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Resumo:  

Propomos neste artigo o início de uma discussão acerca das representações de corpo 

circulantes nos sistemas de mídias contemporâneos, considerando uma recente mudança 

no discurso da marca global de lingerie Victoria’s Secret. A partir de noções 

compreendidas pela retórica da imagem de Barthes (2011), analisamos o conteúdo de 

dois comerciais da marca, a fim de desenvolvermos um debate sobre as convocações 

para o cuidado com o corpo, com base em Prado (2013). Buscamos em Lotman (1996; 

2012) as concepções de semiosfera e texto e em Semprini (2006) o debate sobre a 

centralidade da marca na sociedade. Entendemos com as análises que os anúncios não 

só veiculam padrões estéticos cada vez mais exclusivos, mas também valores patriarcais 

de controle sobre o corpo da mulher que ainda prevalecem em sociedades ditas liberais. 

Palavras-chave: Comunicação e consumo; convocações; corpo; publicidade.  

Considerações iniciais 

Propomos neste artigo uma discussão acerca da dimensão simbólica do corpo, 

que, como mídia primária e texto de cultura, é marcado por esta e transmite seus 

sentidos. Em nossa sociedade atual, prevalecem as culturas do consumo, que promovem 

modos de subjetivação e sociabilidade. Concordamos com Douglas e Isherwood (2013) 

ao considerarmos que o consumo serve para pensar e, ainda, que os objetos são 

portadores de sentidos. Sontag (2004) aponta que vivemos em um mundo onde as 

imagens moldam a realidade e, assim, tomamos como ponto de partida uma alteração de 

enunciado que notamos na marca de lingeries Victoria’s Secret. Até abril de 2016, a 

marca enaltecia os seios volumosos e redondos prometidos pelos seus sutiãs, e agora 

exibe modelos notadamente menos curvilíneas vestindo sutiãs sem aro ou bojo, o que 

nos leva a questionar: o que podemos compreender sobre a nossa contemporânea 

sociedade de consumo quando o corpo torna-se lugar central no cenário das 

convocações midiáticas para a beleza e a sexualidade? 

Começamos a delinear os contornos de nossa discussão com a Teoria dos Meios, 

sistematizada por Harry Pross. Sua tese nos expande o conceito de mídia para além dos 
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meios de comunicação de massa, tomando o corpo como meio de comunicação 

primário, que é seguido pelos níveis secundário e terciário. Baitello (2010) diz que, 

neste primeiro nível comunicacional, o próprio corpo atua como suporte da mensagem, 

que só atinge àqueles que compartilham da sua presença espaço-temporal. A 

comunicação secundária, por sua vez, trata das marcas que o homem deixa sobre outros 

suportes, que evoluem em complexidade gerando as linguagens pictóricas e escritas. 

Quanto aos meios terciários, são todos aqueles possibilitados pela eletricidade, desde a 

telefonia até à internet, e necessitam de aparatos específicos para serem codificadas. O 

autor pontua que surgimento de um novo meio não exclui o anterior, mas torna o 

processo de comunicação mais complexo, no sentido de que a comunicação secundária 

inclui a primária e a terciária inclui as duas primeiras. Isto não significa, no entanto, que 

a comunicação primária seja mais simples e fácil nem que a última seja mais difícil, mas 

que uma possui menos etapas de mediação enquanto outra tem mais. Por fim, a 

exigência de um corpo no início e outro corpo no final do processo é comum aos três 

níveis, ou seja, a comunicação só existe em relação. 

Neste sentido, o corpo, interpelado por códigos culturais, é o suporte de gestos, 

oralidade, expressões faciais, performances: a materialidade que o ser humano possui 

mesmo quando despido de todas as outras para se comunicar. O corpo nu, aliás, tem sua 

própria força semiótica. Em relação ao corpo feminino, Sibilia (2015) nos aponta um 

traço distintivo da cultura ocidental no século XXI, que é a exposição de si próprio na 

internet: 

Cada vez mais distantes dos pudores típicos dos séculos XIX e XX, 

em campos que vão da publicidade e dos videoclipes até as artes 

visuais, performáticas e cênicas, passando pelos autorretratos que se 

multiplicam nas redes sociais da internet, parece que se mostrar sem 

roupas está na moda. Inclusive, aderindo a certo ativismo de nova 

geração, mulheres de toda classe exibem-se nuas em nome de uma 

multiplicidade de causas consideradas “nobres”, tais como a ecologia, 

o direito à contracepção, a liberdade de expressão ou o respeito às 

diferenças culturais. Nesse universo figuram atrizes e modelos 

famosas, mas também todo tipo de “anônimas” que publicam seus 

selfies na internet, chegando até aos coletivos organizados como 

Femen, Marcha das Vadias, Free the Nipple ou Pedalada Pelada entre 

muitos outros. 

