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RESUMO 

 
Este trabalho tem por objetivo analisar imagens fotográficas publicitárias da 
comunicação institucional da empresa de telefonia celular Vivo, em Santa 
Maria-RS. Baseando-se em uma vertente semiológica, as categorias utilizadas 
na análise dessas imagens estão fundamentadas em Barthes (1990), 
compreendendo pose, objeto, estetismo, fotogenia e trucagem. Também se 
utilizou o contexto que não é uma categoria especifica, porém é descrito por 
Barthes (1990) como a relação imagem-texto. O estudo dessas fotografias 
publicitárias, no conjunto de suas peculiaridades, relaciona-se tanto com a 
reconstituição do processo que deu origem da imagem fotográfica, como a sua 
relação com as identidades promovidas por sua representatividade social. As 
questões de representação e identidades são fundamentadas pelos Estudos 
Culturais em Silva (2004). Nesse sentido, busca-se, com este estudo, resgatar 
o histórico da fotografia, observar as realidades fotográficas, pesquisar a 
fotografia publicitária, observando os processos de conotação e significação 
para a construção da uma realidade fotográfica seguindo por sua 
representatividade social. Bem como apresentar a operadora de telefonia 
celular Vivo. 
 
Palavras-chave:  Análise de imagens. Vivo. Fotografia Publicitária. Identidades 
Culturais.  
 
 
 
ABSTRACT 
 
This work has the objective to analyze photographic images of the advertising 
in the Vivo Company of cellular telephony, in Santa Maria. Based on semiologic 
knowledge’s the categories used in the analysis of these images are based on 
Barthes (1990), understanding pose, object, aestheticism, photogene and 
tricking. Also the context, that isn’t a category but is descript in Barthes (1990) 
as the relation image-text. The study of these images, in a set of its 
peculiarities, relates that must exist since the first moment, to his identities 
promoted through social representations. Questions of social representations 
and identities are based on Silva (2004). In this direction, one search’s, with 
this study, is to rescue a description of the photography history, the 
photography’s realities, the advertising photography, the felt production of in 
the construction of the reality followed by the social representation’s. As well as 
presenting of the Vivo Company. 

 
Key-words: Analysis of images. Vivo. Advertising photography. Cultural 
identities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por finalidade apresentar uma análise barthesiana das 

fotografias publicitárias da comunicação institucional da operadora de telefonia 

celular Vivo. Desde seu processo de significação até a sua representatividade 

e conseqüentemente sua influência nas identidades culturais. 

 A sociedade encontra-se em um aspecto organizacional voltado para o 

consumo, desencadeado pelos avanços tecnológicos desde a revolução 

industrial à produção em série. Essa organização da sociedade do consumo 

parece ocupada apenas em produzir e consumir, sem quaisquer outras 

ocupações. Os fatores econômicos ao se sobressaírem, dentre outros na 

organização da sociedade, fazem com que ela seja vista em classes de 

consumidores, ao contrário da visão na qual se divide em classes sociais. 

Dessa forma, acaba por excluir uma grande parcela de indivíduos por não 

atingir níveis mínimos de consumo, pois nessa concepção quem não consome 

não é cidadão. 

Os indivíduos, de modo geral, consumidores ou não, devem localizar-se 

nessa sociedade (não apenas fisicamente), sentir que fazem parte da mesma, 

para trabalharem e exercerem seu papel dentro dela. O que ocorre em 

detrimento disso são os efeitos que a globalização proporciona, os quais 

ocasionam perdas de identidades nessas comunidades, e fazem com que os 

sistemas simbólicos sejam organizados pelas comunicações de massa e 

porventura pela publicidade. 

Os sistemas simbólicos, organizados pela publicidade, são 

representados socialmente, atuando na significação e interação com os 

indivíduos. Essas representações classificam o mundo e as relações sociais 

que os indivíduos possam exercer em seu contexto e, talvez, proporcionando-

lhes identidade.  

Por meio de uma análise barthesiana de fotografias publicitárias da 

empresa Vivo, que inclui o material presente dentro da loja própria da 
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operadora na cidade de Santa Maria1, este trabalho direciona-se à observar a 

representatividade social destas fontes. Com a seguinte questão: as imagens 

fotográficas da publicidade institucional da operadora de telefonia celular Vivo 

constroem identidades culturais?  

Como objetivo principal, este estudo procura analisar uma possível 

construção das identidades culturais a partir destas imagens fotográficas. 

Possibilitando aprofundar conhecimentos nas áreas da fotografia e dos 

Estudos Culturais. 

A escolha por desenvolver o presente estudo, acerca da análise da 

possível construção de identidades culturais a partir de fotografias 

publicitárias, foi com o intuito de demonstrá-las como provocadoras de 

pensamentos e atitudes nos consumidores, podendo ser abordadas sob 

diversos aspectos, exaltando a força da imagem fotográfica na publicidade. 

Sendo de grande importância para a publicidade um estudo relativo às 

possibilidades de construir desejos e premissas tão fortes em consumidores a 

ponto destes assumirem uma identidade a partir destas representações.  

As informações provenientes desta pesquisa, podem ser utilizadas na 

construção, no planejamento e na execução de comunicações publicitárias 

futuras, que possam desejar um mesmo enfoque com relação à abordagem e a 

representatividade nas fotografias que for utilizar. 

Consequentemente, este trabalho promove a aproximação entre dois 

campos aparentemente distantes, a fotografia publicitária e os Estudos 

Culturais, contribuindo, assim, para o meio acadêmico, no que diz respeito a 

produção de estudos científicos na área de publicidade. 

O trabalho apresenta como objetivos específicos: realizar um resgate 

histórico a respeito da fotografia; perceber as diferentes realidades 

fotográficas; aprofundar os conhecimentos em fotografia publicitária; 

identificar, utilizando-se de uma vertente semiológica, as técnicas e processos 

conotativos na de produção de significado, que possibilitam a construção de 

                                            
1 Estado do Rio Grande do Sul – Brasil. 
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realidades ficcionais; analisar a representatividade social das fotografias da 

Vivo; questionar a possibilidade construção identitária pelas identidades 

culturais representadas; apresentar e conhecer melhor a empresa Vivo.  

A comunicação publicitária escolhida é de uma operadora de telefonia 

celular, pelo fato de que esse serviço encontra-se legitimado pelos usuários 

como indispensável e intrínseco à vida moderna. A maneira como a vida 

contemporânea é regrada também serve de motivação, pois a instantaneidade 

dos fatos banaliza as situações, tornando produtos, serviços e mensagens 

publicitárias algo inerente ao cotidiano. Por meio do uso de imagens 

fotográficas de campanhas publicitárias, o estudo aborda esses 

questionamentos pela visão dos Estudos Culturais. 

Das diversas operadoras de telefonia celular, foi eleita a Vivo, pelas 

qualidades técnicas das peças publicitárias e identidade visual, uso 

predominante de texto não-verbal, utilizando-se de imagens fotográficas como 

base da produção de sentido. A imagem fotográfica é, neste caso, de extrema 

importância na escolha do objeto, pois a leitura dessa imagem, pela 

inteligibilidade que nela existe, causa o impacto necessário para que seu 

conteúdo seja entendido e possa influenciar os indivíduos, como foi 

relacionado nos parágrafos acima. 

A preocupação com a leitura das imagens fotográficas, encontradas no 

material publicitário da Vivo foi a alavanca central deste estudo, 

proporcionando um aprofundamento nos conhecimentos já existentes sobre a 

construção da realidade ficcional e a produção de significado, aplicando-os na 

fotografia publicitária. Essa relação serve como pressuposto para descobrir 

possibilidades em formar identidades culturais por meio das representações 

nesses materiais publicitários. 

As observações feitas a partir deste estudo são importantes ao campo 

do conhecimento empírico dos estudos culturais e ao mercado publicitário, por 

fazer reflexão ao atingir diversos públicos em virtude do reconhecimento das 

características culturais de cada grupo social. As representações nos meios de 

comunicação, e consequentemente na publicidade, ocorrem de forma discreta 
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e, talvez, não ordenada, na visão da produção deste material publicitário. 

Constituindo essa forma de comunicação como uma poderosa ferramenta de 

mudança na visão de mundo e realidade dos indivíduos-consumidores. Essa 

participação ativa, porém silenciosa, da publicidade, também provocou a base 

das motivações necessárias.  

Para tanto, dividiu-se o estudo em seis capítulos, incluindo esta introdução. 

Assim sendo, o segundo capítulo traz um histórico a respeito da fotografia, desde o 

seu surgimento até a contemporaneidade, traz a questão das realidades 

fotográficas, e aprofunda a fotografia publicitária. O terceiro capítulo apresenta, de 

acordo com a vertente semiológica, técnicas e processos de conotação para 

produzir significados e, assim construir realidades ficcionais por meio de imagens. O 

quarto capítulo trata da representatividade e como ela se relaciona com a construção 

das identidades culturais. O quinto capítulo apresenta um levantamento de dados 

realizado na empresa Vivo. No sexto capítulo trabalha-se com a análise das 

fotografias publicitárias da empresa, apresentando as categorias de análise 

utilizadas, como elas podem ser identificadas culturalmente, ao mesmo tempo em 

que se exemplifica como foram feitas as análises. Finalmente, é apresentada a 

conclusão deste trabalho.



2 FOTOGRAFIA: DA HISTÓRIA À PUBLICIDADE 

2.1 HISTÓRICO DA FOTOGRAFIA 

 

A fotografia não foi descoberta por um único homem. Muitas 

experiências de alquimistas, físicos e químicos sobre a ação da luz, foram de 

extrema relevância no contexto da fixação de imagens. As descobertas se 

entrelaçaram no mundo de domínio da fotoquímica. Portanto, a história da 

fotografia está diretamente ligada ao estudo da luz e dos fenômenos óticos. 

