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INTRODUÇÃO 

 

 

 Desde a antiguidade, o homem viu a necessidade de comprar vender e trocar produtos 

por uma questão de sobrevivência. Assim, ele utilizava a linguagem. Hoje, a situação não é 

diferente, o homem tem a necessidade de comprar, vender e trocar, logo se utiliza de uma 

linguagem um pouco diferente em virtude dos avanços tecnológicos e das opções disponíveis. 

Uma delas é a linguagem da propaganda, e as mais utilizadas são aquelas que trazem 

fotografias em seus anúncios. Causando, com isso, uma revolução na negociação de produtos 

e de idéias. 

 A propaganda influencia diversos setores da sociedade, o problema é que nem sempre 

é utilizada de forma correta, e ao invés de formar cidadãos críticos e conscientes de seus 

direitos e deveres traz ideologias com o único propósito de vender produtos. Isso vem 

causando problemas. Então, conhecer os elementos e como eles agem na propaganda ajudará 

cada indivíduo a avaliar criticamente aquilo que está sendo transmitido. Este trabalho traz 

alguns desses elementos que estão na fotografia acompanhada do texto na propaganda. 

De acordo com CARVALHO (2000, p.18), uma publicidade bem-feita é capaz de 

transformar “um relógio em jóia, um carro em símbolo de prestígio e um pântano em paraíso 

tropical”. Diante disso entendemos a razão da propaganda está sendo utilizada constantemente 

e trazendo lucros a quem se utiliza dela. 

 Para discorrer sobre esse assunto, é necessário entender que a propaganda será tratada, 

nesse trabalho, como a propagação de princípios, idéias, conhecimentos ou teorias de caráter 

informativo e persuasivo, por parte de anunciante identificado, por meio de TV, jornal, revista, 

cartaz, etc. A fotografia será qualquer tipo de imagem que traga uma carga verossímil
1
. As 

pinturas, ilustrações e todos os elementos que mostrem uma aparente representação da 

realidade também estarão destacados nesse trabalho, bem como as imagens manipuladas em 

programas de edição como photoshop.  

Atualmente, o capitalismo está em foco, isso faz com que o homem dessa época tenha 

o desejo constante de alcançar o sucesso. A propaganda segue esses padrões e podemos ver a 

concretização desses fatos quando uma pessoa liga a televisão, pega algum texto pra ler ou sai 

na rua. O primeiro elemento encontrado é a propaganda. A maioria delas vem acompanhada 

                                                 
1
 Semelhante à verdade, que parece verdadeiro. 
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de dois elementos característicos – uma imagem e um texto escrito divulgando um produto 

ideológico
2
 ou material

3
. É importante ressaltar que a publicidade desses produtos, além de 

ser feita em jornais e revistas, pode ser encontrada em outros meios de comunicação de massa 

presentes no dia-a-dia das pessoas. Dentre eles podemos destacar os folhetos, as traseiras dos 

ônibus, outdoors e rótulos de produtos, como bebidas e cigarros. Quando o cidadão deixa sua 

residência continua a ser bombardeado pelas propagandas, as mesmas vão se modificando 

dependendo do assunto ou público a que são destinadas. Em grande parte desses anúncios, é o 

texto que acompanha determinada imagem que vai fazer essa delimitação. De acordo com 

IDEC (2002, p. 08): 

 

 
Diariamente, anúncios de modelos de televisores, equipamentos de som, 

eletrodomésticos, computadores, carros, seguros-saúde, roupas, cigarros, 

alimentos, etc. captam os olhares e os ouvidos de homens, mulheres, jovens 

e crianças. Informam pouco sobre o que anunciam e geram por meio de 

apelos emocionais repentinas necessidades e demandas que nem 

imaginávamos que pudéssemos ter. Outros tipos de anúncios divulgam idéias 

políticas, religiosas e sociais para informar e orientar o cidadão a respeito de 

questões de interesse público: saúde, como as campanhas de vacinação e de 

uso de preservativos, trânsito, higiene, preservação do meio ambiente e até 

programas políticos. 

 

 

  Esse fato extraordinário descrito anteriormente nada mais é do que uma linguagem 

não verbal (fotografia) em perfeita harmonia com uma linguagem verbal (o texto), buscando 

vender uma ideologia ou produto. Em alguns casos a figura por si só é tão carregada de 

significado, que fica difícil escolher uma frase que combine, assim, muitos dos textos 

utilizados tornam-se inadequados, por não complementarem o discurso presente na figura.  

Em razão disso um anúncio publicitário pode ter criado uma propaganda com um objetivo 

específico e ter tido uma interpretação completamente diferente da que foi planejada. Muitas 

vezes é difícil saber se esse aparente deslize foi ou não proposital em se tratando de grandes 

empresas em busca apenas de vender seus produtos.  

 Por todos esses fatores, nos perguntamos qual a linguagem que a fotografia está 

exercendo nas propagandas atuais e como o texto é parte essencial para esse processo? Este 

trabalho tanto vai mostrar a infinidade de linguagens que uma propaganda pode transmitir 

                                                 
2
 Um produto ideológico será aquele que transmite idéias objetivando uma conscientização ou sensibilização 

(álcool e direção, combate as drogas, contribuições para projetos sociais). 
3
 Um produto material é aquele anunciado na propaganda para consumo (cerveja, cigarro, carro). 
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mesmo sem intenção, como a verdadeira forma que as empresas devem agir, e é por este 

motivo que será colocado a linguagem da fotografia acompanhada do texto na propaganda, 

pois o texto vai delimitar a linguagem da fotografia assim deixando melhor de ser analisada.  

 A metodologia utilizada neste estudo será uma minuciosa pesquisa documental e 

bibliográfica, citando autores como Cristina Costa, que em seu livro Educação imagens e 

mídias, mostra aspectos de como a fotografia pode ser utilizada de forma didática, Ana Felix 

com sua tese de mestrado/livro A semiologia dos discursos da publicidade que trabalha a 

questão da sedução se utilizando da análise do discurso e da semiologia e pelo autor Roland 

Barthes estudioso da semiologia e estruturalista francês que deu início a análise fotográfica 

aplicando o método estruturalista, o mesmo faz análizes de fotografias em seu livro A câmara 

clara.  

