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RESUMO 

Este trabalho analisa as fotografias publicitárias da campanha comemorativa de 75 anos da 

marca Ray Ban, nomeada “Meet the legends” (conheça as lendas), em que utiliza a 

representação de personagens à frente do seu tempo e suas histórias, buscando realçar a 

identidade da marca Ray Ban. A campanha leva o slogan “Never Hide”, com o conceito de 

não se esconder/nunca se esconder. Através das fotografias publicitárias da campanha, se 

amplia o conceito “Never Hide” e traz a representação de personagens quebrando certo tabus 

e sendo “julgados” como diferentes. 

 

Palavras-chave: Identidade de marca; fotografia; fotografia publicitária; representação de 

quebras de tabus. 

 

ABSTRACT 

This paper analyses publicity photographs of the celebration campaign of 75 years of the Ray 

Ban brand, called “Meet the Legends”, that uses the representation of characters ahead of 

their time and their stories, trying to emphasize the identity of the Ray Ban brand. The 

campaign has the slogan “Never Hide”, with the concept of not hiding/never hiding. Through 

publicity pictures of the campaign, the “Never Hide” concept is amplified and brings the 

representation of characters breaking certain taboos and are “considered” as different.  

 

Key words: Brand identity, photography, publicity picture, taboo breaking representation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa apresentada aqui como trabalho monográfico, carrega consigo a trajetória 

pessoal do pesquisador, que com o decorrer da faculdade se aproximou da fotografia. A fim 

de analisar uma campanha com fotografias que interessassem o pesquisador, e tivessem algo a 

mais, o objeto de estudo escolhido foi a campanha de 75 anos de aniversário da Ray Ban, com 

o nome “Meet the Legends” (conhecendo as lendas), que é composta por sete peças e utiliza o 

slogan “Never Hide” (Nunca se esconda).Assim busca-se entender através da campanha, sua 

identidade de marca, se tratando de uma campanha e analisar as representações de quebras de 

tabus. 

As fotografias da campanha foram clicada pelo fotógrafo Mark Seliger na Califórnia, 

no final de janeiro, as imagens da campanha representam sete momentos lendários da marca 

(um por década). Cada personagem usa um ícone de Ray-Ban, e cada imagem evoca uma 

história específica e é simbolizada pelos tons cromáticos que são fiéis à década relevante 

(preto e branco, sépia e, colorido). (informação retirada do site Portal Propaganda). 

A Ray Ban, escolheu representar “lendas”, pessoas que chamaram a atenção em 

determinada época, por se portar diferentes das outras e de alguma forma quebrar um tabu, 

representou nas fotografias das sete peças da campanha sete décadas diferentes e relançou um 

óculos lançado na época. A problemática do trabalho, traz em si como as fotografias das peças 

da campanha publicitária de 75 anos da Ray Ban, trazem representações de pessoas que 

quebraram tabus e assim reforçando a identidade da marca. 

Então para dar conta da resolução da problemática que se apresentou, persegue-se 

como objetivo geral: analisar como a marca Ray Ban expressa por meio das representações de 

quebra de tabus nas fotografias publicitárias da campanha “Meet the legends” sua identidade 

de marca. E como objetivos específicos temos: verificar e analisar como a linguagem 

fotográfica contribui na organização dos processos de representação da campanha “Meet the 

legends”; analisar os elementos de cada composição das fotografias publicitárias da campanha 

referida, e verificar suas importâncias no processo de construção da identidade da marca Ray 
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Ban; Analisar as representações de quebra de tabus nas fotografias da campanha de 75 anos da 

Ray Ban. 

Dessa forma, para alavancar as discussões teóricas que dão conta do problema de 

pesquisa, o referencial teórico transcorre em cima das seguintes questões: identidade de 

marca, conceito de tabu, fotografia, linguagem fotográfica, representação e fotografia 

publicitária, divididos em num referencial teórico composto por dois grandes capítulos e cinco 

subcapítulos. 

O primeiro capítulo leva o título de A Ray Ban e a campanha “Meet the legends” 

identidade de marca e tabu, o seu primeiro subcapítulo, têm o seguinte título: A marca Ray 

Ban e a sua campanha de 75 anos: “Meet the legends”- “Never Hide”, nesse capítulo se 

conceitua identidade de marca, diferença entre o visual e o conceitual, sobre o valor simbólico 

de marca, e elementos que rodeiam a identidade de marca, os autores utilizados foram Ruth 

Peralta Vásquez, José Benedito Pinho, Gilson Nunes e David Haig, David A. Aaker, Francesc 

Petit. 

 O primeiro subcapítulo que leva o nome de: A marca Ray Ban e sua campanha de 75 

anos: “Meet the legends- Never Hide”, abordou-se sobre a história da marca sobre a 

campanha e o slogan da campanha, os autores utilizados foram o pesquisador Luiz Carlos 

Assis Iasbeck, entrevista com o jornalista Eduardo Cintra Torres e pesquisa feita no site 

oficial da marca. O segundo subcapítulo têm o nome de: Tabu e conceito, aonde utilizamos de 

Freud para entender o conceito de tabu. 

O segundo grande capítulo do referencial teórico leva o título de Fotografia e 

publicidade: relações no processo de representação da quebra de tabus na campanha “Meet 

the legends” e seu primeiro subcapítulo trata sobre representação e representação fotográfica: 

conceitos e relações, os autores utilizados são: Adair Peruzzolo, Sege Moscovici, Sandra 

Pesavento, Jonh Thompson, no segundo subcapítulo, aborda-se sobre a linguagem fotográfica 

e suas contribuições nos processos de representação, para isso utilizou-se de Jorge Pedro 

Sousa e  Ivan Lima. O terceiro subcapítulo do capítulo dois do referencial teórico do presente 

trabalho monográfico trata sobre fotografia publicitária suas características, funcionamento e 

contribuições com os processos de representação, para explicar esses assuntos utilizamos Raúl 
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Equizábal, textos dos Discursos Fotográficos de Valdete Souza, José Custódio, Rogério 

Laham e Dirce Vasconcellos Lopes. 

No terceiro capítulo da monografia se apresenta a metodologia da pesquisa. No quarto 

capítulo apresenta-se as análises do corpus de pesquisa, onde são averiguadas conforme os 

objetivos gerais e específicos a representação da quebra de tabus nas fotografias publicitárias 

da campanha de 75 aqnos da marca Ray Ban. 

Por fim, se apresenta as considerações finais que retomam o tema do trabalho e sua 

problemática, considerando as analises e pesquisas feitas ao redor do tema. 

Uma marca necessita ter uma identidade para que seja reconhecida, aceita e 

consumida. E uma marca só obtém o reconhecimento, um público-alvo fidedigno, um 

consumo elevado e, até mesmo, o poder de renovação do seu público consumidor, a partir de 

uma identidade de marca, que permaneça no imaginário social e, consequentemente, numa 

privilegiada posição do ranking de consumo. No entanto, para conseguir ser reconhecida 

como uma marca com estas qualidades e características, parte-se da ideia que uma identidade 

de marca não se limita somente a uma questão de símbolos, assinaturas, logotipos e modos 

visuais Seria constituída também e, especialmente, a partir do posicionamento sociopolítico 

da marca diante da sociedade de consumo.  

O posicionamento sócio-político de uma determinada marca é parte fundamental da 

constituição conceitual da identidade dessa marca. Isto se dá, porque o conceito de identidade 

perpassa por questões como: modos da marca ser consumida, modos da marca ser relacionada 

ao público alvo, modos da marca representar e ser representada por sua postura política e 

social. Também, a identificação e a identidade entre marca-posicionamento conceitual-

produto-consumidor. Assim, o posicionamento conceitual é, portanto a essência da marca e 

dos seus produtos. Então, o conceito de identidade de marca possui duas características 

intrínsecas e que perpassam o tanto o processo de construção, quanto o processo de edificação 

de uma identidade de marca, e são: o visual e o conceitual. 

Nesse contexto de discussão, sabe-se que são muitas as estratégias que uma marca 

utiliza para se fazer permanentemente presente na cabeça do seu público alvo. Também, no 
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modo como age para angariar novos consumidores e, ainda, em como se articula na busca 

pelo sucesso entre o público cativo ou um público consumidor em potencial.  

Nessa perspectiva, muitas marcas vêm assumindo uma nova ou uma postura 

sociopolítica diferenciada, abarcando e se aproximando de temáticas consideradas 

culturalmente como tabus, a partir do julgo cultural vigente. Estes posicionamentos têm sido 

marcados pela aproximação simpatizante às discussões polêmicas e ou às causas das minorias 

sociais. São discussões pertinentes e controversas que são bastante atuais no campo social, e 

que acabam por agregar à identidade de marca uma postura nova e, por vezes, desafiadora, 

contestadora e igualmente polêmica. Tais posicionamentos de marca trazem à tona discussões 

ou representações a partir da quebra de tabus, como um processo de aproximação com um 

público consumidor a ser explorado.  

Os temas aos quais nos referimos como tabus e que têm sido trados por algumas 

marcas de consumo, são questões de direitos dos homossexuais, das mulheres e das questões 

raciais. 

No processo de posicionamento de uma identidade de marca já reconhecida e 

conceituada, tem-se como estratégias de perpetuação da mesma a busca pela expansão de um 

público consumidor e a circulação ou o conhecimento de um novo posicionamento. Para 

tanto, tem-se o discurso e os dispositivos publicitários como espaços onde mais se 

concretizam os modos de fazer aparecer a identidade visual e conceitual de uma marca.  

Esse é, justamente, o recorte teórico e analítico ao qual se debruça esse TFG. A 

representação do discurso conceitual de uma marca a partir da temática da quebra de tabus 

apresentadas nas fotografias publicitárias da campanha “Meet the legends”, em comemoração 

aos 75 anos da Ray Ban. Também a importância desse processo para o reposicionamento da 

identidade conceitual de marca da empresa, são as discussões que se apresentam nessa 

pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 A RAY BAN E A CAMPANHA “MEET THE LEGENDS” IDENTIDADE DE MARCA 

E TABU 

Neste capítulo (,) serão apresentados conceitos de identidade de marca entre o visual e 

o conceitual, além de trazer um breve histórico da marca Ray Ban e sobre sua campanha de 

75 anos da marca (tirar da marca) “Meet the legends” que traz o slogan “Never Hide”, que é o 

presente objeto de pesquisa desse projeto e traz em suas representações quebras de tabus. 

Com o aumento da produção e do consumo de bens em massa, o que diferencia um 

produto de outro semelhante é a marca e todos os seus atributos de qualidade e 

particularidades, entre eles, (:) a força e o posicionamento sua identidade de marca. Mas o que 

é identidade marca? O que faz parte do processo que constitui uma identidade de marca? 

Entendemos como identidade de marca tanto a sua identidade visual, que se concretiza na 

forma de um desenho, uma assinatura ou um logotipo, quanto uma identidade conceitual, que 

está ligada à postura sociopolítica com a qual uma marca se lança ao mercado de consumo. 

Ambas, em suas particularidades, são igualmente parte da constituição da identidade de marca 

e tudo o que ela representa e quer representar. 

Partimos como um aspecto geral de identidade de marca, considerando a mesma como 

a estrutura de uma marca, a partir da reflexão do que afirma Vásquez (2007): 

 

Identidade de marca é o suporte pelo qual se constrói a marca. É ela que dá a 

direção, um propósito e um significado à marca: norteia as ações empresariais e 

financeiras, define os objetivos mercadológicos e comunicacionais e transmite, por 

meio de seus símbolos, um sentido, um conceito. (VÁSQUEZ, 2007, p. 207). 

 

 

 Se, por um lado, uma identidade de marca está relacionada a símbolos, desenhos, 

assinaturas ou logotipos, que seriam a representação da parte visual da mesma, por outro, 

como se afirmou no início desse texto, há também o seu valor de identidade conceitual. Mas 

ambas fazem parte da mesma relação a questão da valorização simbólica que envolve o 

conceito de uma determinada marca.  

 A identidade visual de uma marca está representada por meio da forma daquele 

desenho, e nele também se apresenta o seu valor simbólico. Nela deve estar abarcado todo o 

potencial da marca, bem como sua atitude, seu discurso e tudo o que ela representa na 

formaparticular daquele ícone, que por sua vez, materializa esse potencial simbólico. O 

conceito da marca, portanto, também está imbuído na forma daquele ícone.  

 



13 
 

  

Uma marca é ao mesmo tempo signo, palavra, objeto, conceito. Signo, pois a marca 

é multiforme: ela integra os signos figurativos, como os logotipos, os emblemas, as 

cores, as formas, as embalagens e o design. Palavra, no caso do nome da marca, que 

é o suporte de informação oral ou escrita sobre o produto. Objeto, pois a marca 

distingue um ou vários produtos de outros produtos e serviços. Conceito, enfim, pois 

a marca, como todo signo, tem um significado, ou seja, um sentimento. (VÁSQUEZ, 

2007, p.202). 

 

 

 Já a identidade conceitual de uma marca não diz respeito somente à representação 

simbólica da mesma, em forma de um desenho ou ícone. Mas também, enquanto um processo 

de identidade que determina o que a marca representa enquanto uma postura sociopolítica. O 

conceitual faz parte do campo da representação do valor simbólico da marca, e nele está 

agregada a identidade e a identificação do público alvo de determinada marca e o seu 

posicionamento enquanto o estilo e atitude. Também a personalidade e o status que a marca 

representa, tanto a partir de sua identidade quanto e, principalmente, com a personalidade e 

estilo de seu público consumidor. 