Na Grécia antiga, o filósofo Aristóteles (384-322 a.C.) constatou que 

raios de luz solar, durante um eclipse parcial, atravessando um pequeno 

orifício, projetavam, na parede de um quarto escuro, a imagem do exterior. 

Esse método primitivo de captar imagens recebeu o nome de câmara escura, 

usada pela primeira vez com utilidade prática pelos árabes, no século XI, para 

observar eclipses. É, portanto, nessa câmara primitiva que se encontram os 

princípios básicos da câmera fotográfica. 

Fazendo-se um breve apanhado cronológico2 a respeito da história da 

fotografia, no período de 1100 até 1800, quando a primeira imagem foi 

reconhecida como fotografia, tem-se que, em 1100, Abu-Ali al Hasan (965-

1034), astrônomo e óptico árabe, descreveu a idéia da formação de imagens, 

através da utilização dos primitivos conceitos de câmara escura. Em 1267, 

Roger Bacon (1214-1294), filósofo inglês, utilizou o método da câmara escura 

para observar eclipses solares, sem danificar os olhos. Em 1500, Robert Boyle 

observou que o cloreto de prata ficava preto quando exposto à luz, mas 

interpretou este fato como uma ação do ar e não uma ação da luz. Leonardo 

da Vinci (1452-1519) deixou a descrição mais completa do período pré-

industrial, de 1520, do processo de aparecimento de uma imagem invertida em 

uma câmara escura, em seu livro de notas sobre os espelhos, publicado em 

1797. 

Leonardo da Vinci expressou-se da seguinte maneira: 

 

                                            
2 Este apanhado cronológico tem como fonte de pesquisa o artigo História da fotografia , 
disponível em: <http://www.fotoreal.com.br/interna.asp?>. Acesso em: 08 out. 2006. 
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A imagem de um objeto iluminado pelo sol penetra num 
compartimento escuro através de um orifício. Se colocarmos um papel 
branco do lado de dentro deste compartimento, a uma certa distância 
do orifício, veremos sobre o papel a imagem com suas próprias cores, 
porém invertida, devido à interseção dos raios solares (Disponível em: 
<http://www.fotoreal.com.br/interna.asp?> Acesso em: 08 out. 2006). 

 

Em 1545, Reiner Gemma Frisius, físico e matemático holandês, fez a 

primeira ilustração do processo da câmara escura. Em 1553, foi a vez do físico 

italiano Giambatista Baptista Della Porta (1541-1615) ir contra os interesses da 

Igreja e aperfeiçoar o desenho da câmara escura. Outro físico italiano, 

Geronomo Cardano, solucionou o problema de nitidez da imagem ao sugerir o 

uso de lentes biconvexas junto ao orifício da câmara escura, em 1558. Nesse 

mesmo ano, Danielo Barbaro mencionou em seu livro, “A prática da 

perspectiva”, que variando o diâmetro do orifício, era possível melhorar a 

imagem. 

No ano de 1580, Friedrich Risner descreveu uma câmara portátil, porém 

sua publicação só foi feita após a sua morte. Outro italiano, o cientista Ângelo 

Sala, em 1604, observou que um composto químico à base de prata, escurecia 

quando exposto ao sol. Em 1620, Johann Kepler, durante uma viagem pela 

Áustria, utilizou uma tenda para desenhos topográficos, utilizando uma lente e 

um espelho para obter uma imagem sobre um tabuleiro de desenho no interior 

da câmara. Em 1676, um professor de matemática da Universidade alemã de 

Altdorf, Johann Chirstph, descreveu e ilustrou uma câmara escura que 

utilizava, interiormente, um espelho a 45º que refletia a luz, vinda de uma 

lente, para um pergaminho azeitado, colocado horizontalmente. Dessa forma, 

criou o primeiro aparelho portátil de câmara escura.  

Em 1727, Johann Heirich Schulze, professor de anatomia de Altdorf, 

descobriu e comprovou que o fenômeno do enegrecimento da prata se deve à 

incidência da luz. No ano de 1777, o químico sueco Karl Wilhem Scheele, 

estudou a reação do cloreto de prata a diversas radiações do espectro, 

sugerindo o uso do amoníaco como fixador. Por sua vez, em 1780, o físico 

francês Charles, com base nas experiências anteriores, projetou objetos sobre 

uma folha de papel impregnada de cloreto de prata (semelhante à técnica do 

fotograma). Thomas Wedgood, em 1790, obteve sucesso na captação de 

imagens sobre um pedaço de couro branco, porém os traços não se fixaram ao 
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couro e ele não conhecia uma técnica eficiente que fixasse a imagem ao 

material. 

A partir de então, a primeira imagem reconhecida como fotografia foi 

produzida em 1826, por Joseph Nicéphrore Niepce. Em 1835, a criação foi 

aperfeiçoada por Louis Daguerre, que conseguiu padronizar o processo 

químico de revelação da fotografia a ponto de comercializar daguerreótipos3 

em cerca de sete países da Europa com uma pequena exportação para os 

Estados Unidos. O objetivo desses inventores dava início à tentativa de 

encontrar um meio de reprodução mecânica da realidade visual. 

Essa reprodução da realidade foi aceita sem maiores questionamentos. 

A imagem ali produzida era encarada com naturalidade e como prova do real, 

como imagem bruta e sem códigos. Essa concepção de “efeito de real” deriva 

do primeiro contato com as fotografias, que eram notadas pelo seu processo 

ótico e mecânico, entendidas como se não tivesse intervenção humana. 

Durante anos, a fotografia continuou perpetuada sobre esse aspecto de 

“imitação mais perfeita da realidade” e seu uso comprova isso. As fotografias 

antigas servem de registro, documento, prova daquilo que um dia existiu. Essa 

necessidade de registro do cotidiano e da “eternidade” do instante começou a 

encantar grande parte da população, acabando por concentrar os esforços dos 

inventores em tornar mais acessível essa máquina de “congelar momentos” 

(DUBOIS, 2003). 

No início do século XX, a fotografia já dava sinais de evolução, a 

publicidade brasileira incorporou o uso da fotografia quase no fim da década 

de 1920, quando chegaram ao país, as primeiras agências internacionais – 

Ayer e J.W. Thompson – disponibilizando esse recurso já consagrado em seus 

países de origem a serviço da comunicação comercial. Inicialmente, as 

fotografias eram pré-produzidas com modelos (homens, mulheres, crianças) 

norte-americanos, parecidos com a maioria das fotos de bancos de imagens 

internacionais, ainda hoje utilizados. A fotografia publicitária com 

                                            
3 O daguerreótipo é um equipamento criado por Daguerre que padronizava a utilização de chapas 
de cobre sensibilizadas com prata, tratadas com vapores de iodo e revelando sua imagem 
latente, expondo-as à ação do mercúrio aquecido. 
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características mais brasileiras só apareceu em torno de 1930 (MARCONDES, 

2002).  

A partir da sua inserção nos meios, as fotografias começaram a 

participar do cotidiano, porém seu acesso ainda era limitado. Apenas em 1990 

foi alcançada a tecnologia necessária para uma fabricação em série de 

câmeras fotográficas de baixo custo. Com isso, houve um crescente acesso à 

fotografia, na época em que as imagens derivadas das câmeras escuras 

tinham destino apenas às pessoas com alto poder aquisitivo. A popularização 

das compactas aumentou o acesso da sociedade às imagens, fragmentos e 

recortes da realidade. Nesse momento, a documentação do cotidiano cresceu 

vertiginosamente. Promoveu-se, então, um maior acesso a diferentes culturas 

que antes eram difíceis de ser difundidas e restritas a uma pequena parcela da 

população. “O mundo a partir da alvorada do século XX, se viu, aos poucos, 

substituído por sua imagem fotográfica. O mundo tornou-se, assim, portátil e 

ilustrado” (KOSSOY, 2001, p. 27). 

 

2.2     FOTOGRAFIA E REALIDADES 

 

A questão tecnológica tem um papel essencial na transformação social 

gerada pelas invenções relatadas no item anterior. Kossoy (2001) denomina 

esse fenômeno sociocultural, de civilização da imagem, onde o homem 

encontra-se cativo da disseminação maciça de imagens do mundo. Dessa 

maneira, uma série de fragmentos imagéticos de autores e editores, a qual 

pode ser observada a partir da amplitude de aplicações fotográficas no mundo 

contemporâneo, tem sua produção e reprodução absorvida intensamente pelos 

meios de comunicação e informação.  

A sociedade, em constante comunicação, se fortalece a partir das 

imagens, ou seja, 

 

[...] mediante o surgimento de máquinas fotográficas de operação 
muito simples e relativamente baratas que permitiram a fixação rápida 



 15 

e fácil de “instantâneos”. A vida dos grupos sociais e dos indivíduos 
passou a ser registrada muito mais pela imagem do que pelos livros 
de memórias, cartas ou diários, e a memória individual e familiar 
passou a ser construída tendo por base o suporte imagético (VON 
SIMSON, 1998, p. 22). 

 

A função memorial da fotografia carrega por gerações uma realidade 

que não existe mais, que traz a memória das gerações mais antigas às 

linhagens mais novas. Assim, é possível produzir um autoconhecimento com 

bases no passado.  

Em se tratando da capacidade documental da fotografia é abordada a 

questão do registro aparente na reprodução mecânica da realidade, que 

observa a interrupção temporal da vida, isolando um determinado momento no 

tempo em um registro bidimensional fotossensível. Um registro sem 

continuidade, congelado e permanente constitui uma outra realidade, agora 

distante daquela que existiu no momento da captura. 

No entanto as fotografias disseminadas (mais vigorosamente após a sua 

popularização) devem ser pensadas mais cuidadosamente no que diz respeito 

a sua manifestação do real. De acordo com Kossoy (2001), a imagem 

fotográfica não tem apenas uma realidade. Ele compreende que as realidades 

dividem-se em duas: realidade interior  e realidade exterior . A realidade do 

registro fotográfico (ou realidade fotográfica), é a mais evidente e visível, é o 

que está estampado na imagem fotográfica, é a realidade exterior  (ou 

também chamada segunda realidade). 