É neste contexto que a marca norte-americana de lingerie Aerie, do grupo 

American Eagle, buscando atingir as consumidoras da chamada geração millennial, 
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nascida a partir de 1980 e representante de 30% do mercado
3
, refez sua estratégia de 

marketing em 2014, com a campanha #AerieReal. Indo de encontro ao movimento de 

ativismo online de auto-aceitação do corpo, body positive, as imagens não são retocadas 

digitalmente e as modelos representam outros biótipos além do alto e magro, posando 

de maneira descontraída e mais relaxada, o que foge da estética hipersensual que 

caracteriza os anúncios de lingerie de marcas como a Victoria’s Secret, líder de mercado 

no setor. A mudança de discurso rendeu à Aerie um aumento nas vendas em 32% em 

2016
4
, enquanto a Victoria’s Secret vem sofrendo queda no crescimento em vendas nos 

últimos anos
5
 porque o público feminino não se identifica com os corpos-imagens 

perfeitos de suas angels
6
, tampouco com a linguagem da marca, e busca por roupas 

íntimas mais confortáveis e baratas
7
.  

Além dos problemas relacionados com as características dos produtos e a 

publicidade da marca, a Victoria’s Secret também enfrenta abalos consideráveis na 

audiência do Victoria’s Secret Fashion Show, seu tradicional desfile-espetáculo 

realizado anualmente, cuja audiência chegou aos 12,4 milhões de telespectadores em 

2001. Em suas duas últimas edições, de 2015 e 2016, o número não passou de 6,6 

milhões, embora o investimento no evento tenha sido o mais alto até então, em torno de 

U$20 milhões para uma expectativa de audiência global de 800 milhões de 

telespectadores
8
. A extravagância do desfile não se conecta com as consumidoras mais 

jovens
9
. 

A fim de reverter o quadro, em abril de 2016 a Victoria’s Secret lança uma 

coleção inteira (em torno de 70 modelos) de bralettes, um tipo de sutiã que já era 

comum no portfólio de marcas como a Aerie. Este modelo não possui aro, bojo ou 

                                                 
3Victoria's Secret December Sales Drop As Angels Lose Their Wings. Forbes. Disponível em: 

https://www.forbes.com/sites/debraborchardt/2017/01/06/victorias-secret-december-sales-drop-as-angels-lose-their-

wings/#14267ea5584a. Acesso em jun. 2017. 
4This lingerie brand for young women refuses to airbrush ads — and sales are soaring 32%. Business Insider. 

Disponível em: http://www.businessinsider.com/american-eagles-aerie-sales-2016-5. Acesso em jun. 2017. 
5A Victoria’s Secret apresenta queda no crescimento de 15% em trimestres anteriores para menos de 10% no primeiro 

trimestre de 2016, sendo que o sutiã representa 35% das vendas. Disponível em:  

https://www.wsj.com/articles/victorias-secret-muda-linha-de-sutias-para-reagir-a-tendencia-que-ressalta-conforto-

1467259438?tesla=y. Acesso em jun. 2017. 
6Como são chamadas as modelos da Victoria’s Secret, que atuam como simulacro da perfeição estética que a marca 

deseja representar. Em sua maioria, são brancas e loiras; todas são magras e altas. (AIRES e HOFF, 2015) 
7People Are Not Responding to Victoria's Secret the Way They Used to. Cosmopolitan. Disponível em: 

http://www.cosmopolitan.com/style-beauty/fashion/a60933/victorias-secret-bralettes/. Acesso em jun. 2017. 
8 Victoria’s Secret Takes Paris. NY Times. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2016/12/01/fashion/victorias-

secret-fashion-show-grand-palais-paris.html>. Acesso em jun. 2017. 
9 “Victoria’s Secret muda linha de sutiãs para reagir à tendência que ressalta conforto”. Wall Street Journal. 

Disponível em: http://br.wsj.com/articles/SB11247829199829084833304582159512370655938. Acesso em jun. 

2017. 

https://www.forbes.com/sites/debraborchardt/2017/01/06/victorias-secret-december-sales-drop-as-angels-lose-their-wings/#14267ea5584a
https://www.forbes.com/sites/debraborchardt/2017/01/06/victorias-secret-december-sales-drop-as-angels-lose-their-wings/#14267ea5584a
https://www.wsj.com/articles/victorias-secret-muda-linha-de-sutias-para-reagir-a-tendencia-que-ressalta-conforto-1467259438?tesla=y
https://www.wsj.com/articles/victorias-secret-muda-linha-de-sutias-para-reagir-a-tendencia-que-ressalta-conforto-1467259438?tesla=y
http://www.cosmopolitan.com/style-beauty/fashion/a60933/victorias-secret-bralettes/
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enchimento, podendo ser de renda ou tecido, e simplesmente contorna as formas 