 Para o desenvolvimento dessa pesquisa iremos mostrar a linguagem da fotografia 

acompanhada de um texto na propaganda a partir de pesquisas sobre a linguagem e sobre a 

fotografia na propaganda, dando prioridade a dois elementos: o texto e a imagem, para 

compreender a influência de cada um deles no processo de divulgação. Será desenvolvido um 

relato sobre a história da fotografia e o seu uso em propagandas, para entender as razões de 

ela ser tão utilizada atualmente, bem como a análise do discurso, do contexto histórico, da 

cultura, do país e do público para o qual foi destinada a propaganda. Também fará parte da 

análise o funcionalismo desses elementos e a atuação dos mesmos no dia-a-dia de cada 

cidadão que se depara com algum anúncio. 

 A técnica utilizada será a de observação direta intensiva e extensiva, 

selecionando propagandas de várias instituições que utilizem fotografias em suas campanhas. 

Cada análise tem por objetivo compreender a função dos elementos da fotografia como 

iluminação, objeto fotografado, tamanho, traços característicos, tipo de texto, bem como a 

forma que esses elementos são colocados na propaganda para chegar a uma conclusão de 

como a mesma está estruturada e qual a ideologia que ela está transmitindo consciente ou 

inconscientemente para os clientes. A propaganda será analisada através da 

semiótica/semiologia e a da análise do discurso bem como outras ciências que auxiliem nessa 

compreensão como a própria psicologia. As propagandas analisadas terão as conclusões 

repassadas por escrito, que servirão de orientação para as pessoas que diariamente estão 

sujeitas a esse bombardeio de informações produzidas por instituições que fazem suas 
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propagandas utilizando-se da fotografia em grande escala e para estudantes que se interessam 

em pesquisar sobre este assunto.  

 Entender a linguagem de uma propaganda abre os nossos olhos e nos faz enxergar o 

mundo de uma forma diferente e crítica, em um anúncio existe um interesse que muitas vezes 

não busca o bem coletivo, mas obtenção de lucros por parte de quem o criou, esse trabalho 

possibilita um despertar da consciência e orienta na busca desse entendimento. 
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1. O USO DA FOTOGRAFIA NA PROPAGANDA 

 

Atualmente a propaganda está presente no mundo de formas variadas e a fotografia é um 

dos elementos mais utilizados nesse tipo de expressão e divulgação de ideologias.  A 

fotografia tornou-se indispensável para a propaganda impressa que está em jornais, capas de 

revista, folhetos e em outros meios de comunicação que são essencialmente compostos por 

fotografias. Elas conseguem transmitir com eficácia para as diferentes massas da sociedade, 

credibilidade e sedução ao mesmo tempo. Segundo PALMA (2005), a parceria fotografia 

publicidade não foi amor a primeira vista. A propaganda não aceitava a fotografia em seu 

meio e a impressão direta de fotografia já era possível desde 1880, quando apareceu o 

processo de impressão por meio-tom (halftone). A utilização da fotografia pela publicidade 

não aconteceu na seqüência.  

No século XIX, o uso de fotografias na imprensa ainda era muito esporádico, 

evidenciando que a imagem fotográfica não havia sido assimilada pelas estruturas de 

funcionamento e circulação jornalística e publicitária da época. Segundo PALMA (2005) nas 

décadas de 1890 e 1900, o principal modelo estético da grande publicidade no mundo 

ocidental era o Art Nouveau (figura 1). Grandes artistas desse estilo, como o tcheco Alphonse 

Mucha, criaram o referencial de maior sofisticação para a propaganda da Belle Époque
4
. O 

Art Nouveau era um estilo ornamental que consistia no acréscimo de um elemento hedonista
5
 

a um objeto útil. Para o período, esse tipo de anuncio respondia ao anseio publicitário de uma 

época industrial preocupada em justificar a mais-valia
6
, agregando o valor “criativo” através 

da ornamentação. 

                                                 
4
 A época relativa aos primeiros anos do séc. XX, considerados como de uma vida agradável e fácil.  

5
 Partidário do hedonismo uma doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, 

princípio e fim da vida moral. 
6
 Na economia marxista, valor do que o trabalhador produz menos o valor de seu próprio trabalho (dado pelo 

custo de seus meios de subsistência). [A mais-valia mede a exploração dos assalariados pelos capitalistas e é a 

fonte do lucro destes.]  
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 Figura 1: Ilustração Art Nouveau em anúncio d’A Saúde da Mulher.  

  

 Diferente da ilustração Art Nouveau, as fotografias de hoje vem recheadas de 

significados e textos muito bem elaborados para transmitirem as ideologias e seduzir o 

público ao qual foi destinada. Uma estratégia muito utilizada atualmente é o uso de 

fotografias que mostrem pessoas conhecidas dos clientes. A revista Boa forma (ver figura 2) 
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traz na capa a atriz Cléo Pires, muito conhecida no Brasil. Ela participou de uma das novelas 

de maior audiência no país “Caminho das Índias”, além de todo o sucesso da novela, ela 

tornou-se conhecida também por ser filha da atriz Glória Pires, considerada uma das 

melhores atrizes do país. Todas essas informações não estão na propaganda da capa da 

revista, mas são de conhecimento de parte da população brasileira que assiste às novelas da 

Rede Globo de Televisão, mas, mesmo não fazendo parte da propaganda, essas informações 

inconscientemente vão dar uma credibilidade à propaganda e muitos irão comprar a revista 

não porque fala de boa forma, mas pela foto da atriz que vem na capa. A capa da revista Boa 

forma de alguma forma traz um assunto semelhante à ilustração do Art Nouveau, mas, mesmo 

com características parecidas, publico alvo quase igual e uma mulher na capa, enxerga-se a 

diferença dos dois anúncios.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2: Anúncio da edição de aniversário da revista Boa Forma.  
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Ao analisar estas propagandas em que a diferença de anos é enorme, devemos fazer as 

devidas considerações em relação às diferenças culturais e aos avanços tecnológicos que 

surgiram desde então para auxiliar na produção de fotografias. Quanto aos textos, o da figura 

1, “A saúde da mulher para incommodos de senhoras” é um texto imparcial e coloca o 

anúncio do produto, composto por apenas uma cor, o que não desperta muito interesse. Já o 

texto da figura 2, “Fizemos um pedido especial de aniversário: ver você sempre em boa 

forma” traz algo de exclusividade, faz com que o leitor se sinta especial, é como se as 

palavras estivessem falando exclusivamente para uma pessoa. Além disso, o texto vem na cor 

vermelha, o que chama bastante atenção, destacando ainda mais o final do mesmo, que diz 

“ver você sempre em boa forma”. Esta afirmação transmite um cuidado para com o bem estar 

do cliente e por isso, demonstra a intenção de deixá-lo em boa forma. Vale lembrar que esta 

análise textual é só o início do anúncio, o restante das informações completam-se com 

diversos textos curtos na capa da revista, e com a foto da atriz Cléo Pires, que mostra toda a 

beleza de seu corpo e torna-se o auge da propaganda.  