Já a “primeira realidade” ou realidade interior , é o fato em si, a história 

e vivência do personagem no momento da captura. A partir do registro da 

primeira realidade (o que aconteceu) que deriva a segunda realidade. (a 

fotografia daquele momento). A primeira realidade morre no momento da 

captura, pois seu instante foi congelado (capturado) e nunca mais irá se 

repetir. A segunda realidade vai durar enquanto existir a fotografia daquele 

momento, se o registro for destruído então a segunda realidade também 

morre, fazendo com que a primeira passe a não ter existido, extingui-se o 

documento e a memória. 
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É a partir dessa diferenciação das realidades que a visão da fotografia 

como reprodução do real começa a ser questionada, dando espaço para a 

visão de que a fotografia pode ser uma construção do real. O poder de 

“verdade” passa para a imagem captada, distante do real. “A ficção alcança, e 

até mesmo ultrapassa, a realidade” (DUBOIS, 2003, p. 43). 

Nesse sentido, uma fotografia publicitária de um jovem pulando entre 

dois edifícios pode ser construída (até mesmo digitalmente) fazendo com que 

o receptor acredite que realmente esse pulo existiu como primeira realidade.   

Assim, o confronto que há entre aquilo que está representado na 

fotografia (segunda realidade) e o que existia no momento da captura (primeira 

realidade) se torna “[...] uma arma temível, passível de toda sorte de 

manipulações, na medida em que os receptores nela viam, apenas, a 

‘expressão da realidade’ [...]” (KOSSOY, 2001, p. 27). 

Pode-se verificar que a “distância” entre o real e o seu registro aparente, 

é bastante explorada, para provocar sensações e entendimentos ficcionais de 

maneira mais real. E pode ser corroborada na visão que:  

A realidade é apenas um parâmetro para a criação do ilusório. Do 
ponto de vista eidético, seu conteúdo imagético imaculável é na 
verdade incompleto uma vez que sua existência é meramente 
propositiva. Não se trata da realidade em jogo, mas sim de um jogo 
com a realidade. Com elementos subjetivos e ilusórios, comanda-se o 
individuo a uma ação real (LAHAM e LOPES, 2005, p. 137). 

 

A realidade que se quer representar publicitariamente, dentro do aspecto 

factual da fotografia, é construída apenas para a captura fotográfica, pois na 

verdade ela não existe (são situações teatrais, com modelos e atores), mas 

mesmo assim consegue se manter viva na realidade exterior, na realidade 

fotográfica.  

Aí reside, possivelmente, o ponto nodal da expressão fotográfica. 
Seria esta, enfim, a realidade da fotografia, uma realidade moldável 
em sua produção, fluida em sua recepção, plena de verdades 
explícitas (análogas, sua realidade exterior) e de segredos implícitos 
(sua história particular, sua realidade interior), documental, porém 
imaginária. Tratamos, pois, de uma expressão peculiar que, por 
possibilitar inúmeras representações/interpretações, realimenta o 
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imaginário num processo sucessivo e interminável de construção e 
criação de novas realidades (KOSSOY, 2001, p. 46). 

 

O registro contribui para que a realidade exterior (agora construída pela 

publicidade, no caso da fotografia publicitária) seja vista e interpretada como 

veraz. A imagem se torna um testemunho inseparável da criação, 

caracterizando um binômio indivisível. “Toda fotografia representa o 

testemunho de uma criação. Por outro lado, ela representará sempre a criação 

de um testemunho” (KOSSOY, 2001, p. 50). Ou seja, a visão do fotógrafo 

sobre o real serve como testemunho da existência daquilo que sua criação 

(registro criativo) mostra. 

 

2.3     FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA 

 

A publicidade aqui, é entendida amplamente pela informação difundida 

nos meios de comunicação, sejam eles de massa ou não, com o intuito de 

informar, seduzir, educar, convencer, explicar ou estabelecer qualquer nível de 

entendimento sobre um produto ou serviço. Ao contrário de outras formas de 

expressão e comunicação, a publicidade necessita que a informação percorra 

seu caminho e consiga chegar até seu destino, carregada com o mesmo 

sentido pela qual foi produzida. Constitui-se assim a linguagem publicitária, 

que tem por objetivo a transmissão de uma mensagem para um público-alvo, 

necessitando de um código adequado e específico para cada público. 

O registro fotográfico para a publicidade é, e deve ser, tratado de 

maneira diferenciada no que diz respeito à fotografia factual. Uma vez que a 

fotografia publicitária se propõe a um objetivo comunicacional, que em grande 

parte dos casos é a compra ou a utilização de um produto/serviço. A fotografia 

publicitária, diferentemente dos outros tipos de fotografia, interage com um 

receptor esperado, determinado, que é o chamado público-alvo. 
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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. A fotografia publicitária, além de comunicar com ênfase, é 
requisitada por seu poder de causar uma interação rápida com o 
receptor quando exposto à imagem e a sua mensagem (LAHAM e 
LOPES, 2005, p. 117). 

 

Com a quantidade de informações que os meios de comunicação 

difundem atualmente, para que um produto/serviço se destaque dentre os 

demais, é necessário que ele gere um impacto maior em sua comunicação e, 

conseqüentemente, consiga uma maior lembrança perante seus consumidores. 

O impacto de diversas publicidades é estabelecido pela força da fotografia 

publicitária em sua comunicação. 

A comunicação publicitária é de responsabilidade de uma agência de 

propaganda, esta agência tem setores responsáveis por todas as partes do 

processo4 da comunicação. A fotografia publicitária entra como ferramenta de 

criação neste processo, visando resultados ao transmitir mensagens que 

induzem uma reação.  

A premeditação na fotografia publicitária provém de uma necessidade 
de mercado, uma vez que a imagem visa ir ao encontro de outros 
objetivos, sejam estes de caráter mercadológico, social, ambiental, 
político, ideológico ou outros. Esse segmento da fotografia diferencia-
se dos demais, posto que sua elaboração requer, além de uma 
finalidade de comunicação, uma faculdade de resposta, ação ou 
estimulo à mensagem por parte do receptor (LAHAM e LOPES, 2005, 
p. 119).      

 

A fotografia ganha valor ao oferecer a oportunidade de algo real ser 

apresentado com algo extraordinário, através do embelezamento da natureza 

que se está fotografando. O embelezamento é passível de manipulação 

(digitalmente ou no momento da captura) para que não seja um mero registro 

realista, para que a imagem tenha um potencial de seduzir o observador, 

concluindo sua ação de comunicar. 

                                            
4 Esse processo é entendido pelos setores: atendimento, pesquisa, planejamento, mídia, criação 
e produção.  
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Para se comunicar com o receptor, a fotografia deve transmitir sua 

mensagem de maneira clara e rápida, ou seja, deve se comunicar com o 

público-alvo de modo que ele entenda. Deve ter uma codificação facilmente 

entendida pelo publico ao qual a fotografia quer comunicar. Quando a 

inteligibilidade ocorre, abre caminho para uma possível identificação: 

Uma vez que o consumidor se identifica com uma propaganda, ele se 
projeta na mesma esfera da ficção e almeja ser quem protagoniza a 
mensagem. Se não tanto, ao menos ele tem a necessidade de 
adquirir o produto ou serviço para sentir os prazeres ou benefícios 
oferecidos e embutidos pela mensagem comercial em sua mente. 
Para isso, a fotografia publicitária é imprescindível (LAHAM e LOPES, 
2005, p. 132). 

 

Esses sentimentos provocados devem ser propostos na produção da 

fotografia publicitária, que tem pretensão de seduzir por meio de uma imagem 

perfeita, idealizada, sem se preocupar com a distância e diferença do real. Nos 

meios de comunicação, a sedução por meio do visual está superando o verbal 

que entra apenas como acréscimo da imagem (DONDIS, 1993). É possível 

observar a evolução da linguagem publicitária na medida em que se verifica a 

publicidade atual utilizar imagens fotográficas com muito mais freqüência em 

contra partida dos primeiros anúncios publicitários, que utilizavam apenas o 

texto verbal. 

Essa linguagem tem a característica de transformar produtos e serviços 

de uma maneira simbólica, na medida em que eles se tornem algo mais, 

servindo de subsídio para a diferenciação entre todos os outros. O valor que é 

disseminado pela publicidade decorre de uma narrativa do objeto inserido na 

mídia. A interpretação desses elementos é o ponto crucial para o seu sucesso. 

Portanto, a fotografia publicitária de uma campanha possui uma 

premeditação na elaboração de sua mensagem, confirmado por Lahan e Lopes 

ao dizerem que:  

No processo de construção da mensagem para publicidade, essa 
premeditação consiste numa espécie de manipulação de sentidos, 
pois todo o conteúdo remete ao que se pretende obter, resultados 
para o cliente da agência ou do fotógrafo (2005, p. 128). 
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Para compreender melhor os fatores envolvidos na elaboração da 

fotografia (neste caso, publicitária) é necessário “desmontá-la” para 

compreendê-la em sua totalidade. É por isso que se começa pelo “processo de 

construção” da fotografia, seguido do “uso ou aplicação” da imagem e, por fim, 

as “leituras” possíveis de serem feitas (KOSSOY, 2001). 

Dentro deste trabalho o “processo de construção” está relacionado com 

a produção do significado na linguagem da fotografia publicitária. O seu “uso 

ou aplicação” é relacionado com os objetivos publicitários e todos seus fatores 

envoltos, seguido pelas “leituras” que fazem uma analogia direta com a 

inteligibilidade e a possível identificação com os receptores (público-alvo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 PRODUÇÃO DO SIGNIFICADO: “CONSTRUÇÃO DA REALIDADE ” 

 

É necessário iniciar este capítulo explanando que a vertente teórica 

utilizada para abordar a produção do significado neste trabalho é semiológica5. 

