as capacidades 

cognitivas expressadas através da produção audiovisual analisada estão ligados aos 

sentidos e sentimentos do homem que deseja ser aceito como perfeito em suas 

imperfeições estéticas. A viradas estéticas, demonstram o caráter ‗pós-linguístico 

das imagens, liquidas, fluidas, com um enfoque de inclusão e ‗re‘designação.  
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E desta forma se redesenham os papeis na comunicação. O papel do produtor de 

imagens sob a influência de um espectador exausto de estereótipos e modelos de 

representações frutos da modernidade. Perante as múltiplas linguagens que 

tecemos ao longo de nossas trocas sociais são quebrados paradigmas, são 

reinventas estéticas. Assim, performática e midiatizadamente complexa, a narrativa 

abarca, entrelaça, hibridiza, negocia estereótipos, empodera e delineia com 

fugacidade a espetacularização na pós-modernidade.  

 
 
Notas 
                                                           
1
 Com a publicação de Picture Theory (1994), Mitchell trouxe para os estudos de visualidade o termo ―virada 

pictórica‖ (pictorial turn). Partindo da ideia do teórico Richard Rorty— que em 1967 dividiu a história da filosofia 
em viradas e que considera que a última delas seria a virada linguística, Mitchell coloca em questão o modo 
como a sociedade moderna tem se orientado em torno do paradigma da visualidade, em que a imagem se torna 
objeto de devoção acadêmica das ciências sociais e humanas. Em um artigo posterior ao livro Pitcture 
Theory (1994), o Showing seeing: a critique of visual culture (2002), publicado no Journal of Visual Culture, 
Mitchell pontua que a sua ideia de virada pictórica não quer dizer que a era moderna é única ou sem 
precedentes na sua obsessão com a representação visual. A virada pictórica é um tropo, uma figura de 
linguagem que tem sido repetida muitas vezes na história da humanidade, desde antiguidade.  
2 

Branding - Estratégia de Gestão da marca junto ao seu público consumidor 
3
 A Teoria Construcionista enfoca a construção intencional da representação. Esta, por sua vez possui duas 

variantes, porém, ambas, colocam em questão a natureza da representação: a  abordagem semiótica, 
fortemente influenciada pelo grande linguista suíço Ferdinand de Saussure e a abordagem discursiva, associado 
ao filósofo e historiador francês Michel Foucault.  
4
 Metrossexual: definido como ―heterossexual‖ com vaidade quase feminina. 

5
 Tradução: cuecas para o homem perfeito 

6
 Jornal - http://www.huffingtonpost.com/news/norway/ 

7
 Link do vídeo da Campanha com duração de 1 minuto utilizado na análise do corpus deste artigo 

https://youtu.be/gcSWQW6JpH4 
8
 Link Behind the Scenes http://creativity-online.com/work/dressmann-underwear-for-perfect-men--behind-the-

scenes/43309 
9
 Carrinho suporte de câmera visando a movimentação da mesma sob trilhos. 

10
 Plano de Câmera que consiste no deslocamento da mesma de um ponto ao outro sem distorção ótica da lente. 

11
 Efeito de desfoque da lente da câmera – recurso de edição. 

12
 Recurso de Edição que consiste no aparecimento e desaparecimento da imagem.  

13
 Cantora pop sueca. Vive em Estocolmo. É muito conhecida no país. 
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