 Mesmo para um leigo em  análise do discurso ou de estrutura de propaganda é capaz 

de perceber que, na figura 2, nada está fora do lugar, tudo se liga, boa forma com mulher 

magra, bonita e saúde, enquanto que na figura 1 são quase dois assuntos distintos, a única 

ligação é a mulher em cima do globo, fora isso, não existe qualquer relação com saúde, ou 

incômodos de senhoras. A imagem é apenas um elemento a mais no anúncio da figura 1, 

enquanto na figura 2 é parte essencial.  

 Como foi destacado anteriormente, não é justo fazer uma comparação entre essas duas 

imagens, em virtude da época e dos recursos encontrados em cada uma delas. A comparação é 

apenas didática para que o leitor possa perceber a função tanto da figura quanto do texto e 

tente desenvolver uma consciência crítica em relação ao assunto. 

A fotografia tem uma grande influência na sociedade atualmente, isso em razão dela 

ter acompanhado as novas idéias que surgiram nas revoluções que ocorreram no século XIX, 

conforme destaca COSTA (2005, p.73) 

 

 

O século XIX foi considerado por muitos historiadores como o século das 

revoluções – inúmeras guerras assolaram a Europa, processou-se a 

independência de diversas colônias européias, especialmente da América 

Latina, e os movimentos republicanos se instalaram no seio de países antes 



14 

 

monarquistas. A sociedade se urbanizou com a introduçãode tecnologia na 

agricultura e o consequente êxodo rural, e novas doutrinas politicas, como o 

socialismo, promoveram revoluções sociais. O advento da fotografia 

auxiliou essa efervescência e pode ser considerado como uma das revoluções 

do século 

 

 

Essa revolução na fotografia não trouxe benefícios apenas para as propagandas de 

produtos, mas também para aquelas de utilidade pública, produzidas por órgãos do governo 

nas esferas Municipal, Estadual ou Federal. Essas propagandas institucionais, como as 

campanhas do Ministério da Saúde do Brasil, se beneficiam com a utilização da fotografia na 

conscientização das pessoas (figura 3).  

 

 

 

Figura 3: cadeira de rodas, propaganda contra o tabagismo.  

 

 

 

 

 

 

 

Essas fotografias são encontradas em todas as carteiras de cigarro do Brasil e trazem 

informações sobre os perigos do uso do tabaco e como ele age no corpo da pessoa. Uma 

característica das propagandas desses produtos é que elas seguem um padrão estético. Trazem 

cores fechadas como o preto e imagens fortes de animais pessoas e seus órgãos afetados pelo 

uso do tabaco. Esse tipo de divulgação é criado propositalmente para causar impacto e chamar 

a atenção, mas, em algumas delas o impacto é tanto, que são proibidas de serem divulgadas. A 

figura 4 é uma propaganda de cigarro do governo britânico que foi proibida devido ao 
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impacto e agonia que ela transmite. 

Figura 4: A propaganda cuja legenda diz 

que “o fumante mediano precisa de mais 

de cinco mil cigarros por ano” foi banido, 

pois “assustava e causava agonia em 

crianças”. O anúncio do próprio governo 

britânico (Departamento de Saúde) foi 
proibido.  

 

 

 

 

 As fotografias não são utilizadas apenas em propagandas direcionadas aos adultos, 

elas focalizam muitos outros grupos para tentar vender o produto, que pode ser tanto a 

ideologia como o objeto em si mesmo, pois, segundo Felix (2006), existe uma relação 

explícita da propaganda ideológica com a propaganda comercial, em que os fins são os 

mesmos: convencer o consumidor a adquirir produtos, a mudar sua postura e comportamento. 

  

O uso da fotografia ganha muitos adeptos e vem se modernizando cada vez mais. A 

procura por profissionais da área vêm aumentando e o uso de fotografia rompe todas as 

barreiras, inclusive as geográficas, uma campanha publicitária brasileira pode ser utilizada em 

outros países. Isso ocorre quando um especialista faz as devidas substituições e utiliza a 

mesma fotografia e o texto é traduzido para o contexto histórico e cultural do outro país. 

Observando novamente a figura 4 podemos tirar essas conclusões em virtude do padrão de 

uma propaganda de cigarro utilizado no Reino Unido ser o mesmo aqui do Brasil.  

De acordo com o IDEC (2002, p.25)  

 

 
O cigarro marlboro explorou muito bem o símbolo masculino: o cowboy 

acendendo um cigarro envolto no maravilhoso cenário americano do Gran 

Canyon. Imune ao câncer e ao enfisema pulmonar, o vaqueiro herói é uma 

fantasia que circulava na cabeça de milhares de fumantes e de futuros 

fumantes. O slogan “venha para o mundo de Marlboro” Atraiu milhares de 

jovens identificados com a liberdade, a independência e a virilidade do 

cowboy, que, na vida real, acabou morrendo de câncer. A marca Marlboro é a 

mais cara do mundo: vale 44,61 bilhões de dólares. 
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 O cigarro marlboro era consumido em muitos países do mundo, mas, não mudou a 

temática de liberdade de seus anúncios, utilizando de forma correta as fotografias que 

ressaltavam o mundo perfeito, o sucesso foi garantido. A fotografia possibilitou tudo isso pela 

linguagem de persuasão e a sintonia com os textos que a acompanhavam. E essa linguagem 

fotográfica é o que será tratado no próximo capítulo. 
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2. A LINGUAGEM DA FOTOGRAFIA 

 

 A língua é todo sistema de signos que serve de meio de comunicação entre indivíduos 

e pode ser percebido pelos diversos órgãos dos sentidos, o que leva a distinguir uma 

linguagem visual, uma linguagem auditiva, uma linguagem tátil, etc., ou, ainda, outras mais 

complexas, constituídas, ao mesmo tempo, de elementos diversos. Para alguns teóricos, a 

fotografia foge da linguagem verbal, assim sendo, não é estudada pela lingüística – ciência da 

linguagem, mas apenas pela semiologia – ciência geral dos signos, que tem por objeto 

qualquer sistema de signos (imagens, gestos, vestuários, ritos, etc.) e, afunilando mais ainda, 

chegamos à semiótica, que é basicamente para o estudo de imagens. Para FELIX (2006), os 

atuais semioticistas passaram a diferençar Semiótica de Semiologia descrevendo que a 

primeira passa a assumir o significado de teoria geral dos signos (animais e da natureza); e a 

segunda, como ciência que trata dos signos humanos, culturais e textuais.  

