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Resumo 

 

Esse artigo apresenta projeto de pesquisa de trabalho de conclusão de curso de 

Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda a ser desenvolvido no 

segundo semestre de 2017, que propõe estudar a construção da androginia na fotografia 

de moda, tendo como foco a modelo adrógina Rain Dove. Serão usadas para análise as 

fotografias que a agência de modelos Major Model utiliza para o composite
5
de Rain 

Dove. 
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Introdução 

 

 Nunca me considerei uma adepta extrema da moda em meu dia-a-dia, ainda que 

sempre tenha lido e pesquisado a respeito de tendências em blogs e sites de revistas 

especializados, na tentativa de achar referências de vestuário que se encaixassem em 

minha realidade. Em uma dessas minhas pesquisas, encontrei um estilo que chamou 

minha atenção pela sua simplicidade: o tomboy. Esse estilo é a possibilidade de 

mulheres combinarem peças de vestuário ditas masculinas e femininas em um mesmo 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

 
2 Estudante de Graduação 6º. semestre do Curso de Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda 

da UFRGS; bolsista de iniciação científica BIC/UFRGS no grupo Corporalidades, email: gisendres@gmail.com 

 
3 Orientadora do trabalho. Professora do PPGCom da UFRGS e líder do grupo Corporalidades, email: 

nisiamartins@gmail.com 

 
4Co-orientador do trabalho. Bolsista de Mestrado CNPq do PPGCom UFRGS no grupo Corporalidades, email: 

mauriciorp1409@gmail.com 

 
5
É um cartão impresso (geralmente nas medidas 15x20cm ou 20x25cm) ou um arquivo pdf com algumas fotos de 

rosto e de corpo inteiro dos modelos. Inclui também o nome do modelo, suas medidas básicas (altura, busto, cintura, 

quadril, cor dos olhos, cor dos cabelos, manequim e tamanho de calce) e informações de contato da agência. Cada 

agência possui seu composite padrão.Disponível em: 

<http://glossario.usefashion.com/Verbetes.aspx?IdIndice=3&IdVerbete=519>. Acesso em: 13/07/2017. 
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look, o que ocorre desde a década de 1920, com Chanel introduzindo a alfaiataria na alta 

costura feminina
6
. 

 Aprofundando-me nessa tendência de estilo, reparei que as modelos utilizadas 

nos lookbooks
7
, editorias de moda e perfis de instagram, não só utilizavam os looks com 

referência a ambos os gêneros, mas também possuía alguma características que 

remetiam a um estilo andrógino: cabelo curto ou raspado; ausência de curvas; ombros 

largos; rostos "quadrados".  

 Ao perceber estas modelos mulheres andróginas, notei que a moda faz uso de 

seus corpos não só na divulgação desse estilo tomboy, mas também na divulgação de 

outras tendências, conforme a necessidade da campanha, inclusive as deslocando para o 

universo masculino, quando necessário. Uma modelo que serve de exemplo desse uso 

que a moda faz com esses corpos é a modelo Rain Dove. 

 Rain Dove é uma modelo nascida nos Estados Unidos que atua pela agência de 

modelos Major Model
8
, de Nova York. Com 27 anos de idade, possui uma carreira de 

pouco mais de três anos. Já desfilou para várias marcas na Nova York Fashion Week
9
, 

entre elas, a marca Calvin Klein
10

; participou de um vídeo de uma campanha da Dove, a 

#MyBeautyMySay, que conta com o depoimento de várias modelos femininas 

compartilhando suas histórias de preconceitos ou de aplausos no decorrer de suas 

carreiras na moda
11

; e protagonizou uma campanha da marca Ace Rivington, de roupa 

                                                 
6Geledés, Você sabe o que é o estilo "Tomboy"? Disponível em:  <http://www.geledes.org.br/voce-sabe-o-que-e-o-

estilo-tomboy/#gs.2Dy2Okg>. Acesso em: 13/07/2017 

 
7 Material produzido pela marca afim de divulgar as peças da coleção de determinada temporada. Essas imagens 

costumam ter fundo neutro e pouco efeito de luz, pois é preciso estar visível o tipo de material, cor, detalhe, dentre 

outros. Disponível em: <http://glossario.usefashion.com/Verbetes.aspx?IdIndice=12&IdVerbete=693>. Acesso em: 

13/07/2017. 