O valor simbólico que uma identidade de marca agrega perpassa por suas qualidades e 

particularidades. E entre essas particularidades, temos a identidade conceitual da marca e a 

identidade visual da marca. A identidade conceitual é um conjunto de características que 

permitem identificar e diferenciar uma empresa de outra, como afirma Vásquez 2007: 

 

A identidade conceitual da empresa, também chamada de identidade conceitual 

corporativa, é o suporte que sustenta a identidade conceitual do produto. A marca 

incorpora um significado ao produto definido por meio dos elementos tangíveis 

(atributos, características e funções) e intangíveis (benefícios que os consumidores 

concedem aos produtos). No entanto, como todo produto é gerado dentro da 

empresa, ele tem como base os objetivos organizacionais, as diretrizes, os princípios 

e os valores sobre os quais a marca corporativa é construída. (VÁSQUEZ, 2007, 

p.204). 

 

 

A identidade conceitual da marca a qual se quer discutir nesse trabalho é o valor 

simbólico que a mesma passa a ter no momento que assume uma determinada postura 

sociopolítica diante da sociedade de consumo, do seu público alvo ou na busca pela expansão 

do grupo de novos consumidores em potencial.  

Já a identidade visual da marca é um conjunto de signos, que são criados seguindo 

critérios que representam, caracterizam, comunicam para o público a identidade conceitual da 

marca. 
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Pela identidade visual, o invisível torna-se visível. Com a criação de um nome e a 

incorporação de um design se materializa a identidade conceitual. Por meio dos 

elementos visuais outorga-se uma personalidade à marca, fazendo com que ela se 

diferencia das outras. Desde modo, a identidade visual é um sistema que 

proporciona unidade e identidade a uma empresa, a um grupo ou uma instituição, 

bem como a seus produtos e serviços. (VÁSQUEZ, 2007, p.206). 

 

 

A partir desse contexto, é certo afirmar que as marcas não são mais a simples 

representação de produtos, como explica Pinho (1996, p.15), “através dos tempos, as marcas 

têm sido usadas basicamente para identificar e diferenciar uma mercadoria, produto ou 

serviço em relação aos seus concorrentes”, com isso, observa-se que o que rodeia a identidade 

de marca é a intenção com a qual a mesma quer ser lembrada pelo público. De acordo com 

Aaker (1998, p. 7) : 

 

Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como logotipo, marca 

registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços 

daqueles dos concorrentes. Assim uma marca sinaliza ao consumidor a origem do 

produto e protege, tanto do consumidor, quanto do fabricante, dos concorrentes que 

oferecem produtos que parecem idênticos. 

 

 

Então, as marcas possuem valores tangíveis e intangíveis que envolvem sua 

significação simbólica. Seus valores intangíveis são as características e funções, enquanto as 

intangíveis têm a ver com os benefícios que o consumidor concede ao produto. Sendo assim, 

Vásquez (2007, p. 202) afirma que a construção de uma identidade marca reúne princípios 

para que a identidade se cumpra:  

 

Única e intransferível: Toda identidade de marca pertence a uma marca específica. 

Não existe duas marcas com a mesma identidade. Um produto pode ser copiado, 

mas é muito difícil copiar sua identidade.Atemporal e constante: A identidade não 

têm tempo nem limite de validade. No entanto ela deve ser constante no 

tempo.Consistente e coerente: A identidade deve ser sólida em seus elementos 
constitutivos, ao mesmo tempo em que deve existir correlação entre eles, sendo 

congruentes e compatíveis entre si.Objetiva e adaptável: A identidade deve ser 

direita em seus propósitos e sua comunicação adaptada de acordo com seu público-

alvo. 

 

 

A identidade é a definição, a posição da marca e o seu diferencial. Ela pode trazer 

vantagens e até desvantagens ao produto, pois é a base de toda a comunicação da marca por si 

mesma, de acordo com Pinho (1996, p. 16): 

 



15 
 

  

Os produtos e serviços de marca trazem vantagens tanto para o produtor, como para 

o revendedor e o consumidor. Ao definir marcas para os seus produtos, o fabricante 

identifica-os claramente, simplificando o seu manuseio ou a busca. O produto te 

preservada sua unicidade, pela proteção dada ás características que lhe são 

peculiares, e isso vai limitar a possibilidade de imitação dos concorrentes. A marca 

nominal pode também conferir certa conotação ao produto, permitindo que o 

consumidor satisfeito possa encontrá-lo com facilidade e efetuar uma nova compra 

mediante o reconhecimento da marca, o que pode determinar, em última análise, o 

desenvolvimento da chamada fidelidade á marca. Para o revendedor, as vantagens 

consistem na maior facilidade de vender produto de marcas conhecidas, na garantia 

representada pela marca em merecer a preferência do consumidor e na possibilidade 
da pronta e rápida identificação da origem dos produtos. Para o consumidor, a 

vantagem da marca provém de seu valor informativo, que permite o reconhecimento 

das possíveis diferenças existentes entre os diversos artigos oferecidos. 

 

 

Uma marca com identidade forte percorre os anos e se fortifica perante o mercado 

consumidor, deixando essas impressões em suas campanhas, e que é perpassada por seus 

produtos, caso da marca estudada, a Ray Ban. Como dizem Nunes e Haig (2003), o valor da 

marca é criado entre relações de empresa e mercado. E eles ainda dividem a marca em relação 

ao consumidor, como: marca funcional, que é a fidelidade, a funcionalidade e o preço; marca 

emocional: relação, gosto, funcionalidade e preço; e ainda, marca forte: lealdade, relação, 

gosto, funcionalidade e preço.  

Entende-se com isso que são as particularidades que identificam e destacam as marcas 

e seus produtos, e que a mesma está relacionada diretamente com a sua identidade conceitual 

e a dos seus consumidores. Ou seja, uma identidade de marca deve representar o estilo, o 

comportamento e o status desse público alvo, causando uma relação de identificação entre 

marca-posicionamento conceitual-produto-consumidor.  

Marcas consagradas pelo tempo, como a Ray Ban, criam ou buscam criar conexão 

com o público, como cita Aaker apud King: “O produto é algo que é feito na fábrica, a marca 

é algo que é comprado pelo consumidor. O produto pode ser copiado pelo concorrente; a 

marca é única. O produto pode ficar ultrapassado rapidamente, a marca bem-sucedida é 

eterna” (1998, p.1).  

Cada vez mais o consumidor procura a qualidade e a diferenciação, e além de um 

produto, procura se identificar com a marca, bem como saber o que a marca pode lhe oferecer. 

Segundo Vásquez, existem duas explicações de por que o consumidor usa uma determinada 

marca. A primeira se dá, porque ela transmite certas sensações ao seu público alvo e ele se 

identifica com elas. A segunda, por que ela representa algo que ele aspira ter em termos de 

imagem, valores simbólicos que a marca representa e com os quais o consumidor se 

identifica, ou algo que ele não tenha e que a marca pode lhe proporcionar. (VÁSQUEZ, 

2007).  
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Há autores que são um pouco mais ousados e que colocam as marcas como 

representação de personalidade, como diz Francesc Petit, “Neste mundo pluralista, cheio de 

idiomas e religiões, a melhor forma de se identificar é através de uma marca forte e universal” 

(PETIT, 2003, p.72). São quesitos como este, se posicionar no mercado de consumo e se 

representar a partir de um posicionamento igualmente forte, que faz com que uma marca se 

consolide cada vez mais e, ainda, atingir um maior e mais diversificado público alvo 

consumidor. 

Para tanto, uma marca deve e possui estratégias de mercado que fazem consolidar a 

sua identidade tanto visual quanto conceitual. E, entre as estratégias utilizadas por ela, como 

havíamos falado na introdução desse texto, estão aquelas relacionadas à midiatização do 

discurso de posicionamento sociopolítico da marca, por meio do campo e dos dispositivos 

publicitários, como as campanhas televisivas, radiofônicas, impressas ou digitais.  

 

A comunicação é um diálogo entre dois agentes: num extremo, a fonte geradora das 
mensagens e, no outro, a fonte receptora dessas mensagens. A comunicação faz 

parte de um processo por meio do qual a informação é transmitida de um emissor 

(próximo ou remoto) a um receptor (individual ou coletivo). O fluxo da 

comunicação decorre por meio da retroalimentação, ou feedback, entre o emissor e o 

receptor, neste caso, entre a empresa e o consumidor. (VÀSQUEZ, 2007, p.207). 

 

 

A identidade de marca é a base na qual se sustenta toda a comunicação. E no caso de 

uma campanha de aniversário de uma marca, essa identidade é reforçada, as peças da 

campanha realçam a identidade e a “comunicação intervém como mecanismo transmissor que 

atua como elemento transformador ou codificador da identidade em mensagem, como 

criadora das condições necessárias para a sua distribuição aos públicos-alvo” (TAJADA,1994, 

p.137). 

A identidade visual e conceitual são a posição da marca, através das campanhas criam 

aproximação com o público- alvo; no caso de uma campanha de 75 anos de uma marca 

conceituada como a Ray Ban reforça-se a identidade junto ao seu público. 

 

2.2A marca Ray Ban e a sua campanha de 75 anos: “Meet the legends – Never Hide” 

 

Na década de 20, do século passado, a indústria de aviação crescia rapidamente, e as 

aeronaves eram cada vez mais modernas para a época. No entanto, os pilotos sofriam com a 

intensa claridade acima das nuvens, que ofuscava os seus olhos e causava perigosas distorções 
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visuais. O general John MacCready
1
, fez uma encomenda para a Bausch & Lomb

2
: produzir 

óculos elegantes que protegessem os olhos dos pilotos dos raios UV
3
.  

A empresa assumiu o desafio e, depois de pesquisas intensas, criou um óculos 

elegante, inspirado nas primeiras mascarás de pilotagem, com o nome de Ray (que em 

português significa raio) e Ban (que são as primeiras letras da palavra Bannish, que significa 

banir). Em 7 de maio de 1937, a Bausch & Lomb, registrou a patente do produto, e os pilotos 

da Força Aérea dos Estados Unidos imediatamente adotaram esse modelos de óculos de Sol.  

Devido às suas características, o modelo ficou mundialmente conhecido como Ray-

Ban Aviator; quando o General Douglas MacArthur
4
 desembarcou em uma praia nas Filipinas 

durante a II Guerra Mundial e vários fotógrafos registraram esse momento. Daí por diante, os 

óculos Ray Ban se popularizaram não só entre militares, mas também entre os consumidores 

em geral.  

Durante a década de 50, o designer Raymond Stegeman
5
 criou o modelo Wayfarer, 

construído com armação de plástico e com desenho inspirado em carros com a traseira em 

forma de rabo-de-peixe, muito comuns na época. Seu objetivo inicial era vendê-los, 

principalmente, para os pilotos de carros de corrida, porém, o óculos acabou sendo adotado 

por artistas de cinema do período. Eles obtiveram grande popularidade ao serem usados por 

Audrey Hepburn
6
, no filme Bonequinha de Luxo, 1961.  

Na década seguinte seu estilo se tornou muito popular entre os jovens e estrelas do 

Rock, como Lou Reed
7
, Bob Dylan

8
 e estrelas de cinema, como James Dean

9
. Nos anos 80, a 

grife marcou presença em diversos filmes, como Top Gun
10

 e Irmãos cara de pau
11

. Em 1999 

a marca foi comprada pela empresa americana Luxottica, por US$ 640 milhões. 

                                                             
1General da Força Aérea dos Estados Unidos, que ganhou três vezes o troféu  Mackay, concedido para maior 

realização no ano na aviação americana. 
2 Empresa ótica americana fundada em 1849. 
3 Radiação ultravioleta. 
4 Considerado um dos maiores heróis do Corpo Expedicionário Norte Americano. 
5 Estilista famoso na década de 50. 
6 Atriz, modelo e humanista Belga, radicada na Inglaterra e Países baixos, é considerada ícone de estilo e terceira 

maior lenda do cinema mundial; e ganhou muito prêmios além do Oscar de melhor atriz pelo filme A princesa e 

o Plebeu. 
7 Cantor, guitarrista e compositor Norte-americano, foi um dos vocais do The Velvet Undergroud, banda de 

vanguarda dos anos 60, caracterizada por um estilo experimental e pouco comercial para a época. 
8 Cantor e compositor Norte- americano passou pelo Rock e pelo Folk (música tradicional, popular, rural 

americana). 
9 Ator Norte-americano, considerado ícone cultural, com a melhor personificação da rebeldia e angústias da 

juventude da década de 50. 
10 Asas Indomáveis, filme de 1986, dirigido por Tony Scott. 
11 The Blues Brothers, filme de 1980, uma comédia musical, dirigido por John Landis. 
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Com o passar do tempo a Ray Ban, inovou no design, no estilo e nas “evoluções” 

óticas, se firmando no mercado como uma das maiores marcas produtoras de óculos, 

especialmente de sol, no setor. A marca vende para um público masculino, feminino e, até 

mesmo, para crianças, em mais de 130 países ao redor do mundo. Seus modelos são 

confortáveis, com caimento perfeito e que inspiram a moda mundial, faturando mais de US$ 

13 bilhões anualmente.
12

 

A partir desse panorama da marca Ray Ban, nos chamou atenção a campanha que foi 

veiculada no ano de 2012, com o título “Meet the legends”, que pode ser traduzido como 

“Conheça as lendas”. A campanha foi de relançamento de alguns óculos que marcaram a 

história da Ray Ban e que comemora 75 anos da marca. Essa campanha possui sete peças e 

leva o slogan “Never Hide”, algo como “Nunca se esconda”. 

A partir dela, se analisará sete peças que compõem a mesma e que têm como temáticas 

a quebra de tabus, perpetuados pelas questões culturais vigentes das épocas que representam, 

inclusive na contemporaneidade. Cada uma das peças retrata, por meio de imagem 

fotográfica, um dos produtos clássicos da marca no ano que o mesmo foi lançado, 

representando tanto o período de criação quanto o de lançamento do produto. No entanto, é 

importante lembrar que não é esse o tópico no qual será realizará a análise do corpus de 

pesquisa dessa monografia, mas apenas uma descrição inicial sobre o conteúdo das peças da 

campanha escolhida como objeto de trabalho. 