Como foi apresentado na introdução desse trabalho, BARTHES aplicou o 

estruturalismo ao estudo da fotografia, em seu livro A câmara clara (1980, p. 45-46). Ele viu 

que em todas as fotografias analisadas existiam dois elementos que facilitaram a análise 

fotográfica, um é o studium que é, em síntese, o interesse humano, cultural e político, 

estimulado pela imagem fotográfica.  

 

 

Eu não via, em francês, palavra que exprimisse simplesmente essa espécie de 

interesse humano; mas, em latin, acho que essa palavra existe: é o studium, 

que não quer dizer, pelo menos de imediato, “estudo”, mas a aplicação a uma 

coisa, o gosto por alguém, uma espécie de investimento geral, ardoroso, é 

verdade, mas sem acuidade particular. É pelo studium que me interesso por 

muitas fotografias, quer as receba como testemunhos políticos, quer as 

aprecie como bons quadros históricos: pois é culturalmente (essa conotação 

está presente no studium) que participo das figuras, das caras, dos gestos, dos 

cenários, das ações.   

 

 

Outro elemento é o punctum, que, na concepção de Barthes, seria um elemento, um 

detalhe inadvertido que salta da fotografia e nos trespassa como uma flecha. BARTHES (1980, 

p.46) 

Em latim existe uma palavra para designar essa ferida, essa picada, essa 

marca feita por instrumento pontudo; essa palavra me serviria em especial na 

medida em que remete também a idéia de pontuação e em que as fotos de 
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que falo são, de fato, como pontuadas, as vezes até mesmo mosqueadas, com 

esses pontos sensíveis; essas marcas, essas feridas são precisamente pontos. 

A esse segundo elemento que vem contrariar o studium é o punctum; pois 

punctum é tambem picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte 

– e também lance de dados. O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, 

me punge (mas também me mortifica, me fere). 

 
 

A fotografia é uma linguagem não-verbal, estudada basicamente pela semiologia, 

mas esse capítulo trará alguns aspectos dos quais a fotografia vai falar, tanto que será 

considerada quase que uma linguagem verbal. Serão apresentadas figuras com e sem o texto 

para que se veja melhor o que o trabalho propõe. Por inferência vamos analisar a figura 5 e 

posteriormente comparar com a figura 6. 

 

 

Figura 5: Capa da revista Veja, modificada por 

Mauricio Antonio dos Santos utilizando 
recursos do photoshop. 

 

 

 

 

 

Na figura 5 podemos inferir a seguinte situação: a imagem apresenta uma sereia na 

tela do computador clicando em uma tecla do teclado. No contato inicial com a figura, o 

primeiro elemento a ser observado é a mulher que por sinal é belíssima e tem um rosto 

sedutor. Podemos achar que a foto tenta transmitir sexualidade, pornografia na internet, algo 

envolvendo a sensualidade e o uso de computadores, mas, por que a sereia? De acordo com o 

Dicionário Aurélio, a sereia, na mitologia grega, era um ser em forma de pássaro com cabeça 

de mulher que, pela maviosidade do seu canto, atraía os navegantes para os baixios do mar e 

na mitologia nórdica, ser que é metade mulher, metade peixe. Com um canto suavíssimo 

seduzia e atraia fisicamente os homens, a priori, entende-se a questão da sedução com esta 
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analogia. 

Continuando a análise da figura, a sereia está dentro da tela do computador com parte 

da calda e a mão fora, no teclado, o que dá uma idéia de convite a entrar junto com ela na tela 

do micro. O olhar dela está focado na pessoa (leitor da imagem) e não no objeto 

(computador), é como se dissesse “confie em mim, entre comigo nessa tela”. Então, com essa 

análise poderia a própria imagem trazer muitos significados sem apresentar nenhum texto. A 

idéia é que, mesmo olhando todas as possibilidades, sentimos que falta algo. O que poderia 

está faltando nessa imagem? O que ela está querendo transmitir? É importante observar que a 

imagem por si só já ganhou toda a atenção, mesmo sem declarar o que está propondo. A 

questão de ser um ser mitológico, de estar na tela de um computador e, aparentemente, estar 

olhando nos olhos daquele que a observa, desperta curiosidade. Vale ressaltar que, até o 

presente momento, não foi levado em conta às cores, o público e nem a época em que foi 

produzida essa imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Capa original da revista Veja 

 

Com a figura 5, pudemos observar, inicialmente, que a fotografia já traz uma 

quantidade de texto suficiente dentro de si para a produção da propaganda, então, o texto 
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escrito vai fazer com que a fotografia seja utilizada de uma forma ainda mais eficiente na 

divulgação do produto, pois, uma imagem pode ser utilizada para uma infinidade de contexto 

e é justamente nesses pontos que se encontram a vantagem e a desvantagem do uso da 

fotografia para a população, não detentora dessa compreensão. Na figura 5, o que iria chamar 

a atenção era apenas uma sereia linda e com formas bem definidas. Vamos ver na figura 6, 

que o texto que veio acompanhando a fotografia delimitou o que a Revista Veja queria 

transmitir na sua capa para a principal reportagem daquele número. O titulo “Veja”, da revista, 

já é um elemento forte, pois é como se dissesse “veja esta figura, ou veja esta reportagem”. 

Então, segue o texto com a chamada “a tentação do clique”, esse fragmento já mostra o que a 

sereia representa “uma tentação” e, como ela está com a mão no teclado, complementa o 

clique.  