naturais dos seios. Em um dos anúncios de promoção da nova linha, há escrito “No 

padding is sexy now!”, ou “Sem suporte agora é sexy!” (tradução nossa), causando 

certa polêmica em sites de redes sociais. Um dos motivos foi devido a uma suposta 

quebra no discurso da marca, que durante anos dedicava-se à construção de um mundo 

de fantasia em torno de seus sutiãs push up, que prometem aumentar em até dois 

números o tamanho dos seios. Este modelo, por sua vez, pode ser considerado o 

completo oposto do bralette, já que, por meio de diversos materiais – arames, espuma, 

até água – a peça tem como objetivo primário levantar e aumentar os seios. Ainda, 

consumidoras com seios naturalmente maiores e que, segundo elas, necessitam de um 

sutiã estruturado que realmente dê suporte por questões de conforto e saúde, sentiram-se 

excluídas dessa nova ordem do que a Victoria’s Secret considera atraente. Por fim, 

algumas consumidoras comentaram a ênfase que o título coloca na palavra “agora”, 

como se antes disso a marca não considerasse o sutiã sem bojo – e, por extensão, os 

seios pequenos – como sensual. As manifestações ocorreram na rede de microblogs 

Twitter, e o tópico ressonou em outras plataformas digitais até que o título da campanha 

foi trocado.
10

 

O corpo como texto da cultura 

Diante do quadro apresentado, voltamos ao nosso questionamento inicial sobre 

os sentidos que este corpo carrega ao vestir um sutiã bralette, e buscamos auxílio em 

Lotman (1996), um dos semioticistas fundadores da Escola de Tártu-Moscou. A Teoria 

Semiótica da Escola compreende a cultura como linguagem para analisar a interação 

dos diferentes sistemas semióticos que habitam a semiosfera, um espaço abstrato com 

fronteiras delimitadas onde os signos habitam. Assim como nossa biosfera permite que 

exista vida no planeta, este universo guarda as condições necessárias para que ocorra a 

semiose, ou ação dos signos.  

Neste sentido, os processos comunicacionais ocorrem apenas nos limites da 

semiosfera, em um continuum semiótico de diálogo entre os sistemas sígnicos, cujos 

significados podem ser alterados, gerando novas informações.  Lotman (1996) explica 

que os signos que circulam neste espaço não estão isolados, mas organizados em 

                                                 
10 Women With Large Chests are Angry AF at Victoria's Secret. Cosmopolitan. Disponível em: 

http://www.cosmopolitan.com/style-beauty/fashion/news/a57950/victorias-secret-small-boob-bias/. Acesso em jun. 

2017. 
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códigos, formando sistemas, ou textos. Contudo, nem toda mensagem pode ser 

considerada um texto, explica Lotman (1981), sendo que, para tanto, esta deve ser 

codificada, no mínimo, duas vezes. Linguagem, para o autor, indica sistema de 

comunicação e, neste sentido, podemos compreender o corpo enquanto texto na medida 

em que é passível de ser codificado por diferentes linguagens: a gestual, a oral, a do 

vestuário, a da pintura e da tatuagem, etc. cujos significados dependem da cultura, ou 

semiosfera, que o sujeito participa. Cabe sublinharmos ainda que estes sistemas de 

signos não são tomados isoladamente, mas em relação uns com os outros, conferindo-

lhes a capacidade comunicativa. Assim, como já aferimos, o corpo se revela meio de 

comunicação primário pelo qual se manifesta a cultura, seja em conjunto com outros 

meios ou sozinho (BAITELLO, 2010). 

Uma das características fundamentais da semiosfera refere-se às fronteiras que a 

separam do espaço extrassemiótico ou alosemiótico, ou seja, o espaço semiótico 

estranho ao daquela semiosfera. O texto “estrangeiro” só adentra a semiosfera após ser 

traduzido nas fronteiras, que funcionam como filtros bilíngues e cujo produto é, assim, 

um texto novo, híbrido. Outra consideração importante em relação ao conceito de 

Lotman (1996) diz respeito à irregularidade na organização dos textos neste espaço 

semiótico, sendo que, quanto mais próximo da fronteira o texto se localiza, mais amorfo 

e flexível se torna, aumentando a chance de ser cooptado por outra cultura. Por sua vez, 

aqueles mais próximos ao centro, constituídos em estruturas nucleares, costumam ser 

mais homogêneos e individuais de cada semiosfera. Tomando nossa própria cultura de 

consumo contemporânea como semiosfera e, como já mencionamos, o corpo como 

texto, a centralidade tópica que este ocupa no espaço semiótico revela-se ao nosso olhar: 

o padrão de corpo hegemônico veiculado pelos sistemas midiáticos permite mínimos 

desvios, cuja modalização atinge até os seios femininos, por meio de censuras e normas 

estéticas. 

