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Resumo: Esta pesquisa tem como objeto de estudo o processo de construção da beleza para o
rosto feminino, no contexto da comunicação e da moda. O corpus da pesquisa é constituído
pelos rostos das modelos exibidos no desfile “The Horn of Plenty”, de 2009, do estilista
Alexander McQueen. Para alcançar o objetivo geral de compreender como se delineia a
proposta de beleza vinda da moda para o rosto feminino na contemporaneidade e identificar
os produtos da moda como signos; explicitar o rosto humano como objeto semiótico;
explicitar aspectos da beleza construídos para o rosto feminino e inventariar o potencial de
sentidos dos rostos presentes no desfile, como objetivos específicos, adotamos as seguintes
estratégias metodológicas: análise semiótica, na perspectiva peirceana, dos rostos exibidos no
desfile – via representações visuais -, bem como reflexões sobre comunicação e moda; sobre a
construção da beleza, via representações da arte e de imagens midiáticas e sobre o rosto
humano enquanto objeto semiótico. Entre os resultados, vem que o sentido do novo e da
renovação, próprios da moda, colabora na construção do que pode ser um novo ideal de
beleza para o rosto feminino, uma nova referência visual, que constrói um rosto apto para
transfigurar-se, mas também para ser contemplado em sintonia com a roupa e os adereços,
como uma unidade, uma paisagem, sem deixar de revelar a sensualidade feminina. A
relevância desta pesquisa está na especificidade da metodologia de pesquisa, que se vale de
imagens disseminadas pelas mídias para tratar da beleza do rosto feminino, bem como pela
possibilidade de exibir aspectos para a beleza do rosto feminino pertinentes à
contemporaneidade.
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