 
8Site da agência de modelos Major Models. Disponível em: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 

11/07/2017. 

 
9UOL Mais, Modelo andrógina na Semana de Moda de Nova York. Disponível em: 

<http://mais.uol.com.br/view/qcji1ffyt7fw/modelo-androgina-na-semana-de-moda-de-nova-york-

04020D183872D8B95326?types=V&>. Acesso em 12/07/2017. 

 
10BuzzFeed, 13 reasonsRain Dove is the androgynousmodel of your dreams. Disponível em: 

<https://www.buzzfeed.com/skarlan/13-reasons-rain-dove-is-the-androgynous-model-of-your-

dreams?utm_term=.qpVQ5lbJ5#.bn0KNGRvN> Acesso em: 12/07/2017. 

 
11Out, AndrogynousModelRain Dove Shares Her History in New Campain for... Dove. Disponível em: 

<http://www.out.com/fashion/2016/6/29/androgynous-model-rain-dove-shares-her-story-new-dove-campaign>. 

Acesso em: 12/07/2017. 

 

http://www.geledes.org.br/voce-sabe-o-que-e-o-estilo-tomboy/%23gs.2Dy2Okg
http://www.geledes.org.br/voce-sabe-o-que-e-o-estilo-tomboy/%23gs.2Dy2Okg
http://glossario.usefashion.com/Verbetes.aspx?IdIndice=12&IdVerbete=693
http://www.majormodel.com/
http://mais.uol.com.br/view/qcji1ffyt7fw/modelo-androgina-na-semana-de-moda-de-nova-york-04020D183872D8B95326?types=V&%3e
http://mais.uol.com.br/view/qcji1ffyt7fw/modelo-androgina-na-semana-de-moda-de-nova-york-04020D183872D8B95326?types=V&%3e
https://www.buzzfeed.com/skarlan/13-reasons-rain-dove-is-the-androgynous-model-of-your-dreams?utm_term=.qpVQ5lbJ5%23.bn0KNGRvN
https://www.buzzfeed.com/skarlan/13-reasons-rain-dove-is-the-androgynous-model-of-your-dreams?utm_term=.qpVQ5lbJ5%23.bn0KNGRvN
http://www.out.com/fashion/2016/6/29/androgynous-model-rain-dove-shares-her-story-new-dove-campaign
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masculina, fazendo topless em grande parte das fotos e vestindo uma cueca box
12

 numa 

delas. Apesar de, biologicamente falando, Rain ser uma mulher, ela é "vendida" pelos 

seus bookers
13

 para castings
14

 tanto femininos quanto masculinos
15

. 

A partir desse panorama desenvolveu-se a temática para o trabalho de conclusão 

de curso e  esse artigo apresenta os elementos chave do projeto de pesquisa, que propõe 

estudar a construção da androginia na fotografia de moda, tendo como foco a modelo 

Rain Dove. Serão utilizadas para análise as fotografias que a agência de modelos Major 

Model utiliza no composite de Rain Dove, totalizando 28 imagens. Essas fotografias, 

em sua maioria, são de trabalhos já realizados pela modelo, sendo algumas feitas 

exclusivamente para integrar seu book. 

 

 

Problemática e objetivos da pesquisa 

 

 Durante a produção da fotografia de moda, são escolhidos os modelos que serão 

fotografados. A partir de um briefing feito pela agência de publicidade e passado para o 

estúdio de fotografia, a produção contata os bookers de agências de modelos pedindo 

castings, guiando-se por um perfil pré-estabelecido pela agência de publicidade junto ao 

cliente. Os bookers selecionam as melhores imagens de seus modelos, formando o 

composite, levando em consideração esse perfil e enviam para a produção do estúdio. 

Em alguns casos, a seleção do modelo é feita apenas com esse material que a agência 

enviou; em outros, é pedido que alguns modelos pré-selecionados compareçam ao 

estúdio para participar de um casting, onde então haverá a seleção final. 

 No caso em que os modelos são selecionados apenas levando em consideração o 

composite, os bookers acabam por selecionar imagens que melhor se adéquam ao perfil 

pré-definido para a campanha. No caso de Rain Dove, seu composite é formado por 

                                                 
12Astuto, Bruno. Época, Modelo "sem gênero" posa de topless para moda masculina. Disponível em: 

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2015/06/modelo-sem-genero-posa-de-topless-para-

moda-masculina.html>. Acesso em: 12/07/2017. 