Convocações de corpo na publicidade 

Prosseguindo em nossa discussão teórica, a respeito do que Prado (2013) chama 

de convocação, função última dos subsistemas do capitalismo tardio que instaura um 

determinado modo de vida, o autor explica: 

A convocação envolve a palavra de ordem (termo de Deleuze, 1995), que 

Laclau e Mouffe (1985) chamam de ponto nodal, a partir do point de capiton 
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lacaniano. A palavra de ordem é o ponto de costura significante em que a 

tapeçaria discursiva se constrói a partir de dentro da linguagem, operando 

com uma performatividade enunciativa. A interpelação é a parte da 

convocação que, iniciada pela palavra de ordem, chama a pessoa no meio do 

mundo, constituindo, em ato, o actante de cada discurso (...). A contrapartida 

da convocação é a encarnação, final último de qualquer dispositivo. Todo 

discurso quer encarnar, fazer encarnar. Uma vez encarnado, o sujeito se torna 

um emissor encarnado, um corpo emissor, que vivencia o discurso. (PRADO, 

2013, p. 77) 

O sujeito assim encarnado, continua Prado (2013), é o final do processo que leva 

a um funcionamento pulsional dos media.  Neste sentido, podemos relacionar o ideal de 

corpo jovem, magro e saudável que é veiculado nas mídias de massa com o próprio 

desenvolvimento do capitalismo que, por sua vez, incentiva o individualismo e convoca, 

através dos enunciados circulantes nos subsistemas dos media e da publicidade, a um 

maior cuidado corporal, sempre atrelado ao consumo, como nos explica Semprini 

(2006) e Lipovetsky (2015, p. 351): 

A estética da magreza não é um culto totalmente arbitrário impulsionado 

apenas pelas imagens publicitárias: razões de fundo, ligadas ao 

individualismo moderno, à cultura do domínio técnico, à valorização do 

princípio do controle de si, à ideologia da saúde, sustentam a promoção dessa 

norma estética. 

A convocação para a juventude, ainda que sintonizada com os fatores 

mencionados por Lipovetsky, tem raízes ainda mais longínquas no capitalismo, que 

remetem ao espírito do tempo moderno no século XIX devido à sua convergência com 

os ideais de renovação, ruptura e movimento, caros àquele período, segundo Enne 

(2010). A autora assinala que, no século XX, a juventude como valor não só é levada 

adiante como passa a configurar um estilo de vida, em confluência com a cultura de 

consumo recém-instaurada e a expansão das mídias de massa. Já no presente século 

XXI, a juventude faz parte do imaginário do senso comum acerca do que se considera a 

melhor forma de se viver, envolvendo práticas de consumo direta ou indiretamente 

relacionadas ao corpo. 

Safatle (2008), por seu turno, aponta para a descoberta em nossa época de uma 

“plasticidade” do corpo, que se converte diante da retórica do consumo como espaço de 

afirmação da multiplicidade. Neste sentido, o corpo é palco central tanto dos processos 

de produção simbólica por meio das práticas de consumo, quanto da difusão de um 

ethos próprio do capitalismo tardio, pois “consiste num locus privilegiado de 

experimentação, na medida em que se alteram os modos de se fazer ver e de ser visto 

por meio das narrativas publicitárias” (HOFF, 2012, p. 145). Segundo Prado (2013), 
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aqueles que não conseguem acompanhar as sempre cambiantes convocações dos media 

são relegados à invisibilidade midiática.  

Arriscamos dizer ainda que, a serviço das marcas, instâncias comunicadoras de 

sentidos, de acordo com Semprini (2006), o texto publicitário adquire tal profundidade 

no sistema capitalista tardio que podemos equipará-lo ao sistema da arte, assim descrito 

por Lotman (2012, p. 251)
11

: 

(...) Composto por diversas camadas e heterogêneo do ponto de vista 

semiótico, capaz de estabelecer relações complexas tanto com o 

contexto cultural que o circunda quanto com o público leitor, o texto 

deixa de ser uma mensagem elementar direcionada do emissor ao 

receptor. Ao revelar a capacidade de condensar a informação, adquire 

memória. Ao mesmo tempo, obtém uma qualidade que Heráclito 

definiu como “logos que cresce por si só”. Nesse estágio de 

complexidade estrutural, o texto manifesta as propriedades de sua 

organização intelectual: ele não apenas transmite a informação nele 

contida, mas, ainda, elabora novas mensagens e as transforma. 

Nesta direção, buscamos no tópico seguinte aprofundar um pouco mais as 

dimensões da publicidade e da marca em relação ao nosso objeto empírico, a Victoria’s 

Secret. 

Victoria’s Secret: uma forma-marca 

A Victoria’s Secret é uma marca estadounidense criada por Roy Raymond 

(1947-1993) na Califórnia em 1977, com a proposta de atrair o público masculino que 

se sentia desconfortável ao comprar lingerie para suas companheiras em lojas de 

departamento, únicas opções disponíveis na época. As lojas da marca guardavam uma 

estética intimista de boudoir vitoriano, como pufes de veludo e luz indireta, e uma 

cartela de cores que perdura até hoje, em torno do rosa, preto e detalhes em dourado
12

. 

