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RESUMO 

 

Com o surgimento do meio digital e suas potencialidades de comunicação, a 

fotografia se posicionou com um importante marco para obter conhecimentos dos 

fenômenos culturais contemporâneos. As obras fotográficas de David Lachapelle se 

tornam emblemáticas para compreender a relação discursiva entre arte e 

publicidade; pois ao recuperar, traduzir e incorporar elementos multiculturais, realiza 

uma produção de sentido que cria inusitadas formas de comunicar e relacionar com 

os receptores. A análise dos elementos visuais de Lachapelle permitirá o estudo das 

potencialidades comunicativas de suas fotografias publicitárias por meio da 

identificação das transmutações, intertextualidades e trocas com outros sistemas 

comunicacionais. O estudo da difusão no meio digital da obra de Lachapelle irá 

apresentar como se reorganiza conhecimentos artísticos anteriores, como são 

traduzidos para o meio publicitário e como se dissolvem no ambiente digital 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho presente tem como objetivo estudar quais recursos imagéticosutilizados 

pelo artista geram sentido em suas imagens e as potencialidades que a fotografia 

tem sobre os meios e processos de comunicação. Compreender esses elementos 

pode ser um primeiro passo para a compreensão da publicidade nas novas mídias 

digitais, em que se possa trabalhar a fotografia não em seu suporte tecnológico, mas 

como meio comunicativo com processos recíprocos de interação entre emissor e 

receptor onde, em discursos híbridos como arte e publicidade, ambas saiam 

transformadas e revitalizadas para as novas audiências que se formam na 

sociedade. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Compreender as estratégias visuais no diálogo entre arte e publicidade na obra de 

David Lachapelle, considerando seu discurso híbrido. Assim, torna-se pertinente 
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perceber em que medida esses trajetos alteram a produção de sentido no meio 

digital. 

Objetivos Específicos 

 

1- Compreender os elementos visuais de David Lachapelle em uma análise das 

estratégias visuais das imagens selecionadas, a fim de identificar uma superação do 

código inicial (semiose), o qual permitirá o estudo das potencialidades comunicativas 

entre arte e publicidade no meio digital.  

2- Analisar a maneira pela qual se dá a produção de sentido visual em suas 

imagens, sendo base para um estudo da linguagem fotográfica (meio, impacto e 

estratégia de visibilidade midiática).  

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho irá partir de revisão e leitura analítica bibliográfica de conhecimento 

teórico sobre a fotografia, os novos processos de comunicação, conceitos e estética 

da arte, o que irá possibilitar informações sobre a trajetória da fotografia publicitária 

e os debates que gerou ao longo dos anos. Também serão selecionadas fotografias 

específicas de David Lachapelle, das quais será feita uma análise teórica visual, 

utilizando-se de conceitos da semiótica discursiva e semiótica plástica, 

exemplificando as proposições citadas e servindo de resultado concreto para nortear 

o futuro da pesquisa. Por fim, o resultado da discriminação e categorização das 

imagens será avaliado e aplicado às variáveis da pesquisa. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

Até o presente momento a análise se baseou em dois capítulos distintos, sendo eles 

o plano de expressão e o plano do conteúdo. O plano de expressão, na semiótica, 

refere-se às manifestações do conteúdo em um sistema de significação verbal ou, 

no caso da imagem, não verbal. O plano do conteúdo refere-se ao significado, ou 

seja, ao que o texto ou imagem diz e como ele faz para dizer o que diz. 

Foram utilizados conceitos teóricos para analisar o plano de expressão no que se diz 

respeito à: luz, cor, equilíbrio, espaço e forma. Essa análise possibilitou entender os 
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recursos plásticos estéticos que o artista utiliza para gerar sentido em sua obra. Em 

seguida, foi feita a análise do plano do conteúdo, entendendo assim as relações 

existentes de significado com o plano de expressão, o discurso gerado pela obra e o 

aprofundamento das relações de intertextualidade. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Foi possível identificar que David Lachapelle possui plena consciência dos recursos 

estéticos utilizados para gerar sentido à imagem. Cada obra retoma um inventário de 

signos já feito e refeito várias vezes, confrontando-se com as possibilidades 

plásticas e semânticas dos diferentes elementos.Recuperando elementos do 

renascimento, traz consigo todo o repertório cultural existente de uma época e, ao 

adaptar à atualidade, aumenta a viabilidade e dispersão nos meios de comunicação. 
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