Como foi dito, os processos de representação construídos nas fotografias das peças 

publicitárias da campanha tratam de temáticas a partir de tabus sociais. No entanto, o fazem 

criando uma história ou recriando uma cena que lembram a época de lançamento do 

determinado produto, bem como algum acontecimento e personagens históricos que 

marcaram a época representada e a importância dos acontecimentos nelas reproduzido. Em 

especial, os posicionamentos sociopolíticos desses personagens frente a temáticas polêmicas e 

as sociedades das épocas retratadas na campanha. 

A campanha trás nas peças elencadas como o corpus pesquisa, um processo de 

representação que será analisado no quarto capítulo do TFG. Nela, o relançamento dos óculos 

considerados os produtos mais clássicos comercializados pela Ray Ban, desde o ano de 1930, 

quando a empresa foi criada. Também, as causas sociais relacionadas a temáticas polêmicas e 

consideradas tabus, relançam esses produtos produzidos e comercializados pela marca, bem 

como o seu reposicionamento de marca a partir de um discurso abarcador das causas das 

minorias, como as questões defendidas pelos grupos de homossexuais, mulheres e negros. 

                                                             
12 Dado tirado da Revista Negócios, 02 de janeiro de 2013, por Cintra Torres. 
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Como afirmamos a campanha “Meet the legends” se completa em seu sentido de 

posicionamento sociopolítico justamente a partir de seu slogan, “Never Hide”. Nele está 

imbuído todo o sentido de qual partido a marca Ray Ban toma diante da sociedade de 

consumo, no período em que comemora 75 anos de permanência no mercado de bens e 

produtos. O slogan completa as peças, que mostram pessoas com a atitude de não se 

“esconder”, de não ter medo de quebrar um tabu. Segundo Luiz Carlos Assis Iasbeck apud 

Olivier Reboul, slogan significa algo como “grito de guerra de um clã”, e ele complementa 

que com o desenvolvimento das técnicas publicitárias, esse grito de guerrapoderá ser 

lembrado por um grande número de pessoas.  

O Slogan “Never Hide” foi utilizado em outras campanhas da marca, porém criado e 

usado a primeira vez na campanha estudada, ele instiga os consumidores a mostrarem quem 

realmente são, propondo às pessoas que tenham a coragem de serem elas mesmas e 

mostrarem sua personalidade, gostos e identidades, sem se esconderem. Torres jornalista da 

revista Negócios publicou em um artigo de Janeiro (2013) que “O slogan "Never Hide", tem a 

força brutal do imperativo e do advérbio nunca em apenas nove letras, mas, como se não 

bastasse, as duas palavras ocupam toda a largura e um quarto da altura dos anúncios”, 

resumindo o impacto da identidade conceitual e visual da marca no slogan escolhido para 

campanha de aniversário. 

A campanha “Meet the legends”, mostra, como já afirmamos, personagens da história 

americana que não se “esconderam”, que se mostraram além do seu tempo, bem como quem 

foram e quem são, por meio de suas atitudes e posicionamentos sociopolíticos reforçados a 

partir do slogan da campanha e da identidade visual e conceitual da marca. 

A primeira peça traz representado o piloto Raymond Swalley do esquadrão “Blue 

Devils”, voluntário da Segunda Guerra Mundial, usando o primeiro modelo mundialmente 

famoso da Ray Ban, o Aviator, representando o ano de 1937. 
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Figura 1: Óculos modelo Aviator. 

Nela o piloto está se candidatando voluntariamente para a II Guerra Mundial
13

, ao 

contrário dos outros personagens da fotografia, o cenário mostra um campo de treinamento de 

guerra, e o estilo/cor/composição retratam como se a foto fosse tirada na época, como todas as 

fotos de segmento da campanha. 

A segunda peça, que retrata a década de 40 do século XX, relança o óculos 

Clubmaster, e traz como personagem da mesma o escritor Taylor Mead, um dos primeiros 

homossexuais a assumir sua sexualidade publicamente.  

 

Figura 2: óculos modelo Clubmaster 

                                                             
13

 Foi um conflito militar global que durou de 1939 á 1945, foi a guerra mais abrangente da história, envolvendo 

a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências:, organizadas em duas alianças militares 

opostas, os aliados( União Soviética, Estados Unidos, Império Britânico, França, China, Polônia e Brasil) e o 

eixo (Alemanha, Império do Japão, Reino da Itália, Bulgária, Hungria, Romênia), os principais envolvidos 

dedicaram toda sua capacidade econômica, industrial e científica em esforços de guerra. A guerra terminou com 

a vitória dos Aliados em 1945, alterando significativamente o alinhamento politico e social mundial. 
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Nela Taylor Mead está de mãos dadas com seu parceiro, e, ao fundo, os outros 

personagens retratados na fotografia observam os dois coadjuvantes. 

A peça que representa os anos 50 traz o compositor e dançarino de Rock´n Roll, 

Normam Blagman
14

. Os dançarinos retratados nessa peça eram conhecidos como 

jitterbuggers
15

, e relança o modelo Wayfarer.  

 

Figura 3: óculos modelo Wayferer 

Normam Blagman e seu par chamam a atenção dos outros dançarinos “comportados”, 

que estão ao fundo da fotografia, na foto se sente a época e até o ritmo que estão dançando; o 

Rock´n Roll. 

Nos anos 60, temos a representação de Judi Cohen
16

, que mostrou para sociedade da 

época a rebeldia feminina por meio da peça de roupa chamada de mini-saia. Além da 

representação da personagem, há o relançando de um dos primeiros modelos do óculos Cat 

eye ( o modelo têm esse nome pois lembra a forma dos olhos de um gato). 

                                                             
14 Compositor e dançarino de Rock´n Roll 
15 Estilo de dança popularizada nos Estados Unidos no século XX , jitterbug era uma gíria usada para alcoólatras que sofriam 
de nervosismo, o termo tornou-se associado aos dançarinos do balanço que dançavam sem nenhum controle ou conhecimento 
da dança. 
16 Uma das primeiras mulheres a usarem mini-saia em público, transgredindo padrões culturais da época. 
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Figura 4: primeiro modelo dos óculos Cat eye 

Na foto, Judi Cohen e suas amigas estão representadas em um tipo de encontro social 

da época, e além de mini-saias, o óculos Ray Ban Cat Eye completa seus estilos diferentes, 

juntamente com o cabelo e a maquiagem. Na cena, onde aparecem além dos personagens 

principais também algumas coadjuvantes, estas últimas parecem “julgar” a roupa e o estilo 

das personagens principais, demasiadamente ousados para a época. 

A peça dos anos 70 retrata Donna Ellaby
17

, que era membro da mobilização de 

estudantes de Nova Iorque, nos EUA, sofrendo represália dos policiais numa manifestação 

contra a Guerra do Vietnã
18

. A representação parece mostrar que a personagem acreditava na 

paz e no amor e não se escondia para mostrá-lo, o modelo relançado na peça foi o Round.  

                                                             
17 Membro ativo da mobilização de estudantes de Nova York contra a Guerra do Vietnã, início dos movimentos 

protestantes de contracultura. 
18 Foi um conflito armado ocorrido no Sudeste Asiático, de um lado, a República do Vietnã (Vietnã do Sul) e os 

Estados Unidos, com participação efetiva, porém secundária, da Coreia do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia; 

e, de outro, a República Democrática do Vietnã (Vietnã do Norte) e a Frente Nacional para a Libertação do 

Vietname (FNL). A China, a Coreia do Norte e, principalmente, a União Soviética prestaram apoio logístico ao 

Vietnã do Norte, mas não se envolveram efetivamente no conflito. A Guerra do Vietnã começou em 1955 até 30 

de abril de 1975, os jovens americanos, ao verem seus amigos e familiares serem mortos na Guerra, criaram os 

movimentos de contra-guerra, contra-cultura, uma das vertentes foi o movimento hippie “paz e amor”, rejeitando 

o projeto da grande sociedade do Presidente Lyndon Johnson, outras vertentes como o feminismo, os panteras 

negras e o abandono da não-violência ferviam nessa época. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_do_Vietn%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vietn%C3%A3_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coreia_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Zel%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_do_Vietn%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vietn%C3%A3_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_para_a_Liberta%C3%A7%C3%A3o_do_Vietname
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_para_a_Liberta%C3%A7%C3%A3o_do_Vietname
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frente_Nacional_para_a_Liberta%C3%A7%C3%A3o_do_Vietname
http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coreia_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
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Figura 5: óculos modelo Round 

Nos anos 80, que relança o segundo modelo do óculo Cat eye, traz Yana Chupenkeo
19

, 

com sua banda de Punk Rock
20

, que era composta somente por garotas. Elas estão correndo na 

chuva, representando uma cena ocorrida após filmagens de um filme de humor negro dirigido 

por Martin Scorcese, “After Hours” (algo como “Depois de horas”), a cena foi escolhida para 

a campanha inspirada por uma entrevista de Yana, “Começamos as gravações do filme por 

volta das 8 da noite com takes intermináveis de nós saltando para cima e para baixo ao som de 

uma banda de hardcore punk. Quando terminamos a filmagem, estávamos encharcadas 

emsuor e tontas, quando saímos do clube improvisado para as gravações a alvorada recebeu-

nos com um aguaceiro. Corremos como loucas debaixo da chuva, aquilo era a liberdade, 

aquilo representava o que era ser Punk Rock, aquilo era não se esconder” (entrevista retirada 

do site da Ray Ban). 

 

                                                             
19

 Vocalista de uma das primeiras bandas de Punk Rock só de garotas. 
20 Movimento musical e cultural que teve seu auge nos anos 80, e têm como características principais, as músicas 

simples (que geralmente não passam de três acordes), rápidas, com canções que abordam ideias politicas 

anarquistas, niilistas e revolucionárias, também abordam sobre problemas sociais como desemprego, guerra, 

violências e drogas, diversão, relacionamentos e sexo, o visual é rasgado, chocante, desleixado, foge dos padrões 

da moda e da sociabilização, seu ídolos eram “anti-ídolos”, com atitudes destrutivas e foras do comum. 



24 
 

  

Figura 6: segundo modelo do óculos Cat eye 

A peça demonstra uma clara representação de transgressão aos costumes da época, já 

que mostra mulheres seminuas em pleno espaço público, cometendo, o que seria para o 

período e inclusive até os dias de hoje, um ato de atentado ao pudor. Aparentando também 

uma demonstração de expressão de liberdade, características do estilo musical Punk Rock que 

representam, se observa que ao transgredirem as normas de conduta social da forma 

representada na imagem, colocam em cheque questões que são referentes às discussões das 

mulheres. Estas questões são, por exemplo, a própria liberdade de expressão e a circulação 

por espaços considerados de domínio dos homens, como a participação em bandas do estilo 

musical rock and roll.  

A última peça, simulando os anos 90 e relançando os óculos no modelo Geek Style, 

temos o rapper “Rugged Man”
21

, que apesar de ser branco num contexto dominado pelos 

negros, provou que tinha potencial e competência para representar o Rap que, primeiramente, 

vinha de uma cultura negra, passando então a ser aceito e respeitado nesse contexto cultural.  

 

Figura 7: óculos modelo Geek Style 

 

Considerando o nosso objeto empírico, ou seja, uma campanha publicitária composta 

de peças veiculadas por imagens fotográficas, com temáticas claramente de quebra de tabus a 

partir de épocas, de personagens e de acontecimentos importantes, observa-se que os 

discursos e os dispositivos desse campo colocam e atualizam no contexto contemporâneo 

discussões referentes às questões culturais complexas, polêmicas e que, ainda, necessitam ser 

tratadas.  

Bem como, demonstram uma clara posição de que a marca Ray Ban sempre teve um 

posicionamento sociopolítico bastante forte, apoiando as causas sociais referentes às 

                                                             
21 Morador de uma ilha no estado de Nova Iorque chamada Long Island, quando ele tinha 12 anos a Ilha era 
muito influência pelo Rap, eles tinham rappers lendários como Cllinford Smith e Kennye West, e ele queria ser 
como eles, gravava cassetes demo, mas os produtores sempre duvidavam dele, por ele ser branco, faziam 
competições de Rap e ele sempre ganhava, foi assim surpreendendo que ele acabou virando profissional. 
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discussões dos grupos considerados culturalmente como minoritários. Também, que em seus 

75 anos de existência no mercado de bens e produtos, sempre esteve à frente de seu tempo, 

sendo representado pelo consumo de seus produtos por esses grupos sociais. Mas como foi 

lembrado no início desse tópico teórico, a reflexão acerca dos significados e sentidos 

entranhados no corpus de pesquisa, só será mais bem discutido e aprofundado no capítulo 

quatro, destinado as análise das fotografias das peças publicitárias da campanha “Meet the 

legends” 

 

2.3Tabu: questões conceituais  

A campanha que faz parte do corpus que iremos analisar traz, em seu valor simbólico, 

a representação de diversas pessoas que quebram  tabus em épocas distintas da sociedade, no 

século XX. Tais representações são mostradas por meio das seguintes discussões: a coragem 

frente à morte, o uso de roupas consideradas inadequadas em determinado período, a 

circulação em um espaço musical dominado culturalmente por uma raça ou gênero ou até 

mesmo, assumir uma postura e uma conduta sexual diferenciada da sociedade a qual um 

sujeito está inserido. Dessa forma, para melhor entendimento das questões referentes ao 

conceito de tabu, nos debruçaremos sobre os estudos de Sigmund Freud , Totem e Tabu, 

1913. 

Tabu é um termo sem tradução, mas que pode ser associado com o “incomum”: 

 

O significado de “tabu” como vemos, diverge em dois sentidos contrários. Para nós 

significa por um lado, “sagrado”, “consagrado”, e, por outro, “misterioso”, 

“perigoso”, “proibido”, “impuro”. O inverso de “tabu” em polinésio é “noa”, que 

significa “comum” e “ geralmente acessível”. Assim “tabu” traz em si um sentido de 

algo inabordável, sendo principalmente expresso em proibições e restrições. Nossa 

acepção de “temor sagrado” muitas vezes pode coincidir em significado com “tabu”. 