Além disso, a própria lingerie que a marca produzia foi um fator-chave para o sucesso 

do empreendimento, que trazia uma estética sensual sem o apelo do erotismo de sex 

shops ou da extravagância de ocasiões especiais como a noite de núpcias, o que era 

incomum até então. 

Nos anos 1990, a Victoria’s Secret começa a contratar modelos famosas para 

desfilarem suas peças no então inédito Victoria’s Secret Fashion Show. Assim, nascem 

                                                 
11 O texto “A semiótica da cultura e o contexto de texto” (LOTMAN, 1981) foi traduzido na íntegra por Américo 

(2012) como parte de sua tese de doutorado, intitulada “Alguns aspectos da semiótica da cultura de Iúri Lotman”. 
12 The History Behind the 'Victoria' in Victoria's Secret. TIME. Disponível em: 

http://time.com/4140242/victorias-secret-fashion-show-history/. Acesso em jun. 2017. 

http://time.com/4140242/victorias-secret-fashion-show-history/
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as angels, que atualmente compõem um elenco de modelos-embaixadoras da marca, 

muitas figurando entre as mais bem pagas do mundo. Além de estamparem as 

campanhas publicitárias e participarem do desfile, as angels viajam pelo mundo 

divulgando os novos produtos da Victoria’s Secret em eventos e coletivas de imprensa. 

Com a presença frequente destas modelos nos sistemas de comunicação de massa, 

podemos afirmar que a Victoria’s Secret ajuda a perpetuar um certo tipo de padrão 

estético hegemônico: o da mulher magra, jovem, de preferência branca e, até a 

campanha dos bralettes, de seios fartos – embora o resto de seu corpo seja zerado em  

gordura. Vale notar que uma das modelos mais proeminentes da marca atualmente, 

Taylor Hill, afirma não fazer dieta. Em um vídeo para o canal da revista Vogue no 

YouTube, que “revela” como a modelo passa suas horas livres e a descreve como uma 

pessoa “pé no chão” (no original, “down to earth”), Taylor, que tem 21 anos, aparece 

comendo salgadinhos deitada sobre o chão da loja de luxo Bergdorf’s em Nova York, 

vestida com as roupas de grife que estava experimentando.
13

 

Em uma cultura baseada em imagens, apontada por Sontag (2004), a exposição 

midiática é condição de existência. Os comerciais da Victoria’s Secret são veiculados 

nos intervalos de eventos como o Super Bowl, por exemplo, cuja audiência chega a 

mais de 110 milhões só nos Estados Unidos
14

. Em seu canal no site de 

compartilhamentos de vídeos YouTube há mais de 1,2 milhões de inscrições. As 

atualizações, de frequência semanal, incluem os próprios comerciais da marca, 

responsáveis por grande parte do conteúdo produzido pelo canal, além de vídeos dos 

bastidores de desfiles e campanhas, rotinas de exercícios físicos demonstrados pelas 

modelos, videoclipes interpretados por elas, entre outros. Podemos dizer que, neste 

sentido, a Victoria’s Secret alimenta uma sociedade de consumo ávida por imagens. Em 

outras palavras: 

Não basta para um corpo ser jovem e saudável se isso não é visível, 

comunicável, permutável no <<mercado>> de valores simbólicos. (...) 

Transformado em forma expressiva, em substância comunicante, o 

corpo encontra na lógica de marca um vetor fundamental de 

valorização de explicitação. Como se a capacidade de formação de 

sentido, oferecida pelas marcas, permitisse aos diferentes aspectos do 

corpo pós-moderno exprimir-se com mais força e intensidade. 

(SEMPRINI, 2006, p. 72) 

                                                 
13 Bergdorf! Bodegas! Hot Cheetos! Taylor Hill Is the Supermodel Next Door | Vogue. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=JzD0xJ-pa2M&t=118s. Acesso em jun. 2017. 
14 Here’s How Many People Watched the Super Bowl. Fortune. Disponível em: http://fortune.com/2017/02/06/super-

bowl-111-million-viewers/. Acesso em jun. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=JzD0xJ-pa2M&t=118s
http://fortune.com/2017/02/06/super-bowl-111-million-viewers/.%20Acesso
http://fortune.com/2017/02/06/super-bowl-111-million-viewers/.%20Acesso
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Assim, de acordo com Semprini (2006), a marca contemporânea toma posição 

central na intersecção dos espaços sociais do consumo, da economia e da comunicação, 

um lugar privilegiado que permite a elevação da marca à entidade portadora de sentidos 

que, por sua vez, devem ser emitidos aos sujeitos com o objetivo de retroalimentar o 

