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Representatividade negra na publicidade da coleção Louboutin 
“give me a n-u-d-e-s” – uma análise semiótica1 
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Resumo 
 

Este artigo analisa a apropriação dos signos de diversidade e tolerância étnica na 
visualidade da divulgação da coleção “Give me a n-u-d-e-s” do designer de sapatos 
francês Christian Louboutin. O método utilizado é o proposto por Lúcia Santaella em 
sua obra Semiótica Aplicada, tendo como fundamentação a teoria dos signos de Charles 
Peirce, e enfoque aos elementos qualitativo-icônico, singular-indicativo, e 
convencional-simbólico. O resultado permite afirmar que a estrutura sígnica das 
imagens publicitárias constrói um imaginário de sensualidade e sofisticação para um 
público global. 

 
Palavras-chave: Análise Semiótica; Publicidade; Representação Negra. 

 

Introdução 

 
Se antes os materiais publicitários desempenharam o papel de materialização do 

racismo, mesmo em peças que, em princípio, pretendiam romper com esta visão, hoje é 

possível que se entre em contato com uma crescente variedade em linhas de produtos 

voltada à ressignificação e representatividade negra, constituindo-se consistentes 

materiais de produção de sentido e objeto ideal para análises de cunho semiótico. 

É recorrente que o pensamento semiótico perpasse análises acerca de materiais 

publicitários, pois estes são construídos por elementos estéticos que juntos conduzem a 

sólidas camadas significativas, portanto comunicativas. Baudrillard (2008), descreve de 

forma detalhada esta relação estabelecida com o conjunto, afirmando que as cores estão 

menos valorizadas em sua qualidade sensível, pois perderam o valor singular e estão 

dependentes umas das outras e do conjunto; Por isso, o que vale agora é o tom e a matiz 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Curso de Comunicação Visual UEL, email: larianecasagrande@gmail.com 
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que harmoniza com a outra. Nesse mesmo sentido, de elemento em elemento, as peças 

publicitárias formam um todo coerente com mensagens embutidas cujo objetivo é 

passível de ser qualificado como alcançado por meio do estudo semiótico. 

O estudo semiótico, por sua vez, coloca à disposição do analista um conjunto de 

instrumentais conceituais organizados sob uma gama de abordagens teóricas e 

vocábulos específicos para uma abordagem sistemática dos sistemas de signos, tendo 

como fim último a descoberta de como os mesmos produzem sentido (PENN, 2011). 

Nessa perspectiva, o objetivo desta pesquisa é explorar, com base em 

proposições teóricas de Charles Peirce, relações entre imagem e discurso tomando como 

objeto de investigação quatro imagens publicitárias da marca de sapatos do fashion 

designer Christian Louboutin, com fim último de descrição dos significados 

comunicacionais e simbólicos presentes nas imagens da coleção Nudes, para que se 

compreenda de que maneira se inserem na dinâmica social, no que se refere a 

diversidade étnica. 

Parte-se do pressuposto de que a marca Louboutin constrói seu propósito 

comunicacional persuasivo apoiada na diversidade, observando sua estrutura sígnica por 

meio do modelo proposto por Lúcia Santaella presente no nível elementar da obra 

Semiótica aplicada. 

 
Semiótica e publicidade 

 
Os primeiros estudos semióticos voltados aos anúncios publicitários são do 

francês Roland Barthes cujo pensamento perpassa a ideia de que os significados míticos 

gerados pela cultura fazem parte de um sistema de sentidos de segunda ordem, uma 

camada de sentido convencionada socialmente, como, por exemplo, o cafezinho no 

Brasil, ou o vinho na França que não são apenas bebidas nestes contextos, mas rituais de 

integração social. Segundo esta lógica, esta é a ordem de significação apropriada pelas 

campanhas publicitárias, ainda que emissores e receptores afirmem induzir ou fazer uso 

de determinado objeto por uma questão de qualidade e não de sentido (CULLER, 1988). 
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O sistema de desmistificação do mito em Barthes se dá a partir do sistema 

Denotativo, Conotativo, e da relação de um com o outro. Grosso modo, o sistema 

Conotativo contém as mitologias, não se esgota e possui propriedade errática. Já o 

sistema Denotativo trata de um princípio empírico, não contraditório, porém constitui-se 

metalinguagem na medida em que é codificado e a título de segundo sistema de 

linguagem se encarrega a uma linguagem primeira.  