(FREUD, p.38, 1913). 

 
 

O autor coloca o tabu como algo inabordável, sendo a expressão de proibições e 

restrições; como observaremos nas peças os protagonistas são vistos de maneira diferente 

pelas outras pessoas representadas na fotografia.   

 

As restrições do tabu são distintas das proibições religiosas ou morais. Não se baseiam em 

nenhuma ordem divina, mas pode-se dizer que se impõem por sua própria conta. Diferem 

das proibições morais por não se enquadrarem em nenhum sistema que declare de maneira 

bem geral que certas abstinências devem ser observadas e apresente motivos pra essa 

necessidade. As proibições dos tabus não têm fundamento e são de origem desconhecida. 



26 
 

  

Embora sejam ininteligíveis para nós, para aqueles que por elas dominados são aceitos 

como coisas naturais. (FREUD, p.38, 1913). 

 

 

A sociedade cria normativas de conduta, sobre o que é ou não correto, logo quando 

alguém tem atitudes fora do comum e do padrão cultural vigente de uma determinada 

sociedade, é considerado tabu. Assim quebram regras impostas pela sociedade, por leis não 

escritas, transgredindo o que é considerado correto pela maioria sujeitos componentes de uma 

determinada cultura. 

 

Tudo é proibido, e eles não têm nenhuma ideia por quê e não lhes ocorre levantar a 

questão. Pelo contrário, submetem-se ás proibições como se fossem coisa natural e 

estão convencidos de que qualquer violação terá automaticamente a mais severa 

punição. Essas proibições dirigem-se principalmente contra a liberdade de prazer, 

contra a liberdade de movimento e comunicação. Em alguns casos têm um 

significado compreensível e visam claramente a abstinências e renúncias. Mas em 

outros casos o motivo central é inteiramente incompreensíveis. (FREUD, p.41, 

1914). 
 

 

Já que os tabus como denominada Freud são um “conjunto de leis não escritas” (1913, 

p.16), ou como descreve Wundt(1906,p. 308) apud Freud “código de leis não escrito mais 

antigo do homem” , o que fazem as pessoas aceitarem essas leis e esses padrões está fora de 

questão, elas se sujeitam a essas convenções culturais e ainda consideram violação quando 

alguém quebra um tabu. 

 

Pessoas ou coisas consideradas como tabu podem ser comparadas a objetos 

carregados de eletricidade; são sede de um imenso poder transmissível por contato e 

que pode ser liberado com efeito destrutivo se os organismos que provocaram sua 

descarga são fracos demais para resistir a ele. (FREUD, p.40, 1913). 

 

 

As pessoas que quebram tabus são consideradas perigosas “a violação do tabu 

transforma o próprio transgressor em tabu” (FREUD, p.30, 1913), para a sociedade comum, 

lhes são atribuídos um status preconceituoso de periculosidade. Por exemplo, a quarta peça da 

campanha que é um dos objetos de análise dessa pesquisa, retrata os anos 60 e traz a 

personagem Judi Cohen, que foi uma das primeiras mulheres a usarem mini-saia, e o tabu 

representando na imagem retrata a ousadia da personagem em vestir uma roupa dita, pelos 

valores culturais da época, como inapropriada à vestimenta das mulheres daquele período.  

Os tabus são, portanto, regras que regem os padrões culturais de uma determinada 

sociedade e que, ao serem quebrados, possibilitam que os sujeitos vivenciem outras formas de 

existência, bem como produzam outros tabus para viverem em comunidade de uma forma que 

consideram “seguros”.  
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Isto se dá porque a transgressão das normas estabelecidas no meio social e quem as 

quebram, pode trazer insegurança e periculosidade para um determinado grupo e suas 

normativas de convivência. Como diz Freud (1913, p. 42) 

 

Por trás de todas essas proibições parece haver algo como uma teoria de que elas são 

necessárias porque certas pessoas e coisas estão carregadas de um poder perigoso 

que pode ser transferido através do contato com elas. O fato mais estranho parece ser 

que qualquer um que tenha transgredido uma dessas proibições adquire, ele mesmo, 

a característica de ser proibido. 

 
 

A palavra “tabu” denota tudo – seja uma pessoa, um lugar, uma coisa ou condição 

transitória – que é veículo ou fonte desse misterioso atributo. E, finalmente, possui uma 

conotação que abrange igualmente o “sagrado” e “acima do comum”, bem como “perigoso” e 

“misterioso”. (FREUD, p.42, 1913). 

 

O tabu é uma proibição primeva forçamente imposta (por alguma autoridade) de 

fora, e dirigida contra os anseios mais poderosos a que estão sujeitos os seres 

humanos. O desejo de violá-lo persiste inconsciente; aqueles que obedecem ao tabu 

têm uma atitude ambivalente quanto ao que o tabu proíbe. O poder mágico atribuído 

ao tabu baseia-se na capacidade de provocar a tentação e atua como um contágio 

porque os exemplos são contagiosos e porque o desejo proibido no inconsciente 

desloca-se de uma coisa para outra. O fato da violação de um tabu ser expiada por 

uma renúncia mostra que esta renúncia se acha na base da obediência ao tabu. 

 

 

Quando alguém quebra um tabu, logo, ganha o status de transgressor, “ousado”, 

“sugestivo”. Freud diz que a explicação de tabu também lança luz sobre a natureza e a origem 

da consciência. É possível, falar de uma consciência tabu ou, após um tabu ter sido violado, 

de um senso de culpa tabu. A consciência tabu é provavelmente a forma mais remota em que 

o fenômeno da consciência é encontrado. (FREUD, p.89, 1913). Por isso se especula que só 

os mais ousados e tidos como diferentes, ou até o não natural, não só quebram um valor 

estipulado por uma sociedade repressora, mas quebram uma consciência coletiva. 

 

A punição pela violação de um tabu era, sem dúvida, originalmente deixada a um 

agente interno automático: o próprio tabu violado se vingava. Quando, numa fase 

posterior, surgiram as ideias de deuses e espíritos, com os quais os tabus se 

associaram, esperava-se que a penalidade proviesse automaticamente do poder 

divino. Em outros casos, provavelmente como resultado de uma ulterior evolução do 

conceito, a própria sociedade encarregava-se da punição dos transgressores, cuja 

conduta levara seus semelhantes ao perigo. Dessa forma, os primeiros sistemas 

penais humanos podem ser remontados ao tabu (FREUD, p.17, 1913). 

 

 

A base do tabu é uma ação “historicamente”, devido obviamente ao senso comum, á 

proibição, aonde segundo Freud, “cuja realização existe forte inclinação da 

consciência(coletiva).Quando algum dos personagem representados quebra um tabu, está 
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adotando a característica de “diferente”, e ainda no objeto de pesquisa adota o conceito 

“Never Hide”. 

 

2.3 FOTOGRAFIA E PUBLICIDADE: RELAÇÕES NO PROCESSO DE 

REPRESENTAÇÃO DA QUEBRA DE TABUS NA CAMPANHA “MEET THE 

LEGENDS” 

2.3.1 Representação e representação fotográfica: conceitos e relações 

Os processos de representação e de formas simbólicas passam pelo contexto social, no 

caso da campanha “Meet the legends”, a representação de personagens importantes na 

história, em cada peça que a completa, que foram escolhidos para representar uma época, um 

fato/atitude, causar identificação através da representação com a identidade de marca. Como 

argumenta Peruzzolo (1998, p.83) “A categoria conceptual da “representação” é também 

muito importante para a compreensão da lógica das culturas, pois que as diferenças culturais 

se explicam por diferentes dinâmicas representacionais”. 

 As representações significam e simbolizam os modos de existir em suas culturas, 

representar é estar por, no caso das fotografias são personagens que representam pessoas com 

determinados comportamentos culturais, escolhidos pela marca , para representar  quebras de 

tabu. 

Segundo Moscovici (1978), as representações sociais, estão intimamente ligadas a 

seus contextos históricos e sociais por um movimento de reflexividade- elas são produzidas 

no espaço dos processos sociais, espelhando diferenças e movimentos da sociedade; por outro 

lado, enquanto sentidos construídos e cristalizados, elas dinamizam e condicionam práticas 

sociais. Há uma divisão interna e externa dos indivíduos, que percebem e são afetados pelas 

imagens (passam por processos de percepção e afecção)- e , desses processos, as devolvem ao 

mundo em forma de representação. 

Assim cada contexto sociocultural possui seus símbolos, suas identidades e suas 

crenças. As representações construídas pelos sujeitos  fazem parte das práticas sociais, são os 

sentidos e os significados que melhor identificam os padrões do contexto social, reproduzem 

os valores e os costumes de cada cultura. As fotografias da campanha trazem representantes 

de diferentes épocas como símbolos de quebras de tabus. 
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[...] as formas integradoras da vida social, construídas pelos homens para manter a 

coesão do grupo e que propõem como representações do mundo. Expressas por 

normas, instituições, discursos, imagens e ritos, tais representações formam como 

que uma realidade paralela à existência dos indivíduos, mas fazem os homens 

viverem por elas e nelas. As representações construídas sobre o mundo não só se 

colocam no lugar deste mundo, como fazem com que os homens percebam a 

realidade e pautem sua existência. São matrizes geradoras de condutas e práticas 

sociais, dotadas de força integradora e coesiva, bem como explicativa do real. 

Indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio das representações que 

constroem da realidade. (PESAVENTO, p.39). 

Com isso, a representação é simbólica, de acordo com os contextos sociais onde as 

representações são produzidas e recebidas. No caso dos personagens representados de “forma 

simbólica” na campanha “Meet the legends”, são representantes de determinadas condutas e 

práticas sociais, que definem e distingue a marca e os consumidores (público-alvo) da marca. 

 

Thompson (1995, p.181-183) afirma que: 

[...] formas simbólicas- isto é, ações, objetos e expressões significativas de vários 

tipos – relação a contextos e processos historicamente específicos e socialmente 

estruturados, transmitidos e recebidos. [...] Usarei o termo “formas simbólicas” para 

me referir a uma ampla variedade de fenômenos significativos, desde ações, gestos e 

rituais até manifestações verbais, textos, programas de televisão e obras de arte. 

 
 

As formas simbólicas do nosso objeto de estudo, são as representações do tabu 

apresentadas nas fotografias publicitárias da campanha escolhida como objeto de pesquisa. 

A representação fotográfica, também cabe no conceito de estar por, estar por algo, 

representar uma pessoa que já existiu, representar uma atitude, representar uma época. Ainda 

que as fotografias da campanha apesar de serem publicitárias e retratarem séculos passados, 

tem o teor de factuais. 

 

2.3.2 A linguagem fotográfica e suas contribuições nos processos de representação 

A linguagem fotográfica abrange um leque extenso de elementos que fazem parte de 

sua estrutura e que permitem maneiras próprias à fotografia “mostrar” imagens. Também, a 

partir da linguagem fotográfica, bem como de um contexto determinado que se aproprie da 

mesma dirigindo a fotografia para o uso em um campo específico, como o da publicidade, é 

possível a este mecanismo realizar processos de representação.  

Os elementos que fazem parte da estrutura de linguagem do dispositivo fotográfico 

são: o foco de atenção, a relação figuro-fundo, o equilíbrio e o desequilíbrio, os elementos 
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morfológicos, a profundidade de campo, o movimento, a iluminação, os processos de 

conotação barhesianos
22

 ou a relação espaço-tempo. Também, há ainda alguns outros que são 

considerados básicos e fundamentais para a que uma fotografia, independente do campo que 

dela se aproprie, faça-a realizar o seu objetivo enquanto uma linguagem visual.  

Entre os elementos da linguagem fotográfica que são considerados mais básicos, estão: 

os enquadramentos, que podem se apresentar tanto em posição vertical como horizontal; os 

ângulos de tomada fotográfica, que determinam a relação com a superfície onde é feita a 

tomada da imagem e que, igualmente, se materializam nos planos fotográficos; estes últimos 

são responsáveis por produzirem a percepção espacial do olhar do fotógrafo em relação à cena 

fotografada. E ainda, temos a composição, que organiza os elementos no enquadramento 

fotográfico como o fotógrafo ou qualquer outra instância de produção da imagem quer que a 

mesma seja decodificada ou interpretada.  

Para compreendermos como a linguagem fotográfica básica contribui nos processos de 

representação, em primeiro lugar, delimitaremos com quais desses elementos iremos 

trabalhar, e, em segundo lugar, é importante que especifiquemos o que significam cada um 

dos elementos considerados básicos dessa linguagem. Dessa forma, os elementos da 

linguagem fotográfica os quais nos debruçaremos nessa discussão e que são importantes para 

essa pesquisa, são: o enquadramento, os planos, os ângulos, o tipo de objetiva utilizada na 

captação, a composição e suas variações, a relação figura-fundo, o foco de atenção, alguns 

dos elementos conotativos barthesianos – a pose dos modelos humanos, a presença de objetos 

na cena fotográfica e a fotogenia da imagem – e, por fim, a iluminação utilizada nas 

fotografias da campanha que fazem parte do corpus da pesquisa.  

O motivo pelo qual se escolheu tais elementos da linguagem fotográfica como aqueles 

que serão aprofundados nesse tópico, será debatido no texto de metodologia, do capítulo três 

do trabalho monográfico. 