Apesar da semiótica ser utilizada em alguns trabalhos como sinônimo da 

semiologia, são vertentes diferentes, que se iniciam na diferenciação do 

entendimento do signo. 

O signo da semiótica Peirciana é triádico (signo-veículo, objeto, 

interpretante), entendido como algo que está no lugar de alguma coisa, ou 

seja, não existe signo se não há interpretação. O signo neste caso é uma 

entidade abstrata que se forma mentalmente. De acordo com a semiologia 

(vertente utilizada neste trabalho) o signo para Saussure é uma estrutura 

bifacial, que compreende o “significante” e o “significado” combinados, 

formando uma entidade psíquica (PERUZZOLO, 2002). 

Da imbricação entre “significante” e “significado” o signo Sausurreano é 

composto. Para Sausurre os termos são respectivamente “imagem acústica” e 

“conceito”, até que Hjelmslev (1968, apud PERUZZOLO, 2002) concebe o 

significante como expressão (forma) e o significado como conteúdo. A linha 

forma/conteúdo é trazida por Barthes para a semiologia da comunicação que é 

aplicada para outras linguagens da seguinte maneira:  

O significante representa a marca de uma intenção de comunicar, faz 
linha com o exterior do homem, por isso constitui o plano da 
expressão . Já os significados constituem o plano do conteúdo . 
(BARTHES apud PERUZZOLO, 2002, p. 65). 

 

Essa conceituação pode ser aplicada na linguagem visual, dentro do 

conceito, proposto por Barthes (1990), do paradoxo fotográfico. Esse conceito 

parte do princípio da fotografia como sendo o analogon perfeito do real, como 

uma mensagem sem codificação, contínua e denotativa. Essa analogia do real 

                                            
5 Para Barthes (1984) semiologia é o estudo das significações que podem ser atribuídas aos 
fatos da vida social concebidos como sistemas de significação. 
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é tão plena na percepção denotada da fotografia que o senso comum corre o 

risco de atribuir como único. Porém, o paradoxo inicia-se na existência de 

duas mensagens, uma denotada e outra conotada. 

A mensagem conotada é codificada e, portanto comporta significantes e 

significados, ou seja, um plano de expressão e um plano de conteúdo, 

exigindo, assim, uma decifração da mensagem, que completa o paradoxo, pois 

a mensagem conotada (codificada) é desenvolvida a partir de uma mensagem 

denotada (sem código).  

 
O paradoxo fotográfico consistiria então na co-existência de duas 
mensagens: uma sem código (seria o análogo fotográfico) e outra 
codificada (o que seria a “arte” ou tratamento ou a “escritura”, ou a 
retórica da fotografia) (BARTHES, 1990, p. 14). 

 

A decifração proposta pela codificação da mensagem denotada, pode 

ocorrer em vários níveis, um código mais denso pode comunicar muita coisa 

para poucas pessoas, ao contrário da utilização de um código mais fácil que é 

possível comunicar menos, porém para mais pessoas. Na fotografia 

publicitária a codificação deve ser de acordo com o seu público-alvo, 

facilitando seu entendimento e enfatizando aquilo que a mensagem se propõe. 

A fotografia na publicidade utiliza largamente a questão da intervenção 

humana na imagem para adicionar mensagens conotadas ao análogo 

fotográfico. Em Barthes (1984) é estabelecido que câmara clara é intervenção 

do homem na imagem fotográfica e câmara escura a reprodução mecânica do 

análogo. “Para a publicidade, a intervenção é imprescindível para a construção 

da linguagem, da imagem ideal, necessária para uma ação comunicativa” 

(LAHAM e LOPES, 2005, p.118). 

Para compreender a intervenção no “processo de construção” da 

fotografia, é necessário explicitar os procedimentos de conotação que, 

segundo Barthes (1990), são seis, ou seja, as três primeiras: trucagem, pose e 

objetos; são agrupadas, pois, para serem modificadas é necessária uma 

mudança no próprio real, já que elas se referem ao análogo diretamente; as 

três últimas: fotogenia, estetismo e sintaxe; são reflexões posteriores. 
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A trucagem consiste no processo de intervir na imagem denotada, sem 

qualquer limite, podendo adicionar, aproximar, retirar, montar elementos na 

imagem fotográfica. Essa técnica utiliza a credibilidade do análogo e do seu 

poder denotativo, para adicionar uma mensagem conotada, a fim de encobrir 

senso comum para um entendimento mais natural. Seu nome deriva das 

primeiras manipulações fotográficas em que se faziam truques com os 

negativos recortando, unindo e pintando-os; atualmente existem softwares e 

programas de edição de imagens que são responsáveis pelas manipulações. 

Neste caso, a mensagem denotada ganha valor a partir dos signos 

expressos nesta manipulação. A publicidade utiliza esta técnica para 

extravasar as portas da realidade, onde é possível criar qualquer tipo de 

ambiente, situação ou momento, colocando uma série de elementos que 

possam conotar uma mensagem, porém de uma maneira denotada, física, 

fazendo com que o leitor tenha a impressão de que aquilo possa ter existido. É 

possível, por exemplo, produzir fotografias publicitárias surreais, como 

elefantes lavando carros em um lava-rápido vestindo uniformes coloridos por 

meio de manipulações digitais.  

Talvez, mais do que qualquer outra área da fotografia, as fotografias 
de produtos ilustram bem o abismo que separa o mundo ideal do 
mundo real. [...] suas imagens são o retrato da perfeição. Porém 
como não costumamos comparar a fotografia de produto com a 
realidade, não reparamos no abismo existente entre a perfeição e a 
realidade (HICKS e SCULTZ apud LAHAM e LOPES, 2005, p.136). 

 

A pose participa também da estrutura análoga da fotografia, mas 

consegue, através de associações, expressar uma mensagem conotada que 

se relaciona a atitudes estereotipadas e carregadas de significação. A 

linguagem corporal influencia neste aspecto, pois a interpretação dela serve 

como elemento de conotação, já que existem associações comuns. Uma 

pessoa que faz um sinal com os dedos indicador e médio, formando o “V” da 

vitória, pode re-significar toda uma imagem, apenas com essa simples 

simbologia. Para isso, é necessário que as associações feitas sejam de 

conhecimento do público-alvo, constituindo uma linguagem conhecida, de 

outra forma não será tão eficaz. 
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Exemplificando a construção teatral da pose tem-se que “a imagem 

publicitária constrói, com requinte de artificialidade, a figuração da cena que 

será apresentada sedutoramente ao consumidor como condição de felicidade” 

(NEIVA apud SOUZA e CUSTÓDIO, 2005, p. 239). 

 Os objetos são citados por sua aparição diante da objetiva, pois eles 

têm um significado em si mesmo, são indutores de associações comuns, 

atuando praticamente como símbolos6, que emergem uma conotação, já que 

possuem um sentido próprio. O fato de aparecer ou não um objeto em uma 

foto publicitária, predispõe o fato de que ele foi colocado lá e deve aparecer. 

Dessa forma, ele tem que conter um significado dentro da imagem. Uma 

imagem que apresenta uma bola de futebol traz consigo toda uma gama de 

informação no âmbito esportivo; se essa bola for colocada em uma prateleira 

de um quarto, ela faz a relação do quarto com o esporte; se ela estiver suja, 

enquanto objeto, sua significação tem agora outros ramos. 

Quando se observa fotografias publicitárias, é possível identificar no 

modo como a fotografia se constitui no lugar de reflexão, pelo qual 

determinado receptor é privilegiado com o que deve lembrar e afastado daquilo 

que deve esquecer. O instante fotográfico demarca, desse modo, o propósito 

da lembrança em oposição ao propósito do esquecimento, numa imbricação 

profunda entre presença e ausência de objetos cênicos. Serve, nessa 

perspectiva, à função positiva de reforçar a mensagem que a fotografia quer 

transmitir ao leitor.  

As outras três categorias, fotogenia, estetismo e sintaxe, relacionam-se 

com mudanças diretas no âmbito conotativo. A fotogenia é o embelezamento 

da própria imagem tornando ela mesma conotativa, por meio de técnicas 

diversas como a iluminação e a impressão. As qualidades estéticas de uma 

imagem deferem a ela um sentido nela mesmo, ou seja, uma iluminação bem 

marcada, com sombras fortes conota dramaticidade, já uma iluminação suave 

                                            
6 “O símbolo é o meio de ação com o qual os homens pensam e exprimem os seus pensamentos 
a cerca de si e do mundo. É em visa dele que pode formular e trabalhar com uma realidade bem 
mais complexa que aquela dos outros animais” (PERUZZOLO, 1998, p. 95). Ainda é possível 
complementar que o símbolo em sua imbricação significante/significado é afastado por ser 
arbitrário.  
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produz outras conotações. As correções e saturações de cor, calibragem da 

impressão, e outros quesitos mais técnicos também conotam a partir de suas 

nuances. A fotografia publicitária utiliza esta técnica para promover um “clima” 

que atrai, que chama atenção do receptor, um exemplo seria a iluminação e a 

saturação da fotografia de um prato com um hambúrguer suculento. 

O estetismo faz referência ao conteúdo conotativo da fotografia perante 

seu sentido estético, elevando ao grau de pintura às vezes tornando complexo 

o código de conotação, aceitando várias figuras de retórica. O estetismo 

representa o “lírico”, a “espiritualidade” na fotografia, quase uma conotação 

“romântica”. É possível perceber o estetismo nas fotografias publicitárias que 

incitam no estado de espírito do modelo, uma reflexão do seu estado 

emocional ou até mesmo sua essência. Como quando observamos a fotografia 

de uma criança recebendo um presente do “Papai Noel” com uma alegria que 

emana uma conotação lírica e leva a uma reflexão sobre o Natal e sobre a 

criança que existe ou já existiu dentro de cada um.    

E, por fim, a sintaxe que diz respeito ao todo de uma seqüência de 

imagens, munida de uma visão mais afastada dos detalhes em detrimento de 

uma visão mais geral. Exemplificada na unidade estética das fotografias de 

uma campanha publicitária ou a conotatividade na utilização de uma seqüência 

de imagens em um anúncio publicitário (BARTHES, 1990). 