Juntamente com Barthes, Umberto Eco direciona seu pensamento ao material 

publicitário complementando o corpus teórico em seu início. No entanto, apesar de seu 

método se basear em um duplo registro, visual e verbal, com certa inspiração 

Barthesiana, Eco toma como uma de suas bases o teórico norte-americano Charles 

Peirce, cujo argumento se pauta em uma concepção triádica do signo: dedução, indução, 

e abdução. O resultando é de um modelo que decompõe o anúncio publicitário em 

unidades menores, sendo os níveis visuais nomeados como icônico (representação 

relacionada ao objeto de referência) e iconográfico (significados convencionais 

decorrentes da cultura), e os níveis argumentativos ou verbais, tropológico (retóricas 

clássicas, como metáfora, hipérbole, antonomásia…), tópico (nível ideológico entre 

argumentação e opinião) e entimemático (conclusões decorrentes da argumentação do 

nível anterior) (SOUZA; SANTARELLI, 2006). 

É longo o percurso traçado por muitos estudiosos e são diversas as abordagens 

resultantes do desafio de construção de uma retórica para a imagem publicitária, 

descrito aqui por apenas dois de seus precursores, muito brevemente, por não estar entre 

os objetivos deste trabalho. Hoje, resta aos pesquisadores a adoção de um dos já 

modelos consagrados, ou, a composição híbrida dos conhecimentos já adquiridos para 

um novo modelo, que melhor atendam aos objetivos específicos de cada trabalho de 

análise e decomposição dos materiais publicitários contemporâneos.   

Apesar de Peirce não ter incorporado em sua obra referências diretas à análise 

publicitária, visto que em sua época só existia a fotografia e o cinema estava ainda em 

seu início, é possível que se entre em contato com um modelo didático de análise de 

anúncio impresso baseado nos princípios da semiótica peirciana por meio da obra da 

brasileira Lúcia Santaella entitulada Semiótica aplicada, cujo processo comunicativo 
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baseia-se em três momentos: a significação ou representação, a referência, e a 

interpretação das mensagens.  

 

Fundamentos de semiótica aplicada à publicidade 

 

Na obra mencionada Semiótica aplicada Santaella (2005) alerta que para uma 

análise afinada, não basta que se utilize conceitos semióticos aprofundados 

isoladamente, antes de mais nada, é necessário que se afine o diálogo entre a teoria 

semiótica e demais teorias que tenham relação com o objeto de análise específico: para 

filmes é necessário o conhecimento em teorias específicas de cinema, para pinturas é 

necessário o conhecimento em história da arte, e para publicidade é necessário o 

conhecimento em sintaxe visual e design. 

Nesse sentido, é fundamental que o repertório do analista enquanto receptor da 

mensagem analisada seja amplo, caso contrário, o mapa lógico traçado pela semiótica 

não será suficiente para produção de sentido que vá além do senso comum. 

Dito isto, inicia-se as proposições teóricas de Peirce com a conclusão de que 

existem três, e somente três, elementos formais em todos os fenômenos perceptivos e 

virtuais. São eles chamados de primeiridade (consciência imediata), segundidade 

(caráter factual), e terceiridade (camada de inteligibilidade). De acordo com esta lógica, 

o signo é a forma mais simples da terceiridade, sendo primeiro (o que surge na mente), 

ligando um segundo (ao que o signo se refere) a um terceiro (o efeito que causará em 

possíveis interpretes). Desse modo: 
“(…) Uma peça publicitária para reposionamento de um 
produto no mercado é um signo do produto, que vem a ser o 
objeto desse signo, isto é, da peça publicitária. Não apenas o 
produto em si é o objeto do signo, mas o produto reposicionado, 
tal como a peça o representa. O impacto ou não que a 
publicidade despertar no seu público é o interpretante da 
publicidade” (SANTAELLA, p09, 2005). 

 

Ainda de acordo com Santaella (2005), por ser alicerçada na fenomenologia, a 

semiótica permite que Peirce leve a noção de signo longe, estabelecendo ainda que a 

lógica triádica do signo possa admitir três teorias do signo: a relação do signo consigo 
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mesmo, a relação do fundamento com o objeto, e a relação do fundamento com o 

interpretante: 

 

 
 

Figura1: Lógica triádica de Peirce 

Fonte: Própria baseada em Santaella (2004) 

 

Com isso, os princípios que guiaram a análise das imagens publicitárias a seguir 

são dos pontos de vista qualitativo-icônico, singular-indicativo, e convencional-

simbólico:  

• Sob o ponto de vista qualitativo-icônico, analisa-se a qualidade da matéria de 

que as imagens para a campanha Louboutin Nudes é feita: suas cores, linhas, 

textura, luminosidade, composição, forma, e design, que sugerem, por sua vez, 

qualidades abstratas, como sofisticação, força, elegância, etc.  