Assim, comecemos pelo conceito de enquadramento que, conforme já foi explicitado, 

diz respeito em primeiro lugar, ao posicionamento da câmera fotográfica em relação à tomada 

da imagem, e que pode ser realizada em vertical ou horizontal. Conforme Jorge Pedro Sousa 

“O enquadramento corresponde ao espaço da realidade visível representado na fotografia” 

                                                             
22 O teórico da área da semiologia Roland Barthes foi o primeiro pesquisador dos sentidos encontrados nas 

fotografias utilizadas nos campos específicos da comunicação, ou seja, a fotografia jornalística e a fotografia 

publicitária. Ele defendia que a fotografia tinha duas estruturas que as sustentavam: o denotativo, que seria o 

analógico fotográfico, e o conotativo, relacionado a códigos de natureza sócio-cultural a partir do contexto 

apresentado nas imagens, e ao qual ele denominou de paradoxo fotográfico. Essa característica da fotografia foi 

detalhada pelo autor a partir de seis processos, incluindo o texto verbal utilizado junto com as imagens. São eles: 

a trucagem, a pose, os objetos, a fotogenia, o esteticismo e a sintaxe. Para o problema e objeto de pesquisa que se 

apresenta somente a pose, os objetos e a fotogenia interessam para o contexto de análise do corpus de trabalho. 
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(SOUSA, p.67,2004). O enquadramento, por sua vez, se concretiza no plano, e apesar do 

plano poder ser variável conforme o fotógrafo, o autor considera quatro tipos de plano: 

 

 

Planos gerais: Os planos gerais são planos abertos, fundamentalmente informativos, 

e servem, principalmente, para situar o observador, mostrando uma localização 

concreta. Os planos gerais também podem servir, por exemplo, para fotografias em 

que o próprio cenário é o “personagem”; Planos de conjunto: planos gerais mais 

fechados, onde se distinguem os intervenientes da ação e a própria ação com 

facilidade por inteiro; Plano médio: os planos médios servem para relacionar os 
objetos/sujeitos fotográficos, aproximando-se de uma visão “objetiva” da realidade, 

um plano médio mais aberto pode considerar-se um plano de três quartos ou plano 

americano; um plano médio mais fechado pode considerar-se um plano próximo; 

Grande Plano: os grandes planos enfatizam particularidades (uma rosto, uma 

janela), sendo frequentemente mais expressivos do que informativos, embora 

também sejam menos polissêmicos do que planos gerais, já que estes últimos 

possuem mais elementos para consumo do observador. (SOUSA, p.67,68, 2004).  

 

 

Além dos planos fotográficos, também são levados em conta os ângulos de tomada de 

imagem: que fazem parte de sua estrutura e que permitem maneiras próprias à fotografia 

“mostrar” imagens. Também, a partir da linguagem fotográfica, bem como de um contexto 

determinado que se aproprie da mesma dirigindo a fotografia para o uso em um campo 

específico, como o da publicidade, é possível a este mecanismo realizar processos de 

representação.  

Os elementos que fazem parte da estrutura de linguagem do dispositivo fotográfico 

são: o foco de atenção, a relação figuro-fundo, o equilíbrio e o desequilíbrio, os elementos 

morfológicos, a profundidade de campo, o movimento, a iluminação, os processos de 

conotação barhesianos
23

 ou a relação espaço-tempo. Também, há ainda alguns outros que são 

considerados básicos e fundamentais para a que uma fotografia, independente do campo que 

dela se aproprie, faça-a realizar o seu objetivo enquanto uma linguagem visual.  

Entre os elementos da linguagem fotográfica que são considerados mais básicos, estão: 

os enquadramentos, que podem se apresentar tanto em posição vertical como horizontal; os 

ângulos de tomada fotográfica, que determinam a relação com a superfície onde é feita a 

tomada da imagem e que, igualmente, se materializam nos planos fotográficos; estes últimos 

são responsáveis por produzirem a percepção espacial do olhar do fotógrafo em relação à cena 

                                                             
23 O teórico da área da semiologia Roland Barthes foi o primeiro pesquisador dos sentidos encontrados nas 

fotografias utilizadas nos campos específicos da comunicação, ou seja, a fotografia jornalística e a fotografia 

publicitária. Ele defendia que a fotografia tinha duas estruturas que as sustentavam: o denotativo, que seria o 

analógico fotográfico, e o conotativo, relacionado a códigos de natureza sócio-cultural a partir do contexto 

apresentado nas imagens, e ao qual ele denominou de paradoxo fotográfico. Essa característica da fotografia foi 

detalhada pelo autor a partir de seis processos, incluindo o texto verbal utilizado junto com as imagens. São eles: 

a trucagem, a pose, os objetos, a fotogenia, o esteticismo e a sintaxe. Para o problema e objeto de pesquisa que se 

apresenta somente a pose, os objetos e a fotogenia interessam para o contexto de análise do corpus de trabalho. 
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fotografada. E ainda, temos a composição, que organiza os elementos no enquadramento 

fotográfico como o fotógrafo ou qualquer outra instância de produção da imagem quer que a 

mesma seja decodificada ou interpretada.  

Para compreendermos como a linguagem fotográfica básica contribui nos processos de 

representação, em primeiro lugar, delimitaremos com quais desses elementos iremos 

trabalhar, e, em segundo lugar, é importante que especifiquemos o que significam cada um 

dos elementos considerados básicos dessa linguagem. Dessa forma, os elementos da 

linguagem fotográfica os quais nos debruçaremos nessa discussão e que são importantes para 

essa pesquisa, são: o enquadramento, os planos, os ângulos, o tipo de objetiva utilizada na 

captação, a composição e suas variações, a relação figura-fundo, o foco de atenção, alguns 

dos elementos conotativos barthesianos – a pose dos modelos humanos, a presença de objetos 

na cena fotográfica e a fotogenia da imagem – e, por fim, a iluminaçãoutilizada. 

 

 

Normal: A tomada da imagem faz- se paralelamente á superfície, oferecendo uma 

visão “objetivante” sobre a realidade representada na fotografia; Picado (plongée): a 

tomada da imagem faz-se de cima para baixo, tendendo a desvalorizar o motivo 

fotografado. Contrapicado (contra-plongéé): a tomada de imagem faz-se de baixo 

para cima, tendendo a valorizar o motivo fotografado. (SOUSA, p.68, 2004). 

 

 

Também a composição, que faz parte da linguagem fotográfica básica, pode ser 

entendida como a disposição dos elementos na fotografia. Nela está implícita a intenção da 

fotografia, a difusão da sensação ou ideia que ela quer passar. Como explica Sousa (2004, p. 

69): 

 

A regra dos terços é uma forma clássica de definir composições fotográficas e 

pictórias. Consiste em dividir a imagem em terços verticais e horizontais, formando 
nove pequenos rectângulos. Os pontos definidos pelo cruzamento de linhas verticais 

e horizontais são pólos de atração visual, podendo ser aproveitados para colocação 

do tema principal ou da parte mais importante do tema principal. Porém, caso se 

pretenda equilibrar o tema principal e se este estiver colocado num dos pontos 

referidos, pode incluir-se um tema secundário no ponto diagonalmente oposto- 

desde que este não ofusque o tema principal. Estabelecer-se, assim, uma hierarquia 

entre os elementos da imagem. 

 

 

Quando se quer passar a impressão de uma imagem mais dinâmica, pode-se usar 

composições em desequilíbrio, como explica Sousa, seguindo a regra dos terços horizontais 

superior ou inferior; ao colocar o tema fora do centro, obriga-se o olhar do observador a 

mover-se pelo enquadramento e permite-se a esse observador uma melhor observação 

contextual do ambiente que rodeia o motivo. 



33 
 

  

O motivo principal da fotografia é obviamente o foco de atenção, já que o homem é 

incapaz de prestar atenção simultaneamente a todos os estímulos de uma estrutura complexa: 

 

A organização dos estímulos é uma das condicionantes da amplitude temporal, ou 

seja, do tempo durante o qual a atenção do observador é mobilizada para o foco de 

atenção. Só depois de atingir a saciedade perceptiva é que a atenção do sujeito vai 

atender a novos focos onde possa ir buscar novas informações. Estes focos 
secundários devem ser os restantes elementos que o fotógrafo deve procurar ordenar 

e hierarquizar numa fotografia para gerar um determinado sentido. (SOUSA, P.70, 

2004). 

 

 

No caso das fotografias das peças da campanha “Meet the legends” , têm como motivo 

principal a representação de lendas que utilizam o produto, o foco permeia o produto e o 

personagem representado, os outros elementos, são parte do cenário, que sugerem época, 

lugar, além de outras pessoas, usados para gerar determinado sentido. 

 

Quando organiza composicionalmente uma fotografia, o fotógrafo deve levar em 

consideração que vários fatores levam a que determinados pontos ou áreas de uma 

imagem cativem mais facilmente a atenção: a intensidade dos estímulos 

(provocada,por exemplo, pela cor), a incongruência, o isolamento, a repetição, o 

contraste cromático, o contraste luz-sombra. (SOUSA, p.71, 2004). 

 

 

Sousa cita a teoria de Gestalt que ensina-nos que percebemos contextualmente 

configurações globais e não unidades dispersas, ou seja, um conjunto organizado de 

sensações, por exemplo, a relação figura - fundo pode mudar todo o contexto da imagem, 

causando novas sensações. 

 
As relações-figura-fundo são dinâmicas. Os elementos que se encontram no fundo, tal 

como aquelas que rodeiam o motivo, em principio contribuirão para que à foto seja 

atribuído um sentido por parte do observador (de quem, em ultimo grau, depende sempre a 

atribuição de um sentido final á mensagem.” (SOUSA, p.72, 2004). 

 

 

Além desses elementos também analisaremos o tipo de objetiva utilizada em cada 

fotografia, uma objetiva normal é aquela cujo ângulo de visão corresponde, 

aproximadamente, ao do olho humano, de 135mm, 80 mm ou 50mm; a teleobjetiva de foco 

longo é capaz de proporcionar uma imagem maior, dentro de uma distância fixa, por exemplo 

a de 1000mm; a grande- angular captura um ângulo de visão mais longo, as objetivas são 

importantes para gerar sentido, para aproximar os personagens representados nas fotografias 

com o público- alvo. 
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Outro fator importante para nossa análise é a pose dos modelos, tanto para a atitude 

das lendas representadas, quanto para as outras pessoas representadas. 

 

É claro que o contexto físico pode modificar os valores afetivos. Em fotografia, as 

expressões dos figurantes podem também amenizar ou mesmo mudar a força da 

figura principal e da fotografia no seu todo. Um rosto sorridente, colocado ao lado 

de outro mal humorado, pode modificar a cena, como pode mostrar-se afetuoso em 
face a uma expressão carrancuda e ameaçadora. (LIMA, p.107, 1988). 

 

 

De toda forma, a expressão do olhar e do rosto dá significado à maioria das fotografias 

vistas no dia-a-dia, no caso da fotografia publicitária, ajuda a demostrar o que a marca retrata 

naquela campanha, com ajuda do slogan, reforça o conceito da campanha. “A compreensão 

do olhar e do rosto é fundamental para a transmissão da emoção e da situação em que se 

encontra o personagem dentro do seu espaço” (LIMA, p.111, 1988). 

E por fim um dos elementos mais importantes da fotografia a iluminação, para fins 

fotográficos, a luz têm quatro características: intensidade; direção; natureza e cor. 

O fotógrafo com ajuda da produção, e baseado no briefing
24

 do pedido de trabalho 

deve adaptar e sentir o que o anunciante quer passar, e grande parte dessa sensação é 

responsabilidade do fotógrafo, além de produção e figurino; ou seja; “para que um observador 

se envolva na comunicação fotográfica, é preciso, entender a sua cultura, ás expectativas, ás 

suas motivações (conscientes ou não), aos seus hábitos e experiências anteriores.” (SOUSA, 

p.71,2004). 

Assim analisaremos os componentes da linguagem fotográfica pensando no processo 

de representação e o que a marca propõe com esses processo em sua campanha de aniversário 

de 75 anos. 

 

2.3.3 A fotografia publicitária: características, funcionamento e contribuições com os 

processos de representação 

 A fotografia é um dispositivo utilizado pelo campo da publicidade devido à 

possibilidade inata à própria fotografia, ou seja, o seu poder imagético, ela é uma das formas 

mais utilizadas pelos meios de comunicação para informar, vender, instigar e fazer o 

consumidor desejar o produto. 

                                                             
24

É um conjunto de informações , ele  deve criar um roteiro de ação para criar a solução que o cliente procura, é 

como mapear o problema, e com estas pistas, ter idéias para criar soluções. 
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 A fotografia publicitária une as grandes correntes da fotografia, a fotografia 

documental, de moda e artística, como afirma Raúl Equizábal (2001, p.11) “Em la publicidade 

se funden las grandes corrientes de la fotografia documental, de modas y artística. 

Informácion, pero también seducción y, em los mejores casos, inspirácion”.  

 A partir do século XX se consolidou o uso da imagem em muitos segmentos, como 

explicam Souza e Custódio (2005), atendendo com destaque os interesses comerciais e 

políticos, como o caso do uso da fotografia pelo campo publicitário: 

 

 

Diversas empresas recorrem á utilização da fotografia publicitária como principal 

instrumento midiático, talvez pela sua aclamada “magia” ou poder. Magia que está 

atrelada à estética, ou seja, à produção de um conteúdo imagético, em que os 

elementos dispersos na imagem estão quase sempre vinculados a uma ou diversas 

significações. O intuito dessa articulação visual é penetrar na mente do consumidor 

visando fazer com que este se mobilize para o que lhe está sendo ofertado. 

(LAHAM, LOPES,2005, p. 115). 

 

 

A fotografia publicitária traz assimilação direta com o receptor, ela é capaz de levar o 

receptor a outra realidade, capaz de transmitir sensações: “a fotografia publicitária, além de 

comunicar com ênfase, é requisitada por seu poder de causar uma interação rápida com o 

receptor quando exposto á imagem e sua mensagem” (LAHAM, LOPES, 2005,p.115). 