Continuando a análise por inferência, a manchete da capa da revista inicia com uma 

descrição do assunto a ser tratado: “mensagens irresistíveis, imagens sedutoras, e ofertas de 

produtos gratuitos arrastam para águas perigosas quem navega na internet”, o interessante é 

que quase todas as palavras se referem às características da sereia mitológica, quando se 

refere aos perigos da internet, a sedução, ressaltando que é irresistível, e que arrasta para 

águas profundas quem navega nela.  Na segunda parte da manchete da capa, o texto é mais 

técnico e já chega ao ponto em que será pautada a reportagem que são os perigos de vírus e 

programas de computadores que roubam senhas. Daí pode-se perceber que o profissional 

criador da capa da Veja partiu de características gerais de conhecimento popular como sereia e 

mulher bonita, para conhecimentos mais específicos como vírus e programas de computador, 

deixando a idéia dos perigos encontrados pelos usuários da internet. Podemos concluir com 

essa análise preliminar que se nessa reportagem de capa não tivesse a imagem da sereia e sim 

apenas um texto que dissesse como utilizar a internet de forma segura e como vencer seus 

perigos, certamente não iria chamar tanta atenção. 

Nestas fotografias, um fator que não deve ser esquecido é o público alvo, a figura da 

sereia sedutora e bela é destinada a um público adulto, mas o assunto sobre os perigos 

encontrados na internet servirá para todos que utilizam essa ferramenta, atualmente o público 

infantil invadiu a rede e são muito assíduos a esta tecnologia. Segundo o IDEC (2002) As 

propagandas são feitas para homens, mulheres e crianças. Essas três categorias se subdividem 

em jovens, adolescentes, idosos, trabalhadores assalariados, etc. Os anúncios são 
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desenvolvidos para esses grupos, e procuram explorar os anseios e frustrações, induzindo esse 

público a suprir, por meio do consumo, suas necessidades de realização pessoal. 

 A figura da mulher é uma das mais utilizadas atualmente na mídia, pois, desenvolveu-

se uma cultura machista onde o homem é o centro das atenções. De acordo com o IDEC 

(2002) vários tipos femininos foram criados pelos comerciais no intuito de vender produtos. 

Dentre esses os produtos higiênicos, cosméticos, perfumaria, produtos para crianças e 

alimentícios exploram o universo feminino, criando estereótipos e clichês de mulher passiva, 

submissa ou como um mero objeto erótico sexual. Este último é o campeão e as propagandas 

de cerveja exploram muito a figura da mulher, pois FELIX (2006, p.90) afirma que “Nas 

peças publicitárias de cerveja, a mulher encontra-se inserida de forma explícita com a 

representação de sabor e prazer, deixando, nesses discursos, implícita a idéia de submissão, 

coisificação e desvalorização”.  

 Conclui-se, com esse capítulo, que a linguagem verbal não é a única que deve ser 

considerada na formação crítico-social das pessoas, mas a semiótica entra como a ciência que 

torna este estudo sobre a linguagem da fotografia possível. A fotografia tem uma linguagem, o 

que, segundo SANTAELLA (1983, p. 2), “após a revolução industrial as invenções de 

máquinas capazes de produzir, armazenar e difundir linguagens como a fotografia, o cinema, 

os meios de impressão gráfica, o rádio, a TV, as fitas magnéticas povoaram nosso cotidiano 

com mensagens e informações que nos espreitam e nos esperam”. 

 É importante conhecermos a linguagem da fotografia e todas aquelas que nos cercam, 

pois SANTAELLA (1983, p. 2) complementa o raciocínio, dizendo que essas novas formas 

de linguagem “invadem nossa casa e a ela chegam mais ou menos do mesmo modo que a 

água, o gás ou a luz”.  

. 
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3. O TEXTO QUE ACOMPANHA A FOTOGRAFIA 

 

 Assim como a fotografia, o texto é parte essencial de uma propaganda, mas, se o foco 

fosse apenas o texto, a capa da revista Veja não tinha chamado tanta atenção. Agora vamos 

imaginar se a fotografia estivesse sem o texto, o cliente continuaria achando a sereia bonita e 

sedutora, mas não iria entender a propaganda, a não ser que houvesse um texto explicando a 

intenção da fotografia. É importante ressaltar que nem todos os clientes têm obrigação de 

saber o que é uma sereia, eles poderiam imaginar que aquilo era uma mulher com a calda de 

um peixe divulgando algum fruto do mar ou qualquer outro assunto. Com esses fatores, pode-

se entender a razão de os anúncios não trazerem fotografias isoladas, mas, geralmente 

acompanhadas por um texto. Algumas vezes podemos encontrar somente a fotografia em uma 

propaganda, mas, ela sempre trará algo que possa tornar público o discurso que o anúncio está 

querendo transmitir, podendo ser apenas o símbolo da empresa divulgadora. 

 Existem pessoas que gostam de tirar fotos e fazerem um álbum, convidam os amigos e 

começam a apontar a fotografias e falar – “aquele é o tio João”, “este sou eu quando tinha 

dois anos”, “aquela é minha esposa no seu primeiro carro” e assim por diante, isso mostra a 

necessidade de um discurso que apresente a fotografia de forma original e que a essência do 

momento não seja perdida. Na propaganda é semelhante, visto que muitas escolhem uma 

fotografia e colocam o texto que vai descrever o que é aquela fotografia. Segundo FELIX 

(2006, p.53)  

 

 
A propaganda utiliza, nos dias atuais, uma linguagem que acompanha a 

evolução das gerações; ora seu vocabulário é rico em norma padrão, ora em 

gírias, jargões e frases feitas. Essa variedade de linguagem caracteriza um 

dos grandes desafios do processo comunicacional da atualidade, tendo em 

vista que, para alcançar um público tão diversificado, são aplicadas 

tipologias variadas de linguagem. 

 

 

 Sem a palavra, o sentido da visão corre o risco de se tornar auto-suficiente, completo 

em si mesmo. Devido à aceleração da rotina, pessoas deixaram de ler e apenas olham as 

imagens, para ficarem satisfeitos, às vezes lêem apenas um parágrafo de um texto e dizem já 

haver entendido tudo, é como se retornassem ao tempo das cavernas onde não conheciam uma 

linguagem e comunicavam-se apenas por gestos e figuras.  Inconscientemente esses aspectos 
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vão tornando a sociedade cada vez mais artificial. Mas, se uma fotografia é interpretada sem 

verificar do que se trata torna-se algo sem propósito podendo ser facilmente manipulada. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: rato e barata, propaganda contra o tabagismo.  