Por meio desses procedimentos de conotação, é possível adicionar uma 

mensagem conotada na imagem fotográfica de publicidade, a produção desses 

significados na publicidade é de extrema necessidade. Por mais que essa 

mensagem tenha um código, ela deve ser codificada de maneira clara e que 

transmita a mensagem conotada ao seu público-alvo de forma objetiva. 

[...] em publicidade, a significação da imagem é, certamente 
intencional: são certos atributos do produto que formam a priori os 
significados da mensagem publicitária, e estes significados devem ser 
transmitidos tão claramente quanto possível; se a imagem contém 
signos, teremos certeza que, em publicidade esses signos são plenos, 
formados com vistas a uma melhor leitura: a mensagem publicitária é 
franca, ou pelo menos, enfática (BARTHES, 1990, p. 28). 
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Portando, é possível perceber a importância destes processos na 

construção da mensagem conotativa, para que possam ser feitas 

interpretações de “leituras” das fotografias publicitárias deste trabalho, de 

modo externo à literalidade dos seus análogos, envolvendo significados que 

podem, e vão além da leitura denotativa, implicando no sujeito leitor como será 

visto no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 



4 REPRESENTATIVIDADE E IDENTIDADES CULTURAIS  

 

Toma-se como base, o pensamento teórico dos Estudos Culturais para 

se iniciar as discussões e reflexões acerca das identidades culturais. Este 

campo teórico aborda "temas vinculados às culturas populares e aos meios de 

comunicação de massa, e posteriormente, a temáticas relacionadas com as 

identidades, sejam elas sexuais, de classe, étnicas, geracionais, [...]” 

(ESCOSTEGUY, 2001, p. 29). 

Para avançar neste estudo é necessário esclarecer as concepções 

iniciais de identidade de acordo com Hall (2003) e compreender o processo de 

evolução do deslocamento do sujeito. Existem três concepções de identidades: 

a identidade do sujeito do iluminismo, a do sujeito sociológico e a do sujeito 

pós-moderno. 

O sujeito do iluminismo é concebido como uma pessoa totalmente 

centrada, cujo “centro” consistia em um núcleo de consciência, de razão e de 

ação que nascia junto com o sujeito e permanecia com ele ao longo de sua 

vida, de maneira continua. Esse centro era, portanto a identidade da pessoa. 

No sujeito sociológico foi admitido que esse núcleo não é autônomo e muito 

menos auto-suficiente, é fomentado de relações com o exterior, com outras 

pessoas, com mediadores sociais. Não é mais uma visão individualista, pois as 

mediações desse sujeito caracterizam seus valores, seus sentidos - mediações 

como a cultura – contribuindo para a sua identidade. O sujeito sociológico 

ainda tem o núcleo, considerado agora como seu “eu real”, porém está em 

constante transformação em uma troca com o exterior e as identidades 

existentes provenientes.  

  Da relação entre o exterior e o núcleo no sujeito sociológico é possível 

destacar:  

O fato de projetarmos a “nós próprios” nessas identidades culturais, 
ao mesmo tempo que internalizarmos seus significados e valores, 
tornando-os “parte de nós”, contribui para alinhar nossos sentimentos 
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subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e 
cultural (HALL, 2003, p. 12). 

 

O sujeito pós-moderno mantém a relação com o exterior, porém amplia 

no sentido que não é mais coeso na sua relação com a identidade, ele não tem 

apenas uma identidade, e sim várias. De acordo com Hall a identidade do 

sujeito pós-moderno torna-se uma “‘celebração móvel’: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL 

apud HALL, 2003, p. 13). 

Esses sistemas culturais são estruturas classificatórias propiciando 

meios pelos quais podemos dar sentido ao mundo social. Para os Estudos 

Culturais, a cultura (também chamada de sistema cultural) é um conjunto de 

significações relativas aos vários setores da vida dos grupos sociais e das 

sociedades e por eles historicamente produzidas e representadas (as 

linguagens, a literatura, as artes, o cinema, a televisão, a publicidade, o 

sistema de crenças, a filosofia entre outros) (FISCHER, 2000).  

O sistema cultural é apresentado na forma de circuito de cultura, dividido 

em público e privado; o público diz respeito às formas externas de produtos 

culturais, como as representações nos meios, e o privado as formas internas 

como as culturas vividas. Neste circuito giram a produção (por intermédio da 

forma) e as leituras que finalizam com culturas vividas e relações sociais, 

subsidiando novas produções (JOHNSON apud SILVA, 2004). 

A representação, nos estudos culturais, diferencia-se um pouco da visão 

clássica proveniente da filosofia ocidental. O pós-estruturalismo e a “filosofia 

da diferença”, por conceber a linguagem e todo seu sistema de significação 

como indeterminado e estruturalmente instável, há essa “recuperação”7 do 

conceito relacionando-o com as identidades.  

                                            
7 A palavra “recuperação” é grifada pelo autor Silva (2000) quando se refere que o conceito foi re-
elaborado por estudiosos dos estudos culturais re-desenvolvendo o conceito em conexão com 
uma teorização sobre identidade e diferença. 
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A representação, compreendida como um processo cultural, 
estabelece identidades individuais e coletivas e os sistemas 
simbólicos nos quais ela se baseia fornecem possíveis respostas às 
questões: Quem eu sou? O que eu poderia ser? Quem eu quero ser? 
Os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a 
partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos 
quais podem falar (WOODWARD, 2000, p. 17). 

 

O conceito pós-estruturalista, portanto, rejeita qualquer conotação 

mentalista, concebendo apenas a dimensão significante, como em qualquer 

sistema de significação, uma maneira de atribuir sentido. Além disso, as 

representações são estreitamentos nas relações de poder, pois quem tem o 

poder de representar (e tornar público essa representação), tem o poder de 

determinar entre esta ou aquela identidade (SILVA, 2000).  

Os Estudos Culturais “estão necessariamente e profundamente 

implicados em relações de poder”, podendo policiar a relação entre o público e 

o privado (JOHNSON apud SILVA, 2004, p. 51). Decorrente desta visão, as 

formas externas de produtos culturais em uma visão moderna “são intrínsecos 

aos circuitos culturais e que eles são produzidos por relações de poder, ao 

mesmo tempo que as produzem” (JOHNSON apud SILVA, 2004, p. 41). Ou 

seja, as formas externas de representação são produzidas por relações de 

poder e consequentemente produzem relações de poder. 

As representações dentro do circuito cultural são sistemas simbólicos. É 

por meio dessas representações que o sujeito é posicionado dentro de uma 

identidade. As posições de sujeito, como identidades culturais não-essenciais, 

não são fixas nem imutáveis, mas são classificadas e deslocadas pelas 

representações sociais. 

 

A representação inclui as práticas de significação e os sistemas 
simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, 
posicionando-nos como sujeito. É por meio dos significados 
produzidos pelas representações que damos sentido à nossa 
experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses 
sistemas simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no 
qual podemos nos tornar (WOODWARD, 2000, p. 17). 
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Os sistemas de representações simbólicas ordenam a construção das 

diferenças entre as identidades, caracterizando as identidades como 

dependentes dessas marcações da diferença posicionando o sujeito. Segundo 

Hall (apud SILVA, 2000) essa posição de sujeito reivindica aquilo que “somos” 

ou aquilo que “nos tornamos” como parte de uma “co-munidade imaginada”, de 

sujeitos que se apresentem como “nós”, sendo assim o conceito de identidade 

cultural. 

Os processos envolvidos na edificação das identidades culturais, 

começam com a divisão das duas principais dimensões das identidades 

culturais, as essencialistas e as não-essencialistas. Questões de 

pertencimento que buscam na sua história, na etnia, ou em alguma relação 

biológica, são consideradas reivindicações essencialistas, pois tem a 

capacidade de determinar se o indivíduo pertence a um determinado grupo 

simplesmente por suas características, tornando assim sua identidade cultural 

fixa, a pessoa de uma etnia negra não tem como deslocar sua posição de 

sujeito para uma identidade japonesa. 

Diferentemente das reivindicações não-essencialistas, que constituem 

as identidades culturais a partir das diferenças com outros grupos, por meio de 

marcações simbólicas, as identidades constituídas dessa forma são mutáveis, 

pois dependem de características alheias ao indivíduo e relativas a outros 

grupos em mutações diversas. Dentro da dimensão não-essencialista, as 

identidades são marcadas com bases em outros grupos, legitimando uma 

oposição a estes, utilizando-se de marcações simbólicas materiais ou sociais 

para se diferenciarem e assim constituírem a sua identidade a partir daquilo 

que não é característica sua (WOODWARD, 2000). 

As marcações simbólicas da diferença podem ser sociais ou materiais, 

ordenando dois processos diferentes de construção identitária, ambos muito 

importantes. As marcações simbólicas sociais são relacionadas com as 

experiências vivenciais dos indivíduos e suas relações sociais. As materiais 

são evidenciadas por meio de objetos de consumo como roupas, alimentos, ou 

por símbolos como bandeiras, broches. 
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Essa condição relacional das identidades culturais tem a característica 

de possibilitar identidades diferentes dentro de uma mesma identidade maior, 

havendo negociações entre elas. A diferença maior ocorre entre os níveis 

coletivos e individuais. A exemplo disso, pode-se observar consumidores de 

uma determinada marca com uma identidade, porém, estará diminuído o fato 

que dentro desta identidade de consumidores existem identidades sexuais de 

homens e mulheres. 

Juntamente às marcações simbólicas sociais e materiais há também a 

dimensão psíquica do indivíduo, que busca nestes sistemas simbólicos uma 

identificação pessoal, e ao encontrar, assume essa posição de identidade. 

Essa dimensão psíquica, em consonância com as marcações, é de grande 

importância na construção e na manutenção das identidades (WOODWARD, 

2000). 