A fotografia traz em si várias razões para ser muito utilizada em campanhas 

publicitárias, como sua capacidade de informação, sua veracidade, a emoção que pode/quer 

causar, a objetividade, a proximidade com o público-alvo, a atenção que recebe dele e a sua 

estética. Para complementar essas características bem quistas da fotografia e a justifica do seu 

uso pela publicidade, utilizaremos das palavras de Raúl Equizábal (2001, p. 58) 

 

La información: la fotografia se muestra notablemente superior al dibujo em 

términos de la cantidad de informácion que puede transmitir; es, por así decir, 

exhaustiva. La presentación fotográfica muestra mucho mejor los detalhes del 

produto y facilita el reconocimiento del mismo. La veracidade: la fotografia tiene 

um valor testimonial del que carece el dibujo y que la hace especialmente apta para 
las demostraciones del producto. Existe algo em torno al hecho de que se trata de 

uma fotografia que conduce a los lectores a considerar que no se les oferece outra 

cosa más que la verdade.La verdade com todo su poder de convicción. La emoción: 

las escenas que transmiten sentimentos, ternura,etc., resultan reforzadas cuando se 

emplea la fotografia. Las imágenes de la depresión em ciertos anúncios de los anos 

treinta ganaban em dramatismo cuando se empleaba uma fotografia que se revestia 

de documento real. La objetividade: la ilusión de objetividade, de que em la 

fotografia hay uma medición puramente mecânica y que no permite la intromisión 

de la subjetividade, sigue siendo uno de sus principales argumentosa favor.Esta 

ilusión no se perde ni siqueira ante las encenas irreales. Èstas resultan mucho más 

sorprendentes y llamativas precisamente porque han sido fotografiadas y no 
dibujadas. La proximidad: alconeter la imagen fotográfica mayor cantidad de 

información que ele dibujo, también produce más aguda sensación de proximidad al 
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tema. El grado de identificación del espectador com la cena aumenta. La atención: 

cuanto más personal, excelente y artítico seaun dibujo más peligro hay de que la 

atención e centre em ele estilo em vez de en ele producto. El esteticismo: el uso de 

ciertas tecnologias convencionales puede proporcionar a la fotografia la 

possibilidade de ser confundida com um dibujo o pintura. 

 

 

A fotografia faz parte da produção das peças da campanha, o fotógrafo recebe uma 

encomenda do trabalho e geralmente trabalha com uma equipe, organizada por um produtor, 

que recruta o conjunto a ser fotografado, como as modelos, maquiadores, estilista, locação, 

composição do cenário e outros vários elementos. Também um diretor de arte, que geralmente 

é o próprio fotógrafo. O conjunto dessas características pode render fotografias publicitárias, 

que demostram a intenção da campanha, ele deve passar para realidade, a encomenda feita 

pela agência de propaganda que criou o conceito e possivelmente um roteiro ao qual o 

fotógrafo deverá seguir. 

 

Sendo a elaboração da campanha uma tarefa praticamente de responsabilidade da 

agência de propaganda, a fotografia- quando solicitada- é imprescindível na 

obtenção de resultados, uma vez que permite a premeditação de um sistema de 

signos simples ou complexos, organizados e convencionados de tal modo que 

possibilitem a construção e transmissão de mensagens. A fotografia, por meio de sua 

plástica visual, é capaz de manipular o psíquico humano fazendo o receptor reagir de 
modo cadencioso conforme o que a estrutura de comunicação e marketing planeja: 

despertar a atenção e interesse, desejo, e o mais importante, a ação do seu receptor 

(público-alvo/ consumidor). (LAHAM, LOPES, p.121, 2006). 

 

 

Há diversos elementos para se preocupar quando o fotógrafo recebe a encomenda de 

trabalho, para que enfim chegar ao resultado final e virar uma peça da campanha. 

 

Para executar a “magia”, ou mais propriamente a tarefa, o fotógrafo e sua equipe 

necessitam, primeiramente, de um estúdio fotográfico onde haja um ambiente que 

concentre os diversos recursos para obtenção das imagens. È fundamental um 
grande espaço físico e boas locações, fundos infinitos e fundos moldáveis, 

equipamentos de luz potentes como geradores, tochas e luz contínua, vários recursos 

de modelagem de luzes como haze-lights, strips, snoods, lightbrushes,suportes como 

table-tops, câmeras de médio e grande formato, recursos de lentes, filtros, correções 

e fotometragem diversos além de tripés e suportes de diversos tamanhos, sprays e 

moldes de efeitos como o splash entre muitos outros. (LAHAM, LOPES,2006, 

p.120). 

 

 

Assim o fotógrafo reúne todos esses recursos para passar a intenção da campanha nas 

fotografias, cuidando antes de cada detalhe. 
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Os componentes humanos perceptivos á imagem são estimulados pela luz e seus 

efeitos na superfície dos corpos sobre os quais incide e dos quais é translada. No 

entanto, há elementos fisiológicos, psicológicos e culturais próprios e resultantes da 

condição humana e de sua relação visual com o meio que passam a compor nosso 

entendimento sobre as imagens. A teoria de Gestalt ensina que vemos por 

configurações entre figuras e fundos. Nada é percebido isoladamente, mas sim no 

seu conjunto dentro de um certo contexto. Temos ainda a capacidade de selecionar 

aquilo que nos parece mais coerente ou que forma uma imagem mais compacta, 

mais precisa ou homogênea. (CAMARGO,1999,p.13). 

 

 

 Assim com o resultado das fotografias, as peças mostram com seus elementos, as 

representações necessárias para dar sentido à campanha. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Pensando a representação da quebra de tabus nas fotografias publicitárias da campanha 

“Meet the legends” – Criações metodológicas 

 

Quanto à metodologia do presente estudo, trata-se de uma pesquisa qualitativa, que 

analisa às fotografias de sete peças da campanha de 75 anos da marca Ray Ban, que leva o 

nome “Meet the legend” (conhecendo as lendas) e o slogan “Never Hide” (algo como nunca 

se esconda). Para Michel (2005, p33), “na pesquisa qualitativa o pesquisador participa, 

compreende e interpreta”, segundo Moreira (2005), foca na interpretação de dados. A autora 

complementa afirmando que “ na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica 

ou estatisticamente, mas convence na forma de experimentação empírica.(Michel, p.33). 

Para realização desse trabalho final de graduação, será feito um levantamento 

bibliográfico, sobre a Ray Ban e a campanha “Meet the legends”: a quebra de tabus na 

construção da identidade de marca; A fotografia e a publicidade: relações no processo 

derepresentação da quebra de tabus na campanha “Meet the legends”. 

 

Pesquisa bibliográfica, num sentido amplo, é o planejamento global inicial de 

qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, localização e obtenção 

da bibliografia pertinente sobre o assunto até a apresentação de um texto 

sistematizado, onde é apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de forrna a 

evidenciar o entendimento dos autores, acrescido de suas próprias ideias e opiniões. 

( STUMPF, 2005,p. 51). 

 

Como objetivo principal temos as análises das fotografias de sete peças da campanha 

de aniversário de 75 anos da marca “Ray Ban”, como processo de representação das quebras 

de tabus. 

 

È precisamente essa capacidade das imagens de comunicar uma mensagem que 

constitui o aspecto principal de sua análise. Em outras palavras, interessa à análise 

da imagem compreender as mensagens visuais como produtos comunicacionais, 

especialmente aquelas inseridas em meios de comunicação de massa: fotografias, 

anúncios publicitários (COUTINHO, p.331, 2005). 
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As peças da campanha que escolhemos para analisar foram retiradas do site oficial da 

Ray Ban (http://www.ray-ban.com/brazil/), que além de trazer as peças, trazia entrevista com os 

personagens que são representados na campanha. 

Escolhemos analisar nas fotografias das peças da campanha os seguintes elementos, 

que fazem parte da estrutura de linguagem fotográfica: o foco de atenção, a relação figura- 

fundo, o equilíbrio e o desiquilíbrio, os elementos morfológicos, a profundidade de campo, o 

movimento, a iluminação, os processos de conotação barthesianos ou a relação espaço-tempo, 

os enquadramentos, os ângulos, a composição. 

Assim, na análise será necessária a mudança dos códigos das mensagens, do visual 

que é o objeto da investigação para o verbal, como afirma Duarte e Souza apudTania Souza 

(2001): 

Ao pensar a imagem através do verbal, acaba-se por descrever, falar da imagem, 
dando lugar a um trabalho de segmentação da imagem em unidades discretas. A 

palavra fala da imagem, a descreve e traduz, mas jamais revela a sua matéria visual. 

Por isso mesmo, uma “imagem não vale mil palavras, ou outro número qualquer”. A 

palavra não pode ser a moeda de troca de imagens. É a visibilidade que permite a 

existência, a forma material da imagem e não sua correlação verbal.” (p.335) 

. 

 Entre os aspectos destacados estariam o enquadramento, a perspectiva, a relação 

fundo/figura, a composição da imagem, a utilização da luz e cores, a relação entre objetos 

representados e a função da mensagem visual. Desta forma, a imagem, como texto visual a ser 

lido, seria marcada pela presença de diversas maneiras de significar. 

 

 

 

 

 

http://www.ray-ban.com/brazil/
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4 REPRESENTAÇÃO DE TABUS: A ANÁLISE DAS FOTOGRAFIAS 

PUBLICITÁRIAS DA CAMPANHA “MEET THE LEGENDS”- 75 ANOS RAY BAN 

 

Neste capítulo analisaremos as fotografias das peças da campanha “Meet the legends” 

e as suas representações de tabus. Através de sete fotografias que constituem a amostragem 

qualitativa, das lendas escolhidas pela marca para representações de quebra de tabus, através 

da linguagem fotográfica publicitária para retratar a identidade de marca. 

Figura A: Primeira peça da campanha “Meet the legend”, que representa o ano de 1937, e traz 

a representação do piloto Raymond Swalley. 

A fotografia publicitária correspondente à figura A, registra uma cena em preto e 

branco, remetendo assim como se fosse uma foto tirada na época que a campanha representa 

1937, o produto que o personagem principal usa é o óculos Wayfarer primeiro modelo da Ray 

Ban. 

A imagem está em enquadramento horizontal, mostrando assim além do personagem 

principal, o ambiente e os outros personagens que a compõe. 
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Em um plano conjunto, a imagem fotográfica contextualiza o ambiente em que o piloto 

está inserido, conforme Sousa (2004, p.68) “planos conjuntos são planos gerais mais 

fechados, onde se distinguem os intervenientes da ação e a própria ação com facilidade por 

inteiro”. Assim o conjunto de elementos sígnicos apresentados na fotografia publicitária em 

questão dão a ver que o piloto está em um campo de treinamento de pilotos de Guerra, em 

meio a um recrutamento voluntário para a Segunda Guerra Mundial. 

O ângulo utilizado nessa fotografia é um ângulo normal que como explica Sousa (2004, 

p.68) “a tomada da imagem faz-se paralelamente á superfície, oferecendo uma visão de 

“objetividade” sobre a realidade representada na fotografia”. 

A lente utilizada a fim de captar a representação nela composta é uma objetiva 50 mm, 

que tem o mesmo ângulo de visão do olho humano. Ou seja, não distorce nenhum elemento 

da imagem, oferecendo uma visão objetiva da cena retratada. 

A composição é a disposição dos elementos na fotografia, desde o cenário, situando o 

lugar onde os personagens e os outros elementos estão. As relações figura- fundo, situam o 

observador, além dos personagens que rodeiam o motivo contribuindo para o sentido da 

fotografia. O foco de atenção é o piloto representado a quebra do tabu. 

Outro fator importante são as poses dos modelos, os outros pilotos estão todos em uma 

fila lateral um do lado do outro em sincronia, suas expressões são de desinteresse, todos com 

as roupas de treinamento e as mãos para trás , o personagem principal está levantando a mão 

em um gesto de “se voluntariando” e os comandantes prestam atenção nele. 

A iluminação é uma contra-luz, em um ambiente aberto com luz natural, sendo 

aparentemente á tardinha. 

Notamos assim que a fotografia têm uma certa sincronia e repetição, até chegar na lenda 

escolhida para representar a identidade de marca, o piloto Raymond Swalley, que representa o 

tabu sobre o medo da morte, e mesmo usando o óculos que teoricamente esconde algo, o 

slogan “Never Hide”, nunca se esconda diz ao contrário e ele acaba representando a coragem 

diante de um assunto tão delicado, o que o torna diferente e já o aproxima de um dos 

comandantes (seu superior), que também utiliza o produto. 
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A cor e a iluminação querem remeter como se a foto fosse tirada na época que a peça 

representa, como havia comentado antes, colocando as representações no passado, parece uma 

foto factual, do exato momento que o piloto faz a ação que o mostra sem medo. 

 

 
Figura B: A segunda peça, que representa o ano de 1940 e traz a representação  do escritor 

(que utiliza o produto), Taylor Mead. 
 

A fotografia publicitária correspondente à figura B, registra uma cena nas de Nova 

York de 1940, ele assume sua homossexualidade e as pessoas os julgam nas ruas, o 

personagem principal usando o óculos Clubmaster, representa a lenda Taylor Mead, em um 

pedaço de um entrevista recente para a marca Ray Ban (retirada do site da Ray Ban), Taylor 

Mead comenta: “Na década de 40, ser homossexual era ilegal. A polícia tentava sempre 

apanhar-nos e colocar-nos na prisão. Mas eu era quem eu era. Não iria mudar. E sabe que 

mais? Ser homossexual nunca me incomodou minimamente; era apenas um pouco assustador. 

Escrevia tal como vivia: apenas para meu prazer, sem vergonha ou receio.” 
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A segunda fotografia da campanha “Meet the legends” está em um enquadramento 

horizontal, buscando mostrar o lugar aonde estão os personagens, a reação dos coadjuvantes 

perante a ação principal. 

Nessa fotografia o plano utilizado foi o plano médio, ou plano- americano aonde os 

personagens principais estão bem próximos do observador, evidenciando-os, e os personagens 

secundários com seus olhares de reprovação ao fundo. 

Está fotografia está em um ângulo de um leve contra-plongé (fotografia captada de 

baixo para cima, conforme o posicionamento do fotógrafo). 