• Já sob o ponto de vista singular-indicativo, a publicidade é analisada dentro do 

contexto ao qual se insere e de acordo com as funções que desempenha.  

• Enfim, sob o ponto de vista convencional-simbólico, são analisados os 

horizontes e as expectativas culturais que as imagens publicitárias preenchem, o 

que representam, e qual consumidor visam atender, bem como, que significados 

pode gerar nesse tipo de consumidor.  
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Sobre Christian Louboutin  
 

O fashion designer francês Christian Louboutin, nascido em 1963, começou a 

trabalhar com o famoso designer de sapatos Charles Jourdan muito cedo, e no começo 

dos anos 90 já lançava sua primeira linha de sandálias e sua própria loja em Paris. Mas 

foi em 1993 que adicionou à sua assinatura a sola vermelha que virou ícone da marca. 

Famosos como princesa Caroline de Monaco e Madonna ajudaram a introduzir ao 

mundo as sexys criações de solado vermelho. 

Em 2003 expandiu sua atuação para bolsas femininas e em 2011 introduziu a 

linha de sapatos masculina. Hoje, Louboutin vende cerca de 500.000 pares de sapatos 

por ano que vão de 400 a 6.000 dólares o par. Nas imagens de divulgação da sua última 

coleção entitulada “Give me a n-u-d-e-s” (em português, mande nús) publicadas no 

perfil oficial da marca na rede social instagram e que ganharam a capa do site oficial, é 

possível que se veja as novas sandálias desenhadas por Louboutin em tons nude que vão 

do tom de pele branca mais clara à negra mais escura em um ensaio fotográfico feito 

com modelos de tonalidades de pele diversas e suas respectivas cores de sandália. 

 

O ponto de vista qualitativo-icônico 

 
A cor nas imagens da coleção Louboutin Nudes vão do bege mais claro ao 

marrom, com a predominância de uma matiz luminosa e a presença de pequenos pontos 

vermelhos que ganham destaque pela qualidade da cor quente em contraste com tons 

neutros. Nestas imagens, a qualidade das texturas não são menos importantes que as 

cores, acompanham áreas da imagem com brilho, espelhamento, e efeito metalizado que 

conseguem harmonizar de maneira sutil à peça publicitária. 
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Figura 2: Paleta de Cores e texturas  

Fonte: Própria 

 

Apesar de certo nível de assimetria, garantido propositalmente pela direção de 

arte na pré-produção das fotografias, a qualidade de distribuição dos elementos é 

harmônica e predominantemente uniforme. Considerando-se a construção da imagem a 

partir de grides geométricos, é possível que se perceba leves desajustes que conduzem à 

impressão de um equilíbrio intrigante.  

 

 
Figura 3: Composição  

Fonte: Própria 

 

 
Figura 4: Composição  

Fonte: Própria 
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Figura 5: Composição  

Fonte: Própria 

 

 

 
Figura 6: Composição  

Fonte: Própria 

 

 

Estas qualidades em conjunto – cores, luminosidade, textura, e composição – 

conduzem, em sequência, às qualidades abstratas de sensação de confiança, serenidade, 

refinamento, certo grau de sensualidade, sofisticação e a ideia de uma sutileza em 

diferenças que abraçam e harmonizam entre si. 
 

O ponto de vista singular-indicativo 
 

Enquanto em outras marcas de sandálias a cor é tida apenas como parte do 

conjunto, na coleção assinada por Christian Louboutin ela torna-se um traço distintivo. 

A cor vermelha presente nos solados das sandálias tem a função indicativa de 

identificação da marca.  

O vermelho como traço diferenciador das sandálias, funciona para o público que 

já conhece o repertório do design Louboutin, e está ali para lembrar toda carga 

simbólica de sensualidade, elegância, e confiança, buscadas pelo designer de sapatos 

para sua assinatura. Estes aspectos são buscados pelo designer, colocados nas suas 

criações, e se refletem por fim no consumidor final, as pessoas que usarão as sandálias. 

Por isso, estas sandálias já não são mais vistas como meros objetos de calçar os pés, a 

partir da conduação indicativa à contextualização da marca, estas sandálias tem nome e 

sobrenome - são sandálias Louboutin. 
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Figura 7: Vermelho Louboutin 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

 
Figura 8: Vermelho Louboutin 

Fonte: Própria 
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Figura 9: Vermelho Louboutin 

Fonte: Própria 

 

 

 
Figura 10: Vermelho Louboutin 

Fonte: Própria 

 

Apesar de não estar inscrito nenhum tipo de texto verbal nas imagens, por não 

ser necessário, o título da coleção, “Give me a n-u-d-e-s”, descrito abaixo das imagens 

no site oficial da marca, tem função indicativa suplementar, pois a frase indica uma 

relação de duplo sentido que faz tanto referência à palavra inglesa “nudes” usada para 
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designar o uso da “cor de pele” em peças fashion, como faz referência à expressão que 

se tornou viral na internet “manda nudes”, que reforça o sentido sensual da marca e 

tenta “educar” o novo consumidor, aquele que ainda não teve contato com o contexto 

em que as sandálias Louboutin se insere. 