 

 A figura 7 traz um rato e uma barata. Esta é mais uma propaganda do Ministério da 

Saúde do Brasil, contra o uso do cigarro. Agora vamos imaginar, o que seria desse anuncio se 

não fosse o texto? Causaria nojo e as pessoas iriam ver apenas um rato e uma barata mortos, 

poderiam achar que era uma propaganda de inseticida e não darem a devida importância, mas 

o texto vem numa caixa de texto preta, numa fonte branca e bem legível e com uma redação 

simples e direta “ao fumar você...” tentado conscientizar aqueles que utilizam o cigarro a 

pararem de consumir.  

 Esse tipo de texto alerta e causa uma sensação de desconforto para quem utiliza o 

cigarro. Esses anúncios estão em todas as carteiras de cigarro do Brasil e, segundo o 

Ministério da Saúde, tem trazido resultados positivos. O texto é moldado de acordo com a 

imagem ou vice versa. Para complementar o entendimento a respeito do texto, SANT’ANNA 

(apud FELIX, 2006, p.74) diz que: 

 

O texto de um cartaz deve ser essencialmente de afirmação, enunciado por 

meio de uma frase exclamativa ou imperativa. Quanto mais o raciocínio 

imposto [...] se revestir de uma forma indiscutível, quanto mais ele for 

expresso por palavras que constituam uma imagem ou por palavras ligadas à 

imagem, sugerida pela ilustração, tanto melhor será o cartaz. O texto de um 

cartaz deve atingir sua finalidade em poucas palavras: aqui não há título, 
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nem corpo de texto, nem conclusão, mas uma única frase de extrema 

densidade.  

  

 Um texto sem objetivo não serve e é facilmente descartado. O que veremos na figura 8 

é a capacidade de transformação que um profissional exerce tendo em seu poder algumas 

palavras, o texto após definido o objetivo, assume uma forma física e executa um papel 

importantíssimo, o que corrobora com a afirmação de CITELLI (2002, p.43) “O texto 

publicitário nasce na conjunção de vários fatores, quer psico-sociais-econômicos, quer do uso 

daquele enorme conjunto de efeitos retóricos aos quais não faltam as figuras de linguagem, as 

técnicas argumentativas, os raciocínios”. Na figura 8, podemos ver o texto “295 bilhões de 

euros” sendo carregados por uma estátua, transmitindo um discurso do tamanho da crise 

mundial que afetou muitos países da Europa. Não foram utilizados outros referenciais, pois, o 

próprio anúncio traz o discurso para o qual foi destinado de forma clara e objetiva. 

 

 

Figura 8: crise mundial. 

 

 

 

 

A análise do discurso é uma ciência que traz as metodologias de como os 

profissionais que se utilizam tanto do discurso fotográfico como do texto conseguem 

selecionar as ferramentas que fazem da propaganda uma verdadeira obra de arte. A tese de 

mestrado de Ana Felix analisa o discurso das propagandas de cerveja, onde o principal 

objetivo da propaganda é chamar a atenção para algo, no texto podemos encontrar muitas das 

ferramentas como metáforas, conotações e até discurso envolvendo a psyché
7
, pois, de acordo 

com FELIX (2006, p.79) 

                                                 
7
 Alma, mente e espírito humano 
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Os idealizadores das peças publicitárias relacionam desejos e necessidades 

humanas em uma mistura que possibilita a comunhão entre orador e 

auditório, com o propósito de convencê-lo da necessidade da aquisição do 

produto ou serviço ofertado. Para persuadir, valem-se da utilização de 

metáforas, conotações, discursos que envolvem inclusive o psyché humano. 

Os operadores de marketing que arquitetam tais peças, ao tecê-las, 

esquecem-se de que mulheres também consomem cerveja; a diferença é que 

o consumo desse gênero é em menor escala do que o consumo do gênero 

masculino. 

 

Trabalhar o texto de um anúncio publicitário não é uma tarefa fácil, principalmente 

quando o mesmo relaciona-se com outros discursos. Um dos objetivos desse capítulo foi 

mostrar que os textos não são apenas palavras soltas sem sentido, quando bem utilizados 

podem ser o principais componentes dos anúncios e trazerem na maioria das vezes um 

discurso que faz a diferença. Com o que foi discutido, pudemos entender que a fotografia já 

traz um discurso implícito e o texto também, agora vamos estudar no próximo capítulo como 

esses dois elementos se complementam.  
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4. COMBINAÇÃO PERFEITA ENTRE LINGUAGEM VERBAL E NÃO 

VERBAL 

 

 Na linguagem verbal, o código é a palavra e ela é utilizada quando se faz uso da 

mesma na forma oral ou escrita, sendo que, os signos utilizados são palavras nos seus sentidos 

denotativos (real) e conotativos (figurado). Na linguagem não-verbal, o código são os sons, as 

imagens o gesto a postura corporal e etc. Neste capítulo, será considerado como linguagem 

verbal o texto e, linguagem não-verbal, a fotografia. 

 Pode-se ver que existe uma definição para linguagem verbal e não verbal, mas, com 

alguns exemplos que serão colocados aqui, veremos que a fotografia pode ser tornar tão 

verbal quanto à palavra e assim sucessivamente. Essa forma que os especialistas da 

propaganda encontraram para trabalhar texto e fotografia em um só anúncio trouxe tantos 

benefício que segundo o IDEC (2002, p.16) de janeiro a junho de 1999 os jornais faturaram 

R$ 885.155,80 e as revistas R$ 321.885,70, ficando em segundo e terceiro lugar 

respectivamente. A televisão foi a grande campeã com o faturamento de 1.893.801,60, 

ressaltamos que essa última se utiliza também dessa união texto-imagem, tendo, com isso, 

conseguido dominar essas estratégias de unir esses elementos em uma fatia do mercado.  