sistema capitalista. Assim, o autor formula um modelo de marca composto por duas 

partes principais: o projeto, dimensão abstrata e condensada da marca, e as suas 

manifestações, que são concretas e diversificadas. O projeto da marca guarda sua força 

sociocultural e simbólica, que alcança os sujeitos-consumidores por meio das 

manifestações. Aí se incluem todos os pontos de contato com o consumidor que, no 

caso da Victoria’s Secret, são os produtos, as campanhas publicitárias, os desfiles, seu 

canal no YouTube, site oficial, enfim, todos os modos pelos quais a marca se comunica 

com seu público, no sentido de transmitir significados e sentido. Cabe ao consumidor, 

então, decodificar e interpretar estes enunciados. Se a marca for bem sucedida em sua 

tarefa de consolidar estas duas instâncias, pode evoluir de forma a atingir a dissociação 

do universo do consumo e se tornar uma forma-marca, “um dispositivo geral de 

formação e de manifestação semiótica, que permite otimizar o impacto, a eficácia e a 

força persuasiva de um projeto de sentido” (SEMPRINI, 2006, p. 23-4). 

Como citamos anteriormente, o autor também explica que as marcas constroem 

seus próprios mundos possíveis, nos quais confluem “elementos narrativos, fragmentos 

de imaginário, referências socioculturais, elementos arquétipos, e qualquer outro 

componente que possa contribuir para tornar este mundo significativo para o 

destinatário (...)” (SEMPRINI, 2006, p. 21). Ou seja, para convoca-lo. Segundo Prado 

(2013), as convocações denotam, em grande parte das vezes, uma demanda latente da 

sociedade que foi percebida e cooptada pelo sistema capitalista tardio. Considerando 

ainda que os filmes publicitários são os “motores semióticos” que definem “os 

contornos do universo ficcional de uma marca” (CARRASCOZA, 2012, p. 105), a 

Victoria’s Secret é vista por nós como exemplo de uma forma-marca bem-sucedida na 

construção de sentido de seu mundo de sedução. Pontuamos ainda que os susbsistemas 

dos media e da publicidade oferecem estes mundos como destinos alcançáveis aos 

sujeitos. Assim, acreditamos que a publicidade é um campo fértil de estudo enquanto 

sistema difusor dos códigos reguladores de nossa cultura. 

Representações de corpo jovem nas campanhas da Victoria’s Secret: a bombshell e 
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a girl next door 

Nosso estudo se dá, então, a partir da comparação entre dois comerciais da 

marca Victoria’s Secret, nos quais notamos uma disparidade entre os enunciados de 

cada uma das peças publicitárias, que chamam nossa atenção pelo fato de que a marca 

parece, num primeiro momento, contradizer seu próprio discurso, construído ao longo 

das quatro décadas desde sua criação, em 1977. Com o objetivo de compreendermos 

mais profundamente o que estas mudanças de enunciado podem significar em termos de 

cultura, em nossa análise atentamos para o conteúdo dos anúncios, relacionando ao 

aporte teórico construído ao longo do texto e considerando a marca em seu entorno 

sociocultural. 

Para construir as análises, partimos da retórica da imagem de Barthes (2011), em 

que o autor explica que as imagens publicitárias carregam três tipos de mensagens que 

dão sentido à mesma. A primeira delas, a linguística, refere-se aos textos verbais, 

sempre presentes na publicidade. Há também a mensagem icônica, análoga à realidade, 

ou denotativa, que se une ao texto verbal com a finalidade de informar; e a conotativa, 

que se utiliza de símbolos universais, da retórica da época e de estereótipos (esquemas, 

cores, grafismos, gestos, expressões, agrupações de elementos) para gerar sentidos 

implícitos diretamente dependentes do repertório do receptor. Assim como Barthes 

(2011) amplia o conceito de retórica verbal para as imagens, tomamos a liberdade de 

expandir sua abordagem, inicialmente reservada às imagens estáticas, aos filmes 

publicitários. 

O primeiro anúncio que analisamos, sob o título de Victoria’s Secret Very Sexy 

Push-Up (Figura 1), é o último voltado exclusivamente ao sutiã push up na lista de 

vídeos publicados no canal da marca no YouTube
15

 e foi postado em 23 de outubro de 

2015 para anunciar os novos modelos do sutiã Very Sexy. 

                                                 
15

 Disponível em: https://www.youtube.com/user/VICTORIASSECRET. Acesso em jun. 2017. 

https://www.youtube.com/user/VICTORIASSECRET
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Figura 1: A modelo Lily Aldridge em cena do comercial Victoria’s Secret Very Sexy Push-Up TV 

Commercial Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iYpxxHQrP_Y>. Acesso em jun. 2017. 