As marcações sociais e as materiais da diferença, são difundidas e 

representadas no sistema cultural de diversas formas, especificamente neste 

trabalho, aborda-se a difusão destas marcações na questão da fotografia 

publicitária. Nessa manifestação por meio da publicidade, da imprensa, do 

cinema, é “notável a influencia das significações do mundo externo e como 

elas podem persuadir ou efetivar um comportamento” (LAHAM e LOPES, 2005, 

p. 135). De acordo com Vanoye (apud LAHAM e LOPES, 2005), Barthes 

também sustenta a idéia de que as imagens fotográficas da publicidade 

utilizam heróis que mitificam nosso tempo, embelezando o mundo do 

espetáculo com valores comerciais e estéticos.  

No entanto, a larga difusão da fotografia publicitária tem um caráter 

coletivo almejando atingir seu objetivo de comunicação. Observando esse fator 

de coletividade, é possível dizer que existe uma contribuição para uma 

homogeneidade cultural (LAHAM e LOPES, 2005). As representações destes 

sistemas simbólicos estão expressas em diversos lugares do cotidiano. É por 

meio destas representações que a cultura se renova e afirma o seu espaço na 

produção dos significados coletivos, que em maior parte são encontradas nos 

meios de comunicação, legitimando uma cultura massificada e global. Os 

meios de comunicação têm aumentado consideravelmente a sua participação 
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no campo da disseminação cultural a luz da globalização, com a propriedade 

de desterritorializar os indivíduos padronizando-os como consumidores de uma 

cultura global. 

 
A conseqüente redefinição do senso de pertencimento e identidade, 
organizado cada vez menos por lealdades locais ou nacionais e mais 
pela participação em comunidades transnacionais ou 
desterritorializadas de consumidores (jovens em torno do rock, os 
telespectadores que acompanham programas da CNN, MTV e outras 
redes transmitidas por satélite) (CANCLINI, 2001, p. 39). 

 

Nesse sentido, os meios de comunicação por meio de relações de 

poder, têm a capacidade de representar, como foi observado. Especificamente 

no debate da mídia e da publicidade é exaltada o agrupamento de sujeitos-

receptores que, segundo Hall (1998 apud ESCOSTEGUY, 2003), ao se 

agruparem correspondem à audiência, que por meio de estudos etnográficos, 

apresenta questões destes sujeitos-receptores. O sujeito-receptor ainda é 

individual, porém é reconhecido em grupos de audiência, os quais são 

segmentados pelas diferenças entre eles. O indivíduo receptor é ativo e 

racional, adquirindo participação na construção e produção de sentido da 

mensagem, ocupando uma posição interpretativa, mas não concreta, e sim 

ocupando momentos neste processo de produção de sentido.  

De acordo com Escosteguy (2003), a audiência fazendo parte desses 

momentos no processo interpretativo, adiciona significados inerentes a sua 

bagagem cultural, desejos e interesses, confirmando o que dizem pesquisas 

sobre estes grupos de sujeitos-receptores chamados de audiência: que eles 

(os receptores) constroem seus próprios sentidos, usando a mídia para 

preencher seus propósitos. Essa projeção também é descrita por Laham e 

Lopes (2005, p. 132):  

Esses efeitos causados pelo uso das imagens em mídias de massa 
são praticamente imensuráveis. De alguma maneira, o espectador ou 
receptor se projeta na imagem através da associação com a ficção 
em que há uma tênue linha que distingue o real e o fictício, como na 
idéia de espelho de Haug (1997), uma vez que se identifica com suas 
características, sua linguagem e mensagem.  

 



 33 

 Em uma constante troca de informações, dos meios de comunicação (e 

consequentemente, fotografias publicitárias) com os receptores por meio de 

suas projeções, os sistemas de representações e marcações da diferença, 

atuam no sistema cultural deslocando as posições de sujeito. As posições 

ocupadas referem-se às identidades culturais marcadas pela diferença (não-

essencialistas), que na situação atual dos sujeitos pós-modernos, não ocupam 

apenas uma posição, mas varias posições podendo até mesmo ocupar 

posições contraditórias, caracterizando uma fragmentação do sujeito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 EMPRESA VIVO 

 

Neste capítulo é apresentada a empresa de telefonia celular, da qual 

partiu-se para as análises interpretativas das imagens fotográficas 

publicitárias. 

No Rio Grande do Sul, as operações em telefonia celular iniciaram em 

meados de 1992, pela Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações – 

CRT, uma empresa pública cujo maior acionista era o governo do Estado. 

Contava com apenas 600 clientes, porém o serviço crescia em ritmo acelerado 

e, em 1995, o número de clientes já estava perto dos 76 mil. 

Em 1996, o Grupo Espanhol Telefônica adquiriu 35% das ações da CRT, 

até então a única operadora no Estado. Em 24 de junho de 1998, o mesmo 

grupo adquiriu mais 50,12% das ações da CRT, privatizando assim a 

Companhia. Privatizada, a Companhia trouxe para o Estado do Rio Grande do 

Sul o sistema digital, que foi amplamente difundido e, no final de 1999, a 

Celular CRT Participações S/A, incorporou a logomarca mundial da Telefônica 

registrando 550 mil clientes. O crescimento prosseguiu e chegou a 1 milhão e 

200 mil clientes que desfrutavam, em julho de 2000, as vantagens da alta 

tecnologia, infra-estrutura, produtos e recursos humanos da operadora. 

A união dos grupos Portugal Telecom e a Telefónica Móviles ocorreu em 

abril de 2003, quando formaram a Joint Venture Vivo, que atualmente possui 

48% de market share neste seguimento em todo Brasil, fazendo a cobertura de 

86% do território nacional. O grupo espanhol abrangia a Telefônica Celular 

(Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul) a Telebahia Celular 

(Bahia) e a Telergipe Celular (Sergipe). O grupo português abrangia a Telesp 

Celular (São Paulo) e a Global Telecom (Paraná e Santa Catarina). Além das 

empresas de domínio dos dois grupos centrais, participaram da fusão as 

empresas de telefonia celular: NBT (Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, 

Maranhão) e TCO Celulares (Goiás, Brasília, Acre, Tocantins, Mato Grosso, 
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Mato Grosso do Sul). Na figura a seguir, pode-se visualizar melhor como ficou 

organizada a empresa, após a fusão de todas essas operadoras. 

 

 

Figura 1 – Organograma da composição societária da Vivo após a sua 
reestruturação 

Fonte: ANATEL. Boletim de análise n. 012/2005. 

 

Dessas fusões entre grupos de telefonia celular nacional e internacional 

surgiu a Vivo, como é conhecida atualmente, sendo considerada, hoje, em 

2006, uma das maiores operadoras de telefonia celular do Hemisfério Sul, com 

mais de 30 milhões de clientes.  

De acordo com o supervisor de merchandising da Vivo para a região do 

interior do Estado do Rio Grande do Sul, Renato Palmas Mendes, a empresa 

têm um planejamento anual de publicidade que oscila entre 10 e 11 

campanhas publicitárias por ano, sendo as temáticas pautadas pelas datas 

comemorativas durante o ano. Cada campanha publicitária tem uma duração 

entre 30 e 50 dias, porém esses números variam de acordo com a 

rentabilidade que a campanha retorna para a empresa.  

Neste ano de 2006, ocorreu uma situação totalmente atípica. A 

campanha do Dia dos Pais, que iniciou em agosto, foi tão lucrativa para a 

empresa que se tomou a decisão de estendê-la até o início do mês de 
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novembro com uma reposição de materiais gráficos, não sendo veiculada na 

mídia a campanha do Dia das Crianças que já estava no planejamento anual, 

passando-se diretamente à última campanha do ano, a campanha de Natal. 

A publicidade da Vivo utiliza-se de datas comemorativas, aliando a 

publicidade com promoções em algumas datas especificas. O planejamento de 

campanha comporta duas categorias de anúncio, os serviços e os produtos. 

Dos meios tradicionais são utilizados revistas, outdoors e comerciais 

televisivos para anunciar os serviços da empresa, programas de pontos e 

facilidades aos clientes. O jornal, também considerado um meio convencional, 

é empregado para anunciar especificamente produtos, neste caso, aparelhos 

celulares e acessórios. 

No entanto, de acordo com o supervisor Renato Mendes, o grande 

esforço do planejamento da identidade visual da Companhia está nos materiais 

de Ponto de Venda – PDV - que incluem basicamente: folhetos, folders, 

cartazes, stoppers, móbiles, totens, banners de lona, gigantografias, banners e 

em alguns casos bottons, camisetas e faixas. O número aproximado de folders 

que circula na região do interior do Rio Grande do Sul é de 300 mil. 

Esse esforço no ponto de venda é resultado de uma ação nacional de 

padronização de Lojas Vivo. Dentro deste aspecto existem três categorias: o 

varejo, as revendas e as lojas próprias. O varejo é classificado como grandes 

lojas de departamento que recebem um totem e materiais de divulgação 

específicos para que seja padronizado mesmo dentro dessas lojas, um espaço 

Vivo. A revenda é mais abrangente e não exige tanta padronização, são 

estabelecimentos que revendem produtos Vivo. E, por fim, as lojas próprias 

que recebem atenção especial para que os clientes Vivo sintam-se 

confortáveis e satisfeitos. O número de lojas próprias em Porto Alegre, capital 

do Estado, é de 29 lojas e no interior é de sete lojas próprias. 

Esses materiais das campanhas publicitárias são enviados pelo Trade 

Central da Vivo, localizado em São Paulo, para todas as capitais onde existe a 

cobertura da operadora. Especificamente, no caso do Rio Grande do Sul, 

quando esse material chega a Porto Alegre, uma parte dele é enviada para o 
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supervisor de merchandising do interior do Estado. Nesse caso, o supervisor 

Renato Mendes, que gerencia esse material, repassa para mais oito 

promotores sob o seu comando. 