 A imagem, segundo FELIX (2006), é elaborada de um objeto e está ligada à 

mensagem que se percebe dele, tendo a funcionalidade de um signo. Assim, é um processo de 

mão dupla, em que a imagem é constituída pelo olhar do observador que é informado pela 

imagem do objeto que, a partir do primeiro contato, já foi transformada. Diz ainda que essa 

imagem/mensagem organizada sob a forma de discurso (verbal e não verbal), sobre o objeto, 

pode ser emitida por tudo que se faça signo como resultado de entrecruzamento de outras 

imagens, mensagens e discursos, cujas origens se perderam ou se confundiram. Pode-se 

perceber com essa colocação que todo signo funciona como um discurso, ou seja, como um 

conjunto de signos que entrelaçam.  

Um ponto importante de análise na relação imagem-texto é entender que o discurso 

vai ser moldado de acordo com o observador, culturas diferentes podem ter visões diferentes 

de uma mesma propaganda. Ao olhar a figura 9, da campanha de jeans da Calvin Klein, no 

ocidente é uma propaganda normal, mas, sabemos que é quase impossível vê-la em países 

como Coréia do Norte e alguns do Oriente Médio, em virtude da censura imposta por estes 

países. De acordo com CITELLI (2002, p.42)  
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Um texto publicitário (e vamos aqui, na medida do possível, abstrair o 

aspecto fotográfico que comumente acompanha as peças verbais) pode 

tender à busca de uma originalidade instigante, como se verifica em certos 

anúncios da Kalvin Klein, ou seguir uma direção oposta, repetindo esquemas 

estereotipados, feitos em menor grau de originalidade a exemplo das 

campanhas de sabão em pó. 

 

 

Nessa campanha, observa-se que não existe um texto convidando o observador a 

olhar a mesma, pois, não utilizou nenhuma mensagem de texto para chamar a atenção 

“aparentemente”, mas para quem conhece a garota propaganda, não para de olhar, pois, além 

de ela estar com a parte de cima do corpo descoberto, é a atriz mundialmente famosa Eva 

Mendes. Não precisou de um texto para descrever a fotografia em virtude da atriz já trazer 

todo o discurso que a marca pretende transmitir. Outro fator importante, é que essa campanha 

é colocada na internet, em outdoors e em outros meios de comunicação. A marca Calvin Klein 

também é mundialmente conhecida, fazendo com que o nome da marca e a atriz escolhida faz 

todo o discurso, vamos ver a figura 10 e entenderemos melhor a questão. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Calvin Klein                                          Figura 10: Lócus Jeans 

 

A figura 10 é quase que uma cópia fiel da figura 9, é um anúncio do Lócus Jeans, 

uma marca pouco conhecida no Brasil. Pode-se, pois, ver uma questão importante neste 

anúncio, que é a globalização das estratégias de propaganda, como foi tratado anteriormente 

sobre fotografias quase idênticas serem utilizadas de diversas formas em diferentes lugares do 

mundo. Essa campanha do Lócus Jeans traz um texto com o nome da empresa, o nome da 

marca, um slogan, “nosso jeito natural Black and blue”, e ainda o site da mesma, são muitas 
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informações, os modelos são desconhecidos, mas o texto faz o papel, pois combina com todos 

os elementos da fotografia.  

O texto “Nosso jeito natural” refere-se aos jovens estarem sem roupa na parte de 

cima “uma referência a forma que chegamos ao mundo”, o beija flor e as plantinhas ao redor 

do casal “uma referência a natureza”, “Black and blue” refere-se à cor clara e escura do jeans 

do casal, podemos perceber, no texto, quase que uma descrição da fotografia, sem muitos 

recursos de discurso, enquanto na figura 9 um elemento já fez toda a diferença. Pudemos 

perceber que a figura 9 é tão conhecida que faz o papel de uma linguagem verbal. Agora, 

vamos ver um exemplo de textos que trazem imagens dentro de si. As propagandas criadas 

por especialistas são cuidadosamente trabalhadas, contudo, as da figura 11 e figura 12 são 

propagandas humorísticas, um anúncio amador se tornou uma anedota, mas, com uma 

combinação perfeita entre imagem e texto. 

 

 

Figura 11   

Figura 12 

 

Sobre a figura 11, nem precisamos analisar para perceber o que a propaganda quis 

dizer, mas, o cachorro em cima do carro faz papel de um alarme personalizado, come, dorme, 

e tem necessidades fisiológicas. O melhor de tudo, é que foi um anúncio muito criativo, onde 

os elementos estão perfeitamente harmoniosos. 

Não apenas profissionais, mas, pessoas comuns podem aproveitar ao máximo o que o 
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texto e a fotografia têm para oferecer. A figura 12 é outro exemplo de uma ótima combinação 

entre texto e imagem, mas entra como uma crítica, pois a mídia faz isso com os clientes ao 

vender a necessidade de algo que muitas vezes é desnecessário. Essa “escova arcance”, como 

foi visto, é um ótimo anúncio, mas, não é real.  

A figura 12 nos mostrou os benefícios do conhecimento nessa área com um anúncio 

de um produto que não existe. A população precisa entender que essa linguagem da fotografia 

é forte, persuasiva e pode ser utilizada de muitas maneiras. É importante analisar o que está 

sendo colocado nos meios de comunicação para não comprarmos determinados produtos e 

defendermos uma ideologia que nada mais é do que uma “escova arcance”. Isso ajudará a 

desenvolver um posicionamento crítico sobre muitos anúncios publicitários.  

No próximo capítulo, faremos uma interpretação da fotografia na sociedade e o que 

os governantes podem fazer para que elas não prejudiquem a população, mas apenas 

divulguem seus produtos, não abusando das pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

5. OS BENEFÍCIOS DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DA FOTOGRAFIA 

PARA A SOCIEDADE. 

 

A interpretação de uma propaganda pode ser algo extremamente simples e, ao mesmo 

templo, complexa. O discurso dela não é apenas o texto e a fotografia, mas muitos discursos 

anteriores e posteriores que também estão presentes, a interpretação inicia com a cultura na 

qual o indivíduo foi inserido até um evento que ele vivenciou recentemente. Podemos 

entender uma fotografia de acordo com o contexto no qual ela está inserida, sempre 

lembrando que o realmente necessário é uma interpretação correta, mesmo que a população 

não possa fazer isso, o governo deve fazer sua parte que é visar o bem da coletividade. 