 A lente utiliza nessa fotografia é um 200mm, que aproxima o tema principal, e 

também mostra o fundo da cena. 

A composição é um cena de 1940 em Nova York, em uma rua movimentada e 

provavelmente comercial, pelo estilo dos prédios e portas, é um dia aparentemente nublado 

(cinza), o casal aparenta serenidade e alegria e até estranhamento com as expressões dos 

outros personagens, com olhar de “repressão”, “desagrado”. 

As relações figura-fundo são exatamente para nos situar, o que rodeia a lenda principal 

representada e seus significados. 

O foco de atenção é o escritor Taylor Mead e seu acompanhante, representando a 

quebra de tabu. 

Os personagens principais representados, estão com vestimentas formais, e elegantes, 

de mãos dadas e postura confiante, como se vissem as pessoas atrás deles os olhando com 

desagrado, eles continuam firmes e não se importam, com a cabeça levantada e sem medo. 

A iluminação é escura, remete á uma externa em um dia nublado e um pouco frio, as 

cores utilizadas remetem as máquinas analógicas de 1940, com uma cor levemente sépia. 

A fotografia deixa claro a quebra do tabu, que como sabemos ainda é um tabu, a 

aceitação e não preconceito e poder assumir a sua sexualidade perante a sociedade, a Ray Ban 

o mostrou em época diferente para ocultar o impacto que ainda. Infelizmente, é muito 

presente em nossa sociedade. 
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Figura C: A terceira peça da campanha “Meet the legends”, que traz a representação do o 

compositor e dançarino Normam Blagman. 

 

  A fotografia da terceira peça da campanha, representa a década de 50, e o óculos 

relançado é o modelo Wayfarer, Normam Blagman e seu par, dançam de forma considerada 

“indecente” e como notasse com vontade e prazer, eles são os únicos a usar o produto e 

aparentemente os únicos a se divertir. 

 O enquadramento utilizado nessa fotografia é horizontal, evidenciando os personagens 

no centro da imagem o ambiente (baile/ festa), e as pessoas em volta, olhando-os com 

reprovação. 

 Em Plano conjunto mostra a ação (dança) entre Normam e seu par, além do cénario de 

de outras pessoas. O ângulo utilizado foi um leve contra- plongé, ângulo filmado de baixo 

para cima, engrandecendo os personagens principais, mas mesmo assim os aproximando do 

público- alvo e propositalmente deixando os outros personagens ao fundo, coadjuvantes. 

 A objetiva é uma 300 mm afim aproximar a lenda com seu par e passos de Rock´n 

Roll atrevidos, e mesmo assim situar o espectador das cenas. 
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 A composição é um cena que representa a década de 50, os personagens principais 

usam roupas com estilo Rock´n Roll, meias altas, terninho, a menina usa saias que se 

movimentam aos passos descontrolados e divertidos. 

As relações figura fundos exemplificam a quebra do tabu, dois jovens dançando 

livremente aparentando estarem muito felizes e parecendo não ligar para as caras de 

reprovação das outras pessoas presentes na pista de dança. 

O foco atenção é a lenda Normam Blagman, para melhor situá-los citaremos uma 

pedaço de uma entrevista do compositor, dançarino, retirado do site oficial da Ray Ban: 

Quando eu era criança, me ensinaram todas as danças de contato dos anos 30 e 

40.Existiam muitos tipos de dança, surgindo novas danças, todos os dias. A dança 

mudou porque a música mudou: a batida tornou-se mais forte. Intensificou  a batida 

e deu origem a um novo tipo de dança, que apesar de ter menos contado corporal 

entre os dançarinos, era uma dança solta e sensual, aonde os pares se olham e se 

divertem juntos, cada um com seu próprio estilo, sentindo a música. Enquanto 

compositor, aprendi todas as danças de forma a poder entender a lidar melhor com a 

batida e o ritmo das mesmas na composição das músicas. Queria ter uma ligação 

verdadeira com a música (Site Ray Ban: Entrevistas com as lendas.) 

 

A Pose e expressões dos personagens principais representam a quebra do tabu, eles 

parecem não se importar com os outros presentes e pelo contrário se exibem, se mostram, e se 

divertem. 

A iluminação aparenta dar ênfase aos personagens principais, sem criar sombras e 

aparentemente ser um factual do lugar onde os personagens estão, pode ter sido utilizada uma 

luz rebatida, para não sombrear a fotografia e aparentar ser iluminação natural da pista de 

dança. 

A fotografia representa os jitterbuggers dançarinos do balanço, que dançavam sem 

conhecimento algum de dança só pela batida da música, sentiam ela, eram “diferentes” 

perante a sociedade, os amantes do Rock´n Roll eram “transgressores” do comum, não 

escondiam o que sentiam, e com as danças ousadas, mostravam na pista de dança a juventude 

sem medo de se esconder e com muito estilo, eles não se importavam com os olhares e 

aparentavam estar muito melhor que os outros, usando seus Ray Ban, que combinam com seu 

estilo e atitude. 
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Figura D: A quarta peça publicitária da campanha “Meet the legends”, que traz a 

representação da modista Jude Cohen na rebeldia dos anos 60. 

 

Os anos 60, foram marcados pela revolução dos jovens, eles eram mais livres para 

mostrar sua individualidade, Judi Cohen era uma garota de classe média alta, estudante de 

moda, que mesmo com a reprovação dos pais e da sociedade, encurtou ainda mais a minissaia 

criada por um estilista que vestia mulheres famosas na época, Cohen viu a mini saia a 

primeira vez na modelo Jean Shrimpton
25

, em uma entrevista retirada do site oficial da Ray 

Ban, entendemos como ela se sentia: 

 

Quanto mais curta a saia, mais falsas as pestanas, mais pálidos os lábios, maior o 
cabelo e mais penteado para trás- era sobre isso que se tratava. Nós éramos a nova 

geração. Éramos jovens e finalmente tínhamos nossas próprias identidades. 

Fazíamos com que as pessoas olhassem para nós duas vezes e qualquer expressão de 

desdém por parte dessas pessoas fazia com que nos rissemos da situação e 

apreciássemos a reação. Eu gostava de chocar as pessoas. Usar minissaias deu-mea 

minha própria identidade e fez-me sentir que fazia parte dessa nova geração. Sentia-

me liberta do jeito antiquado e bem comportado e usava minhas roupas curtas com 

orgulho. (COHEN, site Ray ban). 

A fotografia publicitária da figura D, registra uma cena, como se fosse um chá da tarde 

de classe média alta, na década de 60, Judi Cohen e suas amigas chamam a atenção na cena, 

                                                             
25 Modelo considerada a “rainha” da mini saia. 
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com suas roupas curtas, cabelos com lindos penteados e Ray Ban Eye Cat,  as outras mulheres 

da cena estão usando roupas compridas, com as pernas e colo tapados e colares de pedra, e 

cabelos simétricos. 

A fotografia está em enquadramento horizontal, com a intenção de interagir seu tema 

com o contexto, utilizado para contar uma história, mostrando os personagens principais 

(agindo de acordo com o conceito “Never Hide”), os coadjuvantes “julgando-as” e o local 

onde se passa a cena, em plano conjunto. 

O ângulo utilizado é um leve plongée, captado de baixo para cima, e a objetiva 

utilizada é uma 200mm, destacando as personagens principais e mostrando o contexto da 

imagem. A composição da imagem traz em primeiro plano duas mulheres levemente 

desfocadas, uma delas evidência as vestimentas consideradas adequadas para época e ainda 

não nota as meninas, a segunda olha para trás, com desgosto, em segundo plano as 

personagens principais em destaque, parecem se divertir ao serem diferentes e chamarem a 

atenção, ao fundo mais personagens ás olham com estranhamento e julgamento, uma das 

mulheres parece enciumada com o olhar de seu aparente marido, para com uma das 

personagens que representam a atitude “Never Hide”, essas também são as relações figura-

fundo. 

O foco de atenção está em Judi Cohen e suas amigas. A pose de Judi Cohen que junto 

com suas amigas representa a quebra do tabu social, sobre o modo que as pessoas “não” 

devem se vestir, elas aparentam segurança, além de se destacarem nitidamente, Jude está na 

frente e aparenta se divertir, sua amiga à esquerda, pega com a mão uma das uvas na mesa 

principal, que também demonstra um ato diferente aos olhos das outras pessoas, sua amiga à 

direita também parece se divertir e não se importar, os outros personagens as observam com 

um certo “incômodo”, há um casal atrás da amiga à esquerda de Cohen, em que a mulher 

parece com ciúmes, faz um gesto de afastar seu “marido” da modelo. 

A iluminação parece natural, do salão onde se passa a cena, nele á janelas abertas 

enormes, e que assim clareia o centro e foco da imagem, as modelos representantes do 

conceito que frisa a identidade da marca em sua campanha de aniversário de 75 anos. 
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Figura E: A quinta peça da campanha “Meet the legends”, representando a década de 70, e a 

personagem Donna Ellaby. 

 

 A fotografia publicitária correspondente à figura E, que é a quinta peça da campanha 

de aniversário da Ray Ban, representa o exato momento de uma represália policial, contra o 

movimento estudantil , que tinha como fundo ideológico a “paz e o amor”, contra a Guerra do 

Vietnã e seus efeitos. 

O enquadramento horizontal da fotografia, amplia a cena, situando o observador e 

dando um contexto á ela. O plano utilizado é um plano conjunto onde evidência o motivo 

principal que a representação da lenda Donna Elaby, beijando o seu  par que utiliza o produto. 

A ação dos personagens principais quer representar a ideologia dos manifestantes a Paz e o 

Amor, alguns dos outros manifestantes levantam as mãos fechadas em tom de protesto e que 

têm como a simbologia o socialismo, e os outros parecem se defender dos ataques policiais, 

com abraços e gestos de “não violência”, ao contrário a polícia que ali representa o governo e 

os “ideais” culturais da época, os impedem de reproduzir suas expressões. 

O ângulo utilizado na fotografia é um ângulo normal, que coloca o observador de 

frente, diretamente com a cena, a lente utilizada é um 200 mm, que aproxima o motivo 

principal e mesmo assim se contextualiza o local e ações ao redor do foco de atenção, que é o 

casal no centro da imagem. 
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A composição conta com uma cena de um manifesto na década de 70 nas ruas de 

Washigton, e demostra a ação da repressão da polícia. 

As relações figura fundo são propositais para situar a ação e a atitude dos personagens 

principais e seus comuns.  

A pose principal da cena é a atitude “Never Hide” que é um beijo que representa a paz 

e o amor, os policiais representam a repressão dá época, pois aqueles grupos estudantis 

representavam a liberdade a contra- cultura, as suas roupas o modo de pensar, diferente de um 

governo conservador, capitalista, que apoiava a guerra e utilizava da violência para combater 

esses jovens que queriam um mundo diferente, uma política diferente. 

A iluminação utilizada é frontal e aparenta ser um instantâneo da época de 70, com a 

iluminação de uma rua em uma tarde de protesto. 

Nos protestos os manifestantes costumavam cantar uma música da banda Country Joe 

& The Fish
26

, uma das músicas mais cantadas era “Vietnam Song”, cantavam frases de 

protesto: 

Bem, vamos lá todos vocês, grandes homens fortes,  

Tio Sam precisa de sua ajuda novamente.  

Tem-se em um congestionamento terrível  

Caminho lá no Vietnã  

Então, colocou seus livros e pegar uma arma,  

 

E é um, dois, três,  
O que estamos lutando?  

Não me pergunte, eu não dou a mínima,  

A próxima parada é o Vietnã;  

E é cinco, seis, sete,  

Abra as portas de pérolas,  

Bem, não há tempo para se perguntar por que,  

Whoopee! vamos todos morrer.  

 

Vamos Wall Street, não fique lento,  

Por que o homem, esta é uma guerra  

Há muito bom dinheiro para ser feito  

Ao fornecer o Exército com as ferramentas de seu comércio,  
Mas só espero e rezo para que se soltar a bomba,  

Eles soltá-lo no Viet Cong.  

 

E é um, dois, três,  

                                                             
26

Foi uma banda de rock e folk mais conhecida por seus protestos contra a Guerra do 

Vietnã de 1965 a 1970. Os líderes do grupo eram o vocalista "Country" Joe 

McDonald (nascido em 1942 em Washington, D.C.) e o guitarrista Barry "The Fish" 

Melton(nascido em 1947 em Nova Iorque). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folk
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Vietn%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Vietn%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Vietn%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Country_Joe_McDonald
http://pt.wikipedia.org/wiki/Country_Joe_McDonald
http://pt.wikipedia.org/wiki/Country_Joe_McDonald
http://pt.wikipedia.org/wiki/1942
http://pt.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barry_Melton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barry_Melton
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
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O que estamos lutando?  

Não me pergunte, eu não dou a mínima,  

A próxima parada é o Vietnã.  

E é cinco, seis, sete,  

Abra as portas de pérolas,  

Bem, não há tempo para se perguntar por que  

Whoopee! vamos todos morrer.  

 

Bem, vamos lá generais, vamos passar rápido;  

Sua grande chance veio finalmente.  

Agora você pode sair e os vermelhos  
Porque o único bom comunista é o que está morto  

E você sabe que a paz só pode ser vencida  

Quando nós soprado 'em tudo para o reino.  

 

E é um, dois, três,  

O que estamos lutando?  

Não me pergunte, eu não dou a mínima,  

A próxima parada é o Vietnã;  

E é cinco, seis, sete,  

Abra as portas de pérolas,  

Bem, não há tempo para se perguntar por que  
Whoopee! vamos todos morrer.  

 

Vamos mães por todo o país,  

Embale seus meninos off para o Vietnã.  

Vamos pais, e não hesite  

Para enviar seus filhos antes que seja tarde demais.  

E você pode ser o primeiro em seu bloco  

Para ter o seu filho voltar para casa em uma caixa.  