 
13 Profissional intermediário entre o modelo e o cliente. Precisa ter aptidão para escolher modelos adequados para 

determinados trabalhos, tendo composites dispostos pela sala de todos os modelos da agência. Além de marcar 

castings, ele é o responsável para combinar os cachês. Estão presentes nas agências ou trabalham exclusivamente 

para determinados manequins. Disponível em: 

<http://glossario.usefashion.com/Verbetes.aspx?IdIndice=2&IdVerbete=599>. Acesso em: 12/07/2017 

 
14 Processo de seleção de modelos, atores ou cantores para trabalhos nos mais diversos tipos de mídia. Disponível em: 

<http://glossario.usefashion.com/Verbetes.aspx?IdIndice=3&IdVerbete=521>. Acesso em: 12/07/2017. 

 
15 "Model, actor, activistbreakingbinarylaws&beingsimply... A human". Disponível em:  

<https://www.facebook.com/pg/raindovemodel/about/?ref=page_internal>. Acesso em: 12/07/2017. 

 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2015/06/modelo-sem-genero-posa-de-topless-para-moda-masculina.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2015/06/modelo-sem-genero-posa-de-topless-para-moda-masculina.html
http://glossario.usefashion.com/Verbetes.aspx?IdIndice=2&IdVerbete=599
http://glossario.usefashion.com/Verbetes.aspx?IdIndice=3&IdVerbete=521
https://www.facebook.com/pg/raindovemodel/about/?ref=page_internal
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imagens que a "vendem" como modelo andrógina. Paralelamente, sabe-se que  a moda 

trabalha constantemente com inovação e novas propostas e, nessa via, parecem 

conquistar relevância algumas modelos que tem estilo próprio, que conseguem 

diferenciarem-se das demais, como o caso de Rain Dove. 

 A partir disso coloca-se a seguinte questão problema: como essa androginia tem 

sido construída pela modelo Rain Dove na produção de fotografia de moda? Como 

Rain Dove se configura enquanto modelo andrógina nessas fotografias? 

 Assim, esse projeto de pesquisa tem como objetivo propor investigar essa 

androginia que tem sido construída na produção de fotografias de moda pela modelo 

Rain Dove, assim como sua configuração enquanto modelo andrógina nessas mesmas 

imagens, compreendendo as inter-relações de sentidos entre moda, fotografia e 

androginia. Buscarei entender também o que é essa androginia e como ela é utilizada na 

produção da fotografia de moda, avaliando as inter-relações de sentidos produzidas pela 

androginia na moda e identificar os traços de androginia na modelo Rain Dove. 

 

 

Justificativa 

 

 Segundo o dicionário, andrógino é "aquele que apresenta características, traços 

ou comportamento imprecisos, entre masculino e feminino". Na biologia, o termo 

andrógino é relacionado com o termo intersexual - que é uma pessoa que nasce com os 

dois sistemas reprodutores. Na moda, um modelo andrógino é a possibilidade de uma 

marca contratá-lo para desfilar suas coleções ou protagonizar suas campanhas, tanto 

femininas quanto masculinas. HOLZMEISTER (2010) diz que a moda acaba por 

utilizar o corpo do ser como recurso de comparação entre a imagem construída e o real, 

servindo de ritual imagético. A partir da inquietação sobre o uso de modelos andróginos 

em editorias de moda, resolvi desenvolver esse projeto de pesquisa para o meu TCC. 

 Outro ponto importante que me motivou na definição desse tema foi o fato de 

que, dentro da produção acadêmica, há poucos trabalhos de conclusão, dissertação e 

teses com a temática de fotografia de moda. Quando relacionada à androginia, a busca 

exploratória trouxe poucos resultados, o número de trabalhos acadêmicos se reduz a 

menos de cinco. Além, claro, da produção bibliográfica sobre esses temas, que também 

carecem de fontes especializadas. 

 Acredito, então, que minha pesquisa possa vir a ser usada como motivação para 

que mais colegas abordem o tema em suas produções acadêmicas, ampliando o número 
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de trabalhos e de bibliografias a cerca da fotografia de moda e também da androginia, 

nesse contexto. 