 

O ponto de vista convencional-simbólico 
 

Sob um prisma inusitado é possível que se veja um desmembramento e extensão 

de um único tom para uma paleta de cores inteira, aliado à uma divulgação igualmente 

incomum. A simbologia da mensagem, inscrita nas imagens, que acentua o caráter 

integrador de diversidade étnica, materializado por sandálias em tons que vão do tom de 

pele branca mais clara à negra mais escura, fala sobre tolerância, respeito e se posiciona 

enquanto marca moderna e multinacional.  

Organizar em um todo coerente modelos com tonalidades de pele diversas e suas 

respectivas cores de sandálias, e não com cores de sandálias trocadas, da maneira como 

foram posicionadas, de acordo com a gradação que vai da mais clara à mais escura, e 

não misturadas, dá a sensação de que na cor de pele negra está contida todas as outras 

cores. Este tipo de posicionamento tem valor simbólico de indivíduos consumidores que 

são representados em suas singularidades, se completam e que vivem em harmonia com 

a diversidade.  

Outro símbolo que marca a possibilidade de interpretações das imagens são de 

pompons sintilantes, que configuram-se em uma relação de semelhança com as 

cheerleaders (em português, líderes de torcida), grupo majoritariamente feminino muito 

comum no futebol Americano. Assim, tomando o paradigma mencionado, como as 

cheerleaders, estas modelos parecem buscar movimentos sincronizados na intenção de 

representação do ajuste harmônico por um ideal comum. No caso das cheerleaders a 

vitória do time, e no caso das modelos da Louboutin o ideal da diversidade étnica. 

O próprio recorte com foco para corpo e as pernas lisas e longilíneas das 

modelos, o uso do salto alto e dos bodies de diferentes modelos, e o cuidado com as 

unhas dos pés devidamente esmaltadas, também de acordo com a tonalidade respectiva 
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de cada tom de pele, representam, em conjunto, a ideia convencionada culturalmente de 

cuidado e feminilidade que transmitem, em última instância, a sensualidade – 

característica central dos designs assinados por Louboutin, mais uma vez reafirmando 

seu conceito ao público e também definindo qual o tipo de mulher que usa suas 

sandálias. 

As poses de cada imagem também remetem à algumas possibilidades de 

interpretações. Como indivíduos descontraídos em uma pista de dança de festa, os 

próprios passos firmes de cheerleaders, e a sensualidade do movimento de pernas de 

dançarinas de cancan, todas elas reforçando a simbologia e o destaque à beleza de 

celebrar. 

 

 
Figura 11: Foto oficial “Give me a n-u-d-e-s”  

Fonte: Louboutin (2017) 
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Figura 12: Foto oficial “Give me a n-u-d-e-s”  

Fonte: Louboutin (2017) 

 

 
Figura 13: Foto oficial “Give me a n-u-d-e-s” 

Fonte: Louboutin (2017) 
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Figura 14: Foto oficial “Give me a n-u-d-e-s”  

Fonte: Louboutin (2017) 

 

Considerações finais 

 

Percebe-se os variados efeitos que as imagens para a nova coleção Louboutin 

estão aptas a produzir no receptor desde o nível puramente emocial e sensório, até os 

níveis metafóricos e simbólicos, por meio das três faces dos processos significativos de 

Charles Peirce, organizados didaticamente pelo modelo de nível elementar de Lúcia 

Santaella, com foco aos pontos de vista qualitativo-icônico, singular-indicativo, e 

convencional-simbólico. 

Não é a primeira vez que a marca Louboutin constrói seu propósito 

comunicacional persuasivo apoiada na diversidade étnica por meio de elementos que 

capturam a atenção do receptor pela sutileza com que se integram às camadas 

significativas que remetem a sensualidade e elegância, já consolidadas pela marca. A 

abordagem para a nova coleção funciona, portanto, como reafirmação destes ideais. 

Nesse sentido, apesar de uma abordagem incomum, do ponto de vista histórico, 

quantitativo e comparativo com outras marcas, uma vez que a publicidade, sobretudo 

ligada a beleza, responde por uma longa tradição em visualidades etnocêntricas; O 

conceito parece cair como uma luva à um público que vai de uma ponta à outra do 

globo. 
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