Todos os elementos deste filme conversam para transmitirem a ideia de sedução 

que emana do tipo de mulher ideal categorizada por nós como a bombshell. Original do 

inglês, este adjetivo não possui tradução direta em nossa língua, mas podemos 

aproximá-lo à expressão popular da mulher que “arrasa-quarteirão”. De qualquer forma, 

o termo foi popularizado na era de ouro do cinema (décadas de 1920 a 1960) para 

designar as atrizes estonteantes e curvilíneas como Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, 

Sophia Loren, Elizabeth Taylor, entre tantas outras que povoam o imaginário masculino 

do período. Embora suas curvas sejam mais suaves que as destas atrizes, no universo da 

Victoria’s Secret as modelos mais antigas são conhecidas pelo termo por causa de seus 

corpos esculpidos, além de bombshell ser também o nome do modelo de sutiã que 

promete aumentar o tamanho dos seios em até dois números. Embora não seja este o 

modelo anunciado aqui, o push up que as modelos vestem tem a mesma proposta de 

levantar, empinar e preencher os seios, que assim aparentam um volume considerável. 

Na linguagem conotativa, ou simbólica, o comercial está dizendo: “Você pode se 

transformar em uma bombshell, basta usar o sutiã correto”.  

Neste mundo de sedução sensual, as modelos aparecem usando botas de salto e 

cano alto com lingerie, seus cabelos estão escovados e são naturalmente esvoaçantes. A 

maquiagem escura nos olhos das modelos Lily Aldridge (31 anos), Jac Jagaciak (23 

anos) e Behati Prinsloo (28 anos) atua como moldura para os lances intensos que 

direcionam à câmera, para rapidamente desviarem o olhar, como se estivessem 

flertando. A sensação se intensifica pelo fato delas estarem sozinhas nas cenas, deitadas 

na cama ou andando lentamente enquanto a câmera segue seus passos. Há um elevado 

contraste de luz e sombra que, combinado à fotografia cinematográfica do filme e o 

cenário intimista de mansão antiga, confere o ar de mistério. Esta estética não se alterou 

muito desde a criação da marca no final dos anos 1970, e hoje é percebida pelas 

https://www.youtube.com/watch?v=iYpxxHQrP_Y
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consumidoras como exageradamente sensuais
16

. 

Em relação à linguagem verbal, as cenas se intercalam com os dizeres 

“Victoria’s Secret”, “Tudo novo”, “Muito sexy” e “Push up”, para então mostrar as três 

últimas chamadas em um quadro só e repeti-las uma a uma novamente, encerrando com 

“Victoria’s Secret”, isso tudo em trinta segundos de comercial.  A trilha sonora do 

anúncio é a música Tunnel Vision, do DJ DirtySouth, cuja letra diz, em tradução nossa: 

“eu só tenho olhos pra você, eu sei a verdade, estou obcecado”
17

. As modelos, por sua 

vez, não falam nada. Para Zumthor (1997), é pelo corpo que somos espaço e lugar, e a 

voz os proclama. Sem voz, as modelos ficam reduzidas a corpos-imagens, objetos de 

desejo submissos ao olhar do outro.  

 

Figura 2: Victoria’s Secret – The Bralette TV Commercial. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=0qJX2U34SH4>. Acesso em jun. 2017. 

A segunda peça que analisamos é o comercial de lançamento da nova linha de 

sutiãs da marca, intitulado The Bralette (Figura 2), publicado no canal em 13 de abril de 

2016. As modelos Taylor Hill (21 anos), Elsa Hosk (28 anos) e Martha Hunt (28 anos) 

aparentam ser mais jovens que as do primeiro filme, devido a fatores como a linguagem 

corporal, a maquiagem leve e o tamanho de seus seios que, comparados àqueles 

representados pelas modelos do comercial anterior, são visivelmente menos volumosos. 

Neste sentido, as modelos do bralette se encontram mais próximas ao arquétipo também 

hollywoodiano da girl next door, aquele tipo de garota comum e acessível, que nunca se 

irrita e está sempre pronta para se divertir, é linda sem maquiagem e tem um corpo belo 

sem esforço, já que não se importa com dietas.  

Aqui, as modelos estão descontraídas e se movimentam rapidamente, girando e 

                                                 
16 People Are Not Responding to Victoria's Secret the Way They Used to. Cosmopolitan. Disponível em: 

http://www.cosmopolitan.com/style-beauty/fashion/a60933/victorias-secret-bralettes/. Acesso em jul. 2017. 
17 No original: “All I see is you, I know the truth, I got tunnel vision”. 

http://www.cosmopolitan.com/style-beauty/fashion/a60933/victorias-secret-bralettes/
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correndo em um cenário campestre; a maquiagem é leve, como já dissemos, e os 

cabelos são ondulados, com textura. Elas vestem roupas casuais junto com as lingeries, 

como shorts jeans, moletom amarrado na cintura fazendo as vezes de saia, e galochas de 

chuva. A estética nos remete ao ambiente de um festival de música, como o Coachella, 

que se passa no deserto estadunidense e onde é comum o uso de bralettes pelas jovens 

que o frequentam
18

.  As modelos aparecem juntas nas mesmas cenas, caracterizando um 

“estar junto” prezado pelas culturas juvenis (BRENAND e SOUZA, 2012). 