O material de ponto de venda das lojas Vivo divide-se basicamente em 

dois, os materiais da campanha vigente e os materiais institucionais. Os 

materiais de campanha têm a duração relativa à campanha, diferentemente 

dos materiais institucionais, que variam de seis meses até um ano. Esses 

materiais, com um prazo vital mais longo, têm uma relação bastante forte com 

a marca Vivo e entre si. Eles carregam a imagem da operadora e ao mesmo 

tempo provocam uma identificação com o seu público durante longo prazo. 

O público-alvo da Vivo, de acordo com os direcionamentos de campanha 

que são recebidos, juntamente com os materiais gráficos, especifica que a 

operadora não exclui nenhuma classe social, tampouco, nenhum tipo de 

consumidor. A empresa tem o objetivo de se comunicar com todas as pessoas, 

de todas as idades, utilizando como subsídio elas mesmas, as pessoas. A 

imagem da Vivo é construída pelas pessoas que aparecem nos materiais 

gráficos e, conseqüentemente, pelas pessoas que utilizam o serviço. 

Destacando-se dos seus concorrentes diretos que são as operadoras Claro 

Digital e Tim. Na Claro, após tentativas com mascotes (papagaio e um chip), 

sua linha publicitária vêm se aproximando bastante desse conceito, baseado 

em pessoas, mas como a Vivo é pioneira nesse sentido, a Claro acaba por 

colocar-se um pouco atrasada em relação a sua concorrente. Por sua vez, a 

Tim explora sua linha publicitária na questão das ilustrações, direcionando-se 

para uma linguagem mais jovem. 

Essa disputa entre operadoras ocorre mais dentro das mídias 

tradicionais, pois no PDV, a Vivo trabalha muito a padronização de suas lojas 

próprias, por meio de um sistema que serve de modelo para muitas empresas 

de outros segmentos. As outras operadoras não aparentam preocupar-se em 

igual proporção a Vivo com uma padronização ou modelagem dos seus pontos 

de venda. 
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Essa padronização significa que, ao entrar em uma loja própria da Vivo 

no Rio Grande do Sul, o consumidor se depara com a mesma estrutura e os 

mesmos materiais de identidade visual que ele encontraria em uma loja no 

Estado do Paraná ou São Paulo, por exemplo. Pode-se refletir quanto a isso, 

pois as mensagens presentes na identidade visual da marca Vivo têm o poder 

comunicacional de conversar com gaúchos, ao mesmo tempo em que mantêm 

um diálogo com paranaenses e paulistas. É possível perceber a força de 

transmissão de mensagens nas imagens fotográficas das peças publicitárias 

da Vivo, uma vez que a utilização de uma linguagem escrita em todos os 

materiais da empresa é muito pequena, apenas no intuito de passar alguma 

informação mais técnica, como o regulamento de uma promoção ou alguma 

explicação sobre um serviço ou modelo de celular (produto). Dessa forma, a 

empresa provoca uma inteligibilidade bem maior e, conseqüentemente, 

consegue comunicar-se com diversas pessoas em diferentes locais do Brasil. 

A substituição das campanhas publicitárias e dos materiais de 

identidade visual em todo território nacional, que compreende lojas próprias, 

varejo e revendas Vivo, é feita em no máximo 48 horas. A mobilização 

nacional dos materiais das campanhas publicitárias e de identidade visual 

demonstra a agilidade e a preocupação da empresa com a manutenção da sua 

imagem. Essa logística é observada e reproduzida por outras empresas dos 

mais diversos segmentos pela sua eficácia, pois a Vivo é a pioneira nesse 

sistema de gerenciamento de publicidade. 

 

 

 

 

 

 



6 ANÁLISE DAS IMAGENS DA VIVO 

 

Parte-se, neste momento às análises interpretativas das imagens 

fotográficas da Vivo, as quais foram realizadas segundo a teoria que classifica 

as peças consideradas, sob as seguintes categorias barthesianas: pose, 

objeto, estetismo, fotogenia e trucagem. Utilizou-se também o contexto, que 

não é exatamente uma categoria de análise, porém, é descrito por Barthes 

(1990) como a relação imagem-texto (BARTHES, 1990).  

No total foram analisadas aproximadamente 46 imagens fotográficas 

(miniaturas em anexo), com as cinco categorias descritas mais a relação 

imagem-texto. No entanto, apresentar todas as análises em profundidade, 

tornaria este trabalho muito extenso, por motivos didáticos foram escolhidas 

oito imagens para ilustrar e exemplificar cada categoria utilizada, além do 

contexto.  

As análises foram precedidas por uma entrevista (com roteiro semi-

estruturado – em anexo), com o supervisor de merchandising da Vivo para a 

região do interior do Estado do Rio Grande do Sul, Renato Palmas Mendes. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), em uma entrevista com o roteiro semi-

estruturado, o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em 

qualquer direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar 

mais amplamente a questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser 

respondidas dentro de uma conversação informal.   

Sobre a POSE, pode-se afirmar que ela contribui na conotação de 

imagens fotográficas na medida em que se encontra, no receptor, um 

repertório capaz de interpretá-la. Na figura 2 pode-se observar que o modelo 

está sentado com as pernas cruzadas e tirando uma foto dele mesmo, junto 

com seu cachorro, conotando um momento do seu cotidiano que está sendo 

registrado. Ele está com a língua para fora, um ato comum em auto-retratos de 

jovens. Porém o mesmo personagem com uma mudança mínima de objetos 
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cênicos (a substituição da calça pela bermuda que revela tatuagens na perna e 

a retirada do aparelho celular) a imagem fotográfica é re-significada.  

Na variação da Figura 2, encontrada na Figura 3, o personagem está 

com as pernas cruzadas em pose de meditação, com os olhos fechados e os 

dedos indicadores em contato com os dedos opositores da mão. A pose 

promove a identificação cultural da yoga, que representa o universo cultural da 

prática da meditação. 

 

Figura 2 – Conotação da pose em um momento 
do cotidiano 

Fonte: Folder de serviços da operadora Vivo 

 

A análise de fotos conhecidas, como a de Robert Capa (o republicano 

espanhol que morre em plena ação em 1938), a do monge budista que se 

imola pelo fogo em 1963, a do vietnamita que chora sob seu guarda-chuva 

arrastando num saco o corpo de seu filho morto entre outras. Bergala (apud 

DUBOIS, 2003) denuncia toda a parcela de “encenação” dessas imagens, toda 

a dimensão ideológica de seus dispositivos de enunciação sempre ocultados: 
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insiste nos modos de integração do fotógrafo na ação, no efeito de parada na 

imagem, no papel da grande angular entre outras. 

 

Figura 3 – Conotação da pose representando o 
universo cultural da prática de 
meditação 

Fonte: Folder de aparelhos da operadora Vivo 

 

Os OBJETOS  cênicos, como categoria de análise das imagens 

fotográficas, têm sua importância ressaltada pelos significados que cada 

objeto disposto frente à objetiva possui. 

Ao observar a Figura 4, é possível perceber que o objeto principal desta 

imagem é a mochila, bastante grande e com o estilo mochileiro, estampada 

com bandeiras de supostos países. No bolso da mochila, uma garrafa de água 

e por fora do bolso um pequeno broche com a logomarca da Vivo. O sujeito 

está usando um jeans surrado, uma camiseta com a estampa de um homem 

sem rosto, alguns colares artesanais, típicos de viajantes e mochileiros com o 

celular suspenso em uma bolsinha atravessada em seu peito, outro objeto 

típico de viajantes utilizado para câmeras fotográficas. Completando o visual 
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mochileiro o sujeito usa um pano na cabeça, habitual em muitos viajantes para 

se proteger do sol ao ficar horas esperando uma carona. 

Todos estes objetos conotam a identidade do personagem como 

mochileiro ou viajante, e para tanto, foram colocados frente à objetiva com 

este mesmo intuito, de carregar esta mensagem. 

 

Figura 4 - Conotação da identidade do personagem 
Fonte: Folder de serviços da operadora Vivo 

 

A conotatividade dos objetos também pode ser percebida em outras 

imagens, como na Figura 5 ao representar o universo cultural do motocross, 

enduro, BMX, e outros esportes que se relacionam com os objetos cênicos 

daquela imagem fotográfica. Isso ocorre também com a Figura 8, em que 

apenas o pingente no colar que modelo está utilizando, já é possível significar 

a identidade cultural da personagem. O pingente apresenta a imagem de uma 

deusa hindu, conotando toda filosofia de vida desta religião. 
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A FOTOGENIA, como categoria mais técnica da fotografia, tem a 

preocupação com questões de iluminação, impressão, para que a fotografia 

embelezada consiga ser conotada em si mesmo. Pode-se perceber esta 

categoria na Figura 5, em que é possível destacar uma iluminação mais dura, 

que dramatiza a cena, fazendo com que a textura da lama seja mais bem 

evidenciada. A iluminação mais dura fortalece os pontos de atenção, porém 

produz sombras marcantes como podem ser observadas as sombras no 

pescoço e abaixo dos seus braços, tudo isso aliado ao fundo branco, que 

glorifica a imagem na sua simplicidade, o que faz com que a figura seja o fim 

dela mesmo. 

 

Figura 5 - Iluminação dura que fortalece os 
pontos de atenção 

Fonte: Folder de serviços da operadora Vivo 
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Outra imagem que traz presente a discussão de iluminação é a Figura 6, 

que proporciona dramaticidade à cena, provocando textura do batom em volta 

da boca da menina. Para isso, é necessária uma quantidade maior de 

iluminação no local, que acaba produzindo sombras mais marcadas como pode 

ser visto em seu pescoço e abaixo dos seus braços. A fonte de luz é frontal a 

qual pode ser vista pela intensidade do brilho em seu rosto, promovendo uma 

área de atenção muito forte. A imagem da Figura 8 é impressa em uma 

película adesiva e, por isso, é levado em conta o tratamento de cor e também 

a iluminação no momento da captura, que deve possuir fontes de luz suaves, 

pois de outra forma produziria contrastes muito marcantes, dificultando a 

visualização da imagem na película através do vidro. 