 

 

Base teórica da pesquisa 

 

A principais áreas temáticas que serão abordadas nessa pesquisa são: fotografia, 

moda e androginia. Assim, para fotografia, utilizarei Philippe Dubois (1993) que 

trabalha a fotografia como transformação do real, demonstrando que "a imagem 

fotográfica não é um espelho neutro, mas um instrumento de transposição, de análise, de 

interpretação e até de transformação do real" (p.26), articulado com Charlotte Cotton 

(2010), que defende a fotografia como um processo de codificação e significação 

cultural, além de Claudio Marra (2009) que também faz relação com o real fotografado, 

mas no contexto da fotografia de moda, inclusive elucidando e diferenciando conceitos 

como a fotografia de moda  e a moda da fotografia. 

A partir disso, fundamentarei moda usando esses conceitos de Marra (2009) 

atrelados à fotografia, mas também utilizando os conceitos de Gilles Lipovetsky (1989), 

que aborda a moda não só no caráter consumo, que inclusive opera com agendamentos 

de novidades, mas também na construção social, na qual define e molda a sociedade que 

está inserida. 

Para fundamentar os conceitos de androginia, utilizarei como base teórica o mito 

do andrógino, encontrado no livro de conversas O banquete, de Platão (2009), e a 

retomada dentro da literatura que Mircea Eliade (1991) faz, trazendo conceitos que 

defendem que o andrógino seria o ideal de homem perfeito no universo. A articulação 

de androginia e fotografia de moda será feita a partir dos conceitos de Silvana 

Holzmeister (2010), sobre os corpos ditos estranhos na moda. 

Por fim, para problematizar as questões de androginia atreladas ao  gênero, 

utilizarei os conceitos de Judith Butler (2003), que questiona a questão do binarismo de 

gêneros estáveis, onde a construção de "homens" é aplicada apenas a corpos masculinos 

e a construção de "mulheres" a corpos femininos, o que nitidamente não ocorre numa 

primeira análise, mesmo que superficial, a cerca das fotos utilizadas no composite de 

Rain Dove. 

 

 

Metodologia  
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Afim de contemplar os objetivos dessa pesquisa, serão selecionadas imagens da 

modelo Rain Dove para a análise. As fotos selecionadas serão as 28 imagens que fazem 

parte do composite da modelo, disponível para baixar no site da agência Major Model, 

na qual faz parte do casting. 

Martine Joly diz que 

quando Roland Barthes se impõe como objetivo a investigar se a 

imagem contém signos e que signos são esses, está a inventar a sua 

própria metodologia. Ela consiste em postular que esses signos a 

procurar possue ma mesma estrutura do signo linguístico proposto 

por Saussure: um significante ligado a um significado. (JOLY, 

2007, p.55). 

 

 Após revisão das leituras sobre fotografia, moda e androginia e pesquisa 

aprofundada sobre como são feitas as produções realizadas na fotografia de moda, afim 

de compreender como a androginia pode ser utilizada nessas produções, e como são os 

processos dentro das agências de modelos, serão enumerados os signos a serem 

pontuados nas imagens selecionadas para análise. Assim, considerando aspectos da 

linguagem fotográfica aliados a elementos da fotografia de moda buscarei identificar 

como se conformam os traços de androgenia no corpo da modelo.  
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ANEXO A - Composite da modelo Rain Dove a ser analisado 

 

 

 

Figura 1: Página 1 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

 

 

 

Figura 2: Página 2 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

http://www.majormodel.com/
http://www.majormodel.com/
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Figura 3: Página 3 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

 

 

 

Figura 4: Página 4 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

 

http://www.majormodel.com/
http://www.majormodel.com/
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Figura 5: Página 5 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

 

 

 

Figura 6: Página 6 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

 

http://www.majormodel.com/
http://www.majormodel.com/
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Figura 7: Página 7 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

 

 

 

Figura 8: Página 8 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

 

http://www.majormodel.com/
http://www.majormodel.com/
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Figura 9: Página 9 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

 

 

 

Figura 10: Página 10 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

 

http://www.majormodel.com/
http://www.majormodel.com/
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Figura 11: Página 11 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

 

 

 

Figura 12: Página 12 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

 

http://www.majormodel.com/
http://www.majormodel.com/
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Figura 13: Página 13 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

 

 

 

Figura 14: Página 14 do composite. Fonte: <http://www.majormodel.com/>. Acesso em: 11/07/2017. 

http://www.majormodel.com/
http://www.majormodel.com/