As modelos também participam de um pequeno diálogo, embora não vemos 

quem está falando: “É tudo... Rock’n’roll!”, diz uma voz anônima em meio ao som de 

guitarra, e outra pergunta: “Do que você gosta, Tay?”, que responde: “Sem bojo! Ser 

livre... Deixar o sutiã mostrar e mandar ver!” (tradução nossa). No fim, a convocação: 

“Bralette: é tudo que você precisa.”. A narração é composta por signos que representam 

a juventude, aqui simbolizados pelo rock’n’roll, pela liberdade de se livrar do sutiã com 

bojo e pela rebeldia de mostrar o sutiã sem se importar com isso. Ao vestir um bralette, 

a consumidora encarna o discurso da Victoria’s Secret, levando a mensagem adiante. 

Considerações finais 

Barthes (2011) afirma que a mensagem publicitária é clara e enfática, e se utiliza 

de signos plenos para comunicar os atributos do produto. Nesta direção, notamos que os 

comerciais analisados exigem mínimo esforço de decodificação e trabalham com signos 

do senso comum relacionados à sedução e à juventude, aqui mobilizados para vender os 

respectivos sutiãs. Podemos perceber a mudança no discurso modalizante da marca no 

sentido de que, se antes as mulheres deveriam ser intencionalmente sedutoras, 

ressaltando e transformando seus atributos físicos por meios dos sutiãs com enchimento, 

agora, para ser sexy, devem fazê-lo de forma que pelo menos aparente naturalidade, 

numa juventude plena e, de certa forma, inocente. Os seios devem ser pequenos, mas 

ainda sim, empinados e curvilíneos. 

Simbolicamente, a Victoria’s Secret continua a limitar o acesso a seu mundo já 

tão restrito quando associa uma ideia de liberdade aos seios pequenos enquanto 

invisibiliza outros biótipos, inferindo que as mulheres com seios maiores não podem 

gozar da mesma. Se forem tão jovens ou até mais que aquelas representadas no 

                                                 
18 Bralettes, Voltaire and highlighter hair: festival fashion according to Coachella. The Guardian. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/fashion/2017/apr/18/bralettes-voltaire-highlighter-hair-festival-fashion-coachella. 

Acesso em jun. 2017. 

https://www.theguardian.com/fashion/2017/apr/18/bralettes-voltaire-highlighter-hair-festival-fashion-coachella
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comercial, mas tiverem os seios fartos, devem mantê-los reservados ao quarto, pois 

ainda se encontram na condição de objetos de desejo erótico. Assim, a marca não deixa 

de hipersexualizar o corpo feminino que, ou sai de calcinha e sutiã no campo, ou se 

mostra à disposição na cama.  

Por outro lado, também podemos considerar que a Victoria’s Secret não altera 

seu discurso de um enunciado para o outro. Isto porque a marca já não contemplava as 

mulheres com seios grandes, mas aquelas que desejam aparentar seios grandes – como 

já apontamos, ser uma bombshell voluptuosa está diretamente relacionado ao uso 

daquele sutiã. Além disso, a marca possui uma grade de tamanhos limitada, sendo que o 

padrão de medidas da indústria norte-americana contempla “taças” de sutiã em 19 

tamanhos e 10 números de medidas de costas, que são combinados entre si, e a 

Victoria’s Secret oferece apenas sete destes tamanhos de taças e seis de costas. As 

próprias modelos têm as imagens de seus corpos manipuladas digitalmente para serem 

mais volumosas em certos lugares e menos em outros, sendo que seus seios, na 

realidade, costumam ser pequenos em relação àqueles que aparentam ter nos anúncios
19

.  

A publicidade, como texto que detém memória e transmite sentidos próprios, é 

responsável por criar regimes de visibilidade, em que certos tipos de corpos merecem 

ser vistos enquanto outros não. Desta forma, o corpo veiculado pelas mídias de massa 

segue um sistema de moda análogo ao do vestuário e, enquanto plástico, altera-se 

fisicamente para acompanha-lo. Conforme relacionamos a marca Victoria’s Secret ao 

seu entorno sociocultural, percebemos a dimensão e fertilidade do tema. Neste 

momento, cabe reconhecermos o papel central da publicidade como agente social de 

transformação ou conservação do status quo, cujos regimes de visibilidade representam 

não apenas um tipo de corpo esteticamente hegemônico, que por si só já nos perturba 

bastante, mas, além disso, denuncia um discurso ainda recorrente em nossa sociedade 

contemporânea e que é perpetuado por estes sistemas midiáticos: o da mulher-objeto 

que, reduzida ao corpo, é vigiada e controlada como propriedade, não de si mesma, mas 

de outro. 
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