 

Figura 6 – Estetismo: a fotografia como obra de arte 
Fonte: Gigantografia no interior da loja da operadora Vivo 
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O ESTETISMO é observado como o sentido mais lírico e espiritual da 

imagem fotográfica, complexificando o código e elevando o grau da fotografia 

como obra de arte. Barthes (1990) afirma que a composição no estetismo 

significa de maneira clara, certa espiritualidade estática, traduzida 

precisamente em termos de espetáculo objetivo. 

As reflexões levantadas pelo estetismo podem ser tranqüilamente 

observadas na Figura 6 que mostra uma personagem, menina com um sorriso 

maroto, que se encontra no limite entre estar fazendo alguma coisa proibida e 

não ter malícia por ser apenas uma menina, fazendo a ligação entre 

curiosidade e sexualidade. Pois, a menina está utilizando objetos de mulher, 

com a sensação de projeção sobre os objetos de desejo. Essa descoberta da 

sexualidade se faz presente na pré-adolescência, por mais que a menina da 

figura esteja em uma fase anterior a esta. 

A TRUCAGEM  é a categoria que se preocupa com a manipulação da 

imagem fotográfica sobre truques em negativos ou alterações digitais na 

captura da fotografia. Sua conotação é referida como verdade utilizando-se da 

“veracidade” aplicada à fotografia, como já foi explicado. Para Barthes (1990), 

a trucagem caracteriza-se por intervir, sem prevenir, no próprio interior do 

plano de denotação. Utiliza a credibilidade inerente à fotografia, que consiste 

em seu extraordinário poder de denotação, para apresentar como 

simplesmente denotada uma mensagem que, na verdade, é fortemente 

conotada.  

Dentre as imagens analisadas é possível perceber os efeitos da 

trucagem na Figura 7 que mostra uma modelo segurando um guarda-chuva. 
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Figura 7 – Trucagem: manipulação da imagem fotográfica 
Fonte: Topo de expositor no interior da loja da operadora Vivo 

 

Nesta Figura (7), pode-se perceber dois truques: a inserção da 

logomarca da Vivo sobre o braço da modelo, protegendo-se da chuva. E a 

inserção de cubos caindo, simbolizando gotas de chuva. Os cubos conotam 

uma chuva de pontos que são adquiridos na medida em que o cliente usa seu 

celular, fazendo relação à pose da modelo. Existe também a possibilidade de 

outro truque nesta figura, que é a inserção do topo do guarda-chuva após a 

captura fotográfica, pois o topo do guarda-chuva produziria sombras 

indesejadas na modelo, porém sobre este truque não é possível afirmar sua 

existência. 
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Figura 8 – Grau de interação entre o real e o truque 
Fonte: Película de divisória no interior da loja da operadora Vivo 

 

Outra imagem que consegue exemplificar o efeito da trucagem é a 

Figura 8 que atinge um grau de interação entre o real e o truque, bastante 

satisfatório. Nesta imagem, pode-se perceber o uso do truque na inserção da 

logomarca da Vivo, que sofre uma pequena variação, fazendo com que a 

logomarca simule uma bolha de sabão. Essa representação faz com que o ato 

de fazer a bolha seja entendido como real, apesar de não ser. Conota também 

as possibilidades mágicas da Operadora, significado existente na magia das 

bolhas de sabão. Existe também a possibilidade de ter sido utilizado o truque 
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para a inserção de mais bolhas de sabão espalhadas pela imagem, porém não 

se pode afirmar nada sobre a existência deste truque. 

No entanto, é possível observar truques em todas as imagens exibidas 

nesta análise, no que diz respeito à inserção e ao posicionamento da 

logomarca da Vivo, interagindo com o personagem fotográfico. 

O CONTEXTO, que se refere à relação entre texto verbal e texto não-

verbal, descrita por Barthes (1990), induz e/ou contextualiza uma possível 

leitura. Esta técnica de conotação é claramente exemplificada pela Figura 9 

que mostra uma modelo, vestida com um macacão de Fórmula 1, contendo 

insígnias de cidades da Região Sul. Acima da imagem, existem as palavras 

“cobertura” e “região sul”, que induzem à leitura do macacão e das insígnias 

das cidades, como cidades cobertas pelo serviço de telefonia celular da 

operadora Vivo, fazendo com que a leitura de um simples macacão de Fórmula 

1 ganhe uma conotação de cobertura de telefonia móvel, contribuindo, assim, 

na produção do sentido nos objetos cênicos. 
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Figura 9 – Relação entre texto verbal e texto 
não-verbal 

Fonte: Cartaz no interior da loja da operadora Vivo 

 

No que diz respeito à relação entre texto verbal e texto não-verbal 

Kossoy et al. (2005) colocam que o intuito da articulação visual é penetrar na 

mente do consumidor, visando fazer com que este se mobilize para o que lhe 

está sendo ofertado: a fotografia publicitária, além de comunicar com ênfase, é 

requisitada por seu poder de causar uma interação rápida com o receptor 

quando exposto à imagem e sua mensagem. 

Portanto, toda publicidade necessita gerar impacto para ser notada, até 

mesmo em virtude do excesso de comunicação visual existente. Com este 

impacto, almeja-se construir uma imagem (conceito) na mente do público-alvo 

sobre um determinado produto, marca ou serviço. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho conseguiu aproximar com sucesso duas áreas do 

conhecimento relativamente distantes, relacionando a fotografia publicitária 

com o pensamento teórico dos estudos culturais e sua abordagem sobre as 

identidades. 

Desta aproximação, foi possível atingir o objetivo proposto de realizar 

uma análise Barthesiana das imagens fotográficas publicitárias da empresa de 

telefonia celular Vivo, em Santa Maria, RS, observando a representatividade 

social, de acordo com os processos de produção de significado por meio de 

técnicas e processos de conotação fundamentados em Barthes (1990). Para a 

análise foram utilizadas as categorias Barthesianas: pose, objeto, estetismo, 

fotogenia e trucagem, observando também a relação imagem-texto, a qual é 

descrita, neste trabalho, como contexto. 

Das primeiras conclusões relativas às fotografias publicitárias 

analisadas, foi possível averiguar a teoria de Kossoy (1998) que explicita a 

existência de realidades primárias e secundárias, e que realmente as imagens 

fotográficas publicitárias da Vivo são apenas realidades secundárias, pois a 

realidade primária, que é o momento real da captura, foi construída e 

manipulada, com atores, modelos, roupas e objetos. Essa realidade 

secundária, que é registrada pela fotografia, perpetua o momento, porém é 

ficcional no sentido que a cena nunca existiu factualmente. As situações 

representadas e os personagens têm grandes chances de não ser aquilo que 

aparentam ou não o são de fato, constituindo uma trama ficcional que alcança 

e pode até mesmo ultrapassar a realidade.  

Sobre a representatividade social das fotografias publicitárias da Vivo, 

foi possível concluir que as imagens fotográficas analisadas não chegam a 

construir identidades culturais, porém elas reforçam, afirmam (e reafirmam) 

certas identidades culturais. Essa legitimação é obtida por meio de elementos 
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identitários, presentes nas fotografias estudadas, que marcam a diferença 

entre as representações. As imagens fotográficas, além de expressarem uma 

mensagem relacionada ao consumo, também carregam consigo ideologias8 

presentes em algumas identidades culturais. Portanto, é possível afirmar a 

respeito da produção das fotografias, que são usados elementos indicadores 

de identidades culturais como ferramenta de identificação com o público-alvo, 

conquistando consumidores e consolidando a representatividade de certas 

identidades culturais. 

As identidades culturais, presentes nos estereótipos abordados pela 

comunicação publicitária da operadora Vivo, não são de exclusividade regional 

ou brasileira, das pessoas representadas é possível encontrar semelhanças 

em qualquer parte do mundo. É perceptível a estratégia comunicacional em 

direção a consumidores globais, fato marcado pelo tratamento da imagem 

institucional da operadora em nível nacional. Toda comunicação da empresa 

não é regionalizada, portanto são as mesmas imagens e mensagens tanto 

para gaúchos quanto para paulistas ou nordestinos. Dessa maneira, a 

estratégia de atribuir referências globais se mostra bastante eficaz com o 

público proposto. 

Enfim, a conclusão mais ponderada a respeito deste trabalho foi que ao 

aprofundar os estudos sobre o tema escolhido, os conceitos relativos à 

imagem fotográfica e seus efeitos sociais ampliaram-se de tal forma que não 

retornaram mais ao seu tamanho original, pois essa pesquisa tem sua utilidade 

na contribuição da qualificação das minhas habilidades e na superação de 

obstáculos. Conseguindo unir a satisfação do conhecimento com a motivação 

do material e do palpável, agregando todo potencial existente na minha 

capacitação. 

 

 

                                            
8 Ideologia é vista enquanto “provedora de estruturas de entendimento através das quis os 
homens interpretam, e dão sentido, experienciam e ‘vivem’ as condições materiais nas quais eles 
próprios se encontram” (HALL apud ESCOSTEGUY, 2004). 
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Anexo1 -  Roteiro semi-estruturado da entrevista realizada com o supervisor 

de merchandising da Vivo para a região do interior do Estado do Rio 

Grande do Sul, Renato Palmas Mendes 

 

NOME:  

 

 

CARGO/FUNÇÃO:  

 

 

DATA DA INSERÇÃO DA EMPRESA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:  

 

 

COMO SE DEU ESSA INSERÇÃO? COMO FOI SEU INÍCIO? HOUVE BOA 

ACEITAÇÃO? 

 

 

QUEM PRODUZ O MATERIAL PUBLICITÁRIO DA EMPRESA? E ONDE? 

 

 

COMO ESSE MATERIAL CHEGA ATÉ SANTA MARIA/RS? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Anexo2 – Miniaturas das imagens analisadas. 
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