Atualmente, alguns órgãos do governo passaram a entender e familiarizar-se com a 

questão da linguagem da fotografia, vejamos a figura 13. Ela mostra um pulmão em uma 

carteira de cigarros para tentar orientar a população brasileira sobre os problemas causados 

pelo consumo deste produto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: pulmão  

 

Pode parecer estranho e repetitivo, mas, como vimos no capítulo 1, o cigarro 

Marlboro, no ano 2000, era uma das marcas mais caras do mundo, mas sendo o mesmo, um 

produto comprovadamente prejudicial à saúde humana, muitos países proibiram as 

propagandas.  
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No Brasil, para comercializar o produto, as empresas necessitam colocar fotografias 

como da figura 13 padronizadas pelo Ministério da Saúde. São imagens fortes, que causam 

incômodo nas pessoas e não são difíceis de interpretar, pois não tem metáfora, simplesmente 

diz “fumar causa câncer de pulmão” e mostra um pulmão com câncer. É importante ressaltar 

que quanto mais consumido é o produto, mais é divulgada a propaganda negativa, assim, 

diminuindo o consumo, o governo compreendeu a importância da figura aliada ao texto nessa 

guerra contra um mal coletivo que é o fumo e foi à luta na criação dessas propagandas 

trazendo uma verdadeira revolução no setor. 

Toda essa reviravolta no mundo do cigarro trouxe uma ótima notícia para aqueles 

que não o aprovam na sociedade por o considerarem um produto muito prejudicial, o governo 

brasileiro, segundo a Revista Época (apud IDEC, 2002, p. 26), está empreendendo uma 

grande campanha publicitária antitabagista, inspirada no modelo americano. Proibiram 

anúncios de cigarro nos meios de comunicação e em todos os lugares públicos, como 

restaurantes, shoppings, estádios, palcos, etc., visando afastar fumantes do vício. O setor 

publicitário reagiu à medida do governo, porque apenas em 1999 conseguiu movimentar U$ 

55 milhões só com anúncios de cigarros. 

O exemplo do cigarro deve ser observado para evitar que as propagandas tragam 

efeitos negativos para a sociedade, alguns especialistas da indústria do cigarro dizem que 

muitos irão perder o emprego devido à proibição do governo, mas, se observarmos a 

estatísticas os empregos que o setor do fumo perdeu podem ser preenchidos em outras áreas 

que não agridam a saúde da população. 

Outro setor que tem marcação cerrada do governo é o do leite, em 2001 no sítio do 

ministério da saúde foi publicada a seguinte notícia: 

 

 

 

21/11/2001  

ANVISA vai regular propaganda de leite industrializado para criança 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) vai proibir frases ou 

imagens de crianças em rótulos e propagandas de leites industrializados que 

induzam mães a substituírem o leite materno por outros alimentos. A 

ANVISA publicou hoje, no Diário Oficial, a Consulta Pública nº 94, com 

proposta de legislação estabelecendo critérios para evitar abusos na 

promoção de alimentos por parte dos fabricantes desses produtos. O 
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conteúdo da norma será submetido à apreciação pública por 45 dias e depois 

entrará em vigor em caráter definitivo. 

A resolução regulará a propaganda e o marketing e dará orientações sobre 

como deve ser a rotulagem de alimentos para crianças até três anos. Com a 

norma, a ANVISA investe no incentivo ao aleitamento materno e na 

promoção de práticas saudáveis relacionadas à alimentação de crianças 

lactentes (até um ano de idade) e na primeira infância (de 12 meses a três 

anos de idade), seguindo recomendações e padrões da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

entre outros. 

Desde 1992, o Ministério da Saúde vem publicando legislações sobre o 

tema. Além da consulta pública, outra norma do Conselho Nacional de 

Saúde (Resolução n º 31/92) também se refere às propagandas de alimentos 

infantis. Mas, com a publicação de uma legislação específica da ANVISA, a 

fiscalização poderá ser feita de acordo com critérios sanitários. 

Imagens - A ANVISA vai proibir fotos e desenhos que não sejam os 

ilustrativos dos métodos de preparação ou uso do produto. A marca do 

produto ou logomarca não poderá ser acompanhada por imagens de bebês, 

personagens infantis ou quaisquer outras formas que se assemelhem à faixa 

etária até três anos, incluindo figuras de frutas, legumes, animais ou flores, 

que podem induzir o uso do produto por esta faixa etária. 

Serão abolidas expressões ou frases, como "leite humanizado", "leite 

maternizado", "substituto do leite materno" ou similares, usadas com o 

intuito de sugerir forte semelhança do produto com o leite materno. O 

mesmo acontecerá com frases ou expressões que possam pôr em dúvida a 

capacidade das mães de amamentarem seus filhos. 

As indústrias também não poderão utilizar expressões ou denominações que 

tentem identificar o produto como apropriado para alimentação infantil, tais 

como "baby" ou similares, assim como usar informações que possam induzir 

o uso dos produtos baseado em falso conceito de vantagem ou segurança. 

Em vez disso, pela proposta da Agência, a promoção comercial de alimentos 

infantis deverá incluir frases de alerta como "O Ministério da Saúde informa: 

após os seis meses de idade continue amamentando seu filho e ofereça novos 

alimentos". As advertências escritas deverão ser impressas em negrito, em 

caixa alta e ter, no mínimo, fonte igual ao texto informativo sobre as 

características do alimento. Quando sonora, a advertência deverá ser feita de 

forma clara e audível. 

Nos produtos deverão constar ainda advertências sobre os riscos do preparo 

inadequado e instruções para a correta preparação do produto, incluindo 

medidas de higiene e dosagem para diluição, quando for o caso. 

Quando entrar em vigor, a nova resolução punirá as empresas que não 

cumprirem as determinações de acordo com a Lei nº 6.437/77, que prevê 

desde notificação até multas de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. 

Os interessados têm 45 dias para apresentar críticas e sugestões à proposta 

no endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, SEPN 515, Bloco 

"B" Ed. Ômega, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.770.502 ou Fax: (61) 448-

1080 ou E-mail: alimentos@anvisa.gov.br. Terminado o prazo, a ANVISA 

promoverá discussões com entidades interessadas no assunto para consolidar 

o texto final. 

 

Essa notícia causou um grande impacto nas empresas de laticínios, mas, foi uma 
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medida importantíssima do governo brasileiro que