 

E é um, dois, três  

O que estamos lutando?  
Não me pergunte, eu não dou a mínima,  

A próxima parada é o Vietnã.  

E é cinco, seis, sete,  

Abra as portas de pérolas,  

Bem, não há tempo para se perguntar por que,  

Whoopee! vamos todos morrer. 

 

A música nos faz entender um pouco mais sobre os protestos de contra- cultura e a 

representação da quebra do tabu de coragem para ter ideias contrárias ao governo e mesmo 

que reprendidos, se expressar. 
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FIGURA F: A sexta peça da campanha “Meet the legends” traz a representação de Yana 

Chupenko, vocalista de uma banda de Punk Rock de 1980. 

 

A figura F traz a fotografia publicitária, que traz representa uma cena de uma manhã 

chuvosa nas ruas de Nova York, em que a lenda representando a quebra de tabu, relança o 

segundo modelo do óculos Cat Eye. 

A fotografia está em enquadramento horizontal, assim situando aonde estão os 

personagens principais e também mostrando os coadjuvantes, afim de dar sentido à fotografia. 

Em um plano conjunto, percebemos a ação principal, Yana com suas amigas, saindo 

de uma noite longa e se protegendo da chuva da maneira que ela quiser, sem ligar para o que 

os outros vão pensar e se divertindo. 

O ângulo utilizado nessa fotografia é um leve contra-plongée, afim de evidenciar a 

representação da lenda, a valorizando. 

A lente utiliza foi uma 50mm, uma das lentes mais próximas do olho humano, afim de 

oferecer uma imagem objetiva, aonde se observa os elementos presentes no primeiro plano 

(dois homens, o do lado esquerdo observando as meninas, e o do lado direito, que passou por 
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elas), o segundo plano que é o foco de atenção, Yana e suas amigas (integrantes da banda), 

nos próximos planos, aparece um carro da época, pessoas que representam uma atitude 

normal, por portarem um guarda-chuva, todos os outros personagens representados estão 

vestidos como o visto comum de adequado para um dia de chuva, casacos longos, calças, 

casacos, chapéus. 

A composição busca representar, como se a foto fosse tirada naquela época, busca 

situar o ambiente e a ação representada, ao fundo notamos um anúncio publicitário, além de 

outros elementos que situam a época, como o carro, e a faixada do estúdio em Néon, Yana e 

suas companheiras de banda, se vestem e se portam de acordo como elas querem, baseadas 

em seus estilo e ideologia Punk Rock. 

A maioria das bandas de Punk Rock eram compostas por integrantes do sexo 

masculino, bandas como Sex Pistols
27

 (,mentora intelectual de todos os punks e a primeira 

banda a gravar um disco completo, o polêmico Never Mind the Bollocks, Here's the Sex 

Pistols), The Clash 
28

( primeira banda de Punk Rock, a se submeter a uma gravadora), The 

Stooges
29

, mas Yana e suas amigas, ousaram, e criaram sua própria banda de Punk Rock. 

Outro fator importante é a pose das modelos Yana aparenta estar correndo para a rua, 

com sua jaqueta levantada para proteger a cabeça, com pouco roupa e botas altas, a loira, que 

está ao lado direito de Yana, parece não se importar com a chuva, ela está virada de lado, 

observando sua outra amiga e rindo, a morena ao lado esquerdo da lenda, se protege com um 

chapéu e levanta levemente um dos lados do casaco, as três correm para a rua enquanto são 

                                                             
27

A banda era composta originalmente pelo vocalista Johnny Rotten, o guitarrista Steve Jones, o baterista Paul 

Cook e o baixista Glen Matlock. Matlock foi substituído por Sid Vicious no início de 1977. Sob a condução 

do empresário Malcolm McLaren, a banda criou controvérsias que cativaram a Grã-Bretanha; seus shows 

frequentemente eram fonte de problemas para organizadores e autoridades, e suas aparições públicas quase 

sempre terminavam em confusões. O single de 1977, "God Save the Queen", que atacava o conformismo social e 

a subsmissão àCoroa da sociedade britânica, precipitou a "última e maior epidemia de pandemônio moral com 

base no pop. 

 
28Durante grande parte de sua carreira, o Clash consistiu em Joe Strummer (vocalista 

principal, guitarra rítmica), Mick Jones (guitarra principal, vocal de apoio e vocal principal em algumas 

canções),Paul Simonon (baixo, vocal de apoio e ocasionalmente vocais principais) e Nicky "Topper" 

Headon (bateria, percussão). 
29The Stooges (também conhecido como Iggy and The Stooges) foi/é uma banda de proto-punk norte-

americana formada no final dos anos 60. The Stooges foi uma daquelas bandas de passagem meteórica que 

marcaram o nome na história da música.Iggy Pop, nome artístico de James Newell Osterberg, líder do grupo, 

tornou-se um ícone cultural pop nas últimas décadas 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Baterista
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observadas, um casal passa ao fundo de guarda-chuva, e um homem á frente delas as observa, 

o carro que está em cena aparentemente para, para as moças atravessarem a rua. 

Elas ocupam um lugar que mesmo em uma cultura, undergroud
30

, não é/era tão 

comum, banda com integrantes mulheres, além de chamarem a atenção por terem uma atitude 

Punk Rock
31

, roupas rasgadas, curtas, atitude contrária a da mulher padronizada (ideal de 

beleza ou atitude). 

A iluminação utilizada, é uma iluminação lateral, que é quando a luz é posicionada 

lateralmente em relação as modelos, nesse caso posicionada para à direita, utilizada para 

destacar e caracterizar o objeto principal (modelo que representa a quebra do tabu e utiliza o 

produto). 

Figura G: Última peça da campanha “Meet the legens”, que representa um dos primeiros 

cantores de Rap, de etnia branca, na década de 90. 

 

                                                             
30

È uma expressão usada para designar um ambiente cultural que foge dos padrões comerciais, 
31Punk rock é um movimento musical e cultural que surgiu em meados da década de 1970 e que tem como 

características principais músicas rápidas e ruidosas, com canções que abordem ideias 

políticas anarquistas, niilistas e revolucionárias. Também abordam em suas letras problemas sociais como 

o desemprego, a guerra, a violência e drogas; ou o contrário disto: temas como relacionamentos, diversão e sexo. 

O visual agressivo e rasgado, chocante, que foge dos padrões de moda e da sociabilização, a linguagem 

despudorada, a filosofia "faça-você-mesmo" (Do It Yourself em inglês, ou, numa sigla, DIY), a imagem "anti-

ídolo" (inclusive sem ser obrigado a tocar corretamente seu instrumento) e atitudes destrutivas também são 

outras características do punk; embora nem todas as bandas sigam tal padrão.   
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A Ray Ban utilizou de um ícone conhecido mundialmente, Enimen
32

, para representar 

um dos primeiros Rappers brancos, conhecido como “Rugged Man”, a fotografia representa 

uma cena de duelo de Rappers, aonde dois rappers “combatem” em forma de rimas e ritmo, o 

que melhor ir na batalha, ganha respeito e admiração de outros amantes de Rap, como foi 

explicado no subcapítulo 2.2, o rap é um estilo musical, essencialmente, cantado por negros, 

“Rugged Man”, provou o contrário que além de apreciador do Rap ele poderia compor e 

produzir, e muito bem o Rap. 

A fotografia está em enquadramento horizontal, mostrando a representação da lenda, 

como sendo o foco de atenção, e o cenário, que aparenta ser um bar, onde os outros 

personagens são da raça negra e julgam, que mostra a cara e se mostra capaz de fazer também 

o estilo de música que gosta, mesmo não sendo da cor ou cultura tradicional das vertentes 

desse estilo musical. 

O ângulo utilizado para captar essa imagem é um plongée, situando o observador à 

cima da cena. A objetiva utilizada foi uma 200 mm com a intenção de destacar o foco de 

atenção e mostrar o local e coadjuvantes da cena que dão sentido a representação feita na 

imagem. 

A composição é a maneira como os elementos foram dispostos na fotografia, 

observamos a representação do “Rugged Man” em cima do palco, enquanto o homem a sua 

esquerda é o seu adversário e o outro á sua esquerda, aparenta ser o juiz, e o público atrás, 

olha com desconfiança, alguns estão agitados, com a situação até então incomum, e que 

também é incumbida de algum tipo de preconceito racial, como se existissem certos lugares 

que só podem ser ocupados por certas pessoas de determinada raça, sexo, estilo musical. 

A pose dos modelos, Enimem representando “Rugged Man”, está cantando e fazendo 

gestos típicos dos cantores de Rap, com malandragem e posição, com coragem, o personagem 

a sua esquerda que representa seu adversário, está de costas de touca e parece prestar atenção 

nas rimas da representação da lenda, o homem do lado direito que parece ser o juiz, olha para 
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Eminem, nome artístico de Marshall Bruce Mathers III (St. Joseph, 17 de outubro de 1972), é 

um rapper, compositor, produtor musical e atorestadunidense.1 Adquiriu rápida popularidade em 1999 com o 

lançamento do disco The Slim Shady LP, o qual venceu o Grammy Award de Melhor Álbum de Rap.2 O seu 

próximo trabalho, The Marshall Mathers LP, se tornou o álbum solo mais vendido na história dos Estados 

Unidos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
http://pt.wikipedia.org/wiki/St._Joseph_(Missouri)
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1972
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rap
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eminem#cite_note-allmusicbio-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Slim_Shady_LP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grammy_Award_de_Melhor_%C3%81lbum_de_Rap
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eminem#cite_note-grammy-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Marshall_Mathers_LP


55 
 

  

trás da lenda, parece prestar a atenção e não querer ver a reação do público, as pessoas que 

estão no público, alguns parecem agitados e eufóricos, à seguranças entre o público e o palco. 

Para iluminação é utilizada uma luz de fundo que rebate no objeto principal e forma 

uma sombra em seus braços e ilumina o resto da composição. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho monográfico se dispôs a analisar as fotografias da campanha de 

aniversário de 75 anos da Ray Ban, as representações das lendas e identidade da marca Ray 

Ban, através do relançamento de modelos antigos da marca, buscando lendas que 

representassem o conceito “Never Hide”, nunca se esconda, posicionando o seu público alvo 

consumidor, como pessoas de atitudes que não são padronizadas, que procuram ter sua 

própria identidade e ser o que realmente gostam “sem se importar” com o que os outros 

pensam, por isso a representação de personagens através das décadas de consagração da 

marca, que quebram tabus sociais. 

Neste ponto do trabalho é necessário, então, retomar-se algumas questões e engendra-

las numa perspectiva conclusiva. A partir de reflexões sobre identidade de marca, e sobre a 

questão do público alvo da Ray Ban se identificar com as lendas representadas nas peças de 

sua campanha de aniversário, uma campanha que mostra alguém quebrando um tabu social 

em cada época, mas que cabe ainda nos dias atuais, não confronta o público diretamente, por 

remeter ao passado, mas através dessa campanha, não só volta a diferenciar seu público, como 

os convida para não se esconder, apesar do óculos esconder os olhos, revela personalidade. 

Também ao longo da discussão teórica, podemos entender sobre a identidade de 

marca, mostrando seus conceitos e também contando um pouco da história da marca Ray Ban, 

e demostrando como a marca começou a ser a preferida de pessoas que representavam, de 

certa  forma quebras de padrões, como Jonh Lennon, Lou Reed, Marylin Moonroe. 

Também ao longo da discussão, usamos de um subcapitulo para conceituar e entender 

melhor os tabus, utilizando as teorias de Sigmund Freud, e compreendendo melhor, de por 

que a Ray Ban, escolheu esse polêmico assunto, para representar sua identidade de marca em 

sua campanha de 75 anos. 

Também observou-se como a fotografia publicitária representa os tabus criados e 

representa o conceito da campanha, através das quebras de tabus. A partir de questões de 

representação entendemos o por que das representações sociais, que impulsionaram a Ray 

Ban, a utilizar a representação de determinados personagens. 

Observou-se a partir das analises fotográficas a trajetória da marca desde 1930 até a 

década de noventa, e utilizando de contextos e representação de personagens que estavam á 
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frente de seu tempo e quebrando tabus. Nas fotografias temos representados a época, pessoas 

julgando as lendas que representam pessoais reais e a quebra de tabus e com isso 

representando o conceito, posicionamento, atitude da marca e do público alvo da mesma. 

A campanha busca em cada época a representação de uma ação e um personagem que 

nunca se esconde. 

Contudo o pesquisador, conclui que a marca Ray Ban, frisou sua posição com a 

campanha “Meet the legend”, relançou produtos consolidados no mercado desde a década de 

trinta, e comemorou seu aniversário com uma campanha que os garantiu dois Leão de Ouro 

em Cannes, e trouxe á tona o conceito “Never Hide”, diferenciando seu público- alvo, e 

utilizando de lendas e quebra de tabus. 

A marca nesse processo de retomar sua identidade busca reaproximar seu público 

alvo, chamar a atenção, de futuros públicos, sendo que se utilizam de temas que por mesmo 

que tivessem sido retratados nas fotografias em décadas passadas, são assuntos que estão cada 

vez mais em nosso cotidiano, pois os tabus, ainda são tabus. 

A coragem diante à morte, assumir sua sexualidade, dançar, se vestir, da maneira que 

você achar apropriado, ser contra a opinião da maioria ou do próprio governo, ocupar um 

lugar aonde seu sexo ou raça é a minoria, fugir dos padrões, quebrar tabus, pensar diferente, 

são essas pessoas que a marca busca representar, as que pensam além do comum. 

O presente estudo, não chegou a uma conclusão definitiva ou fechada, sendo que se 

debruça a identidade de marca, representação, representação fotográfica e quebras de tabus a 

partir da observação de um olhar do pesquisador e com uma problemática específica e 

objetivos que persegue a tentativa de tentar responder as dúvidas que o tema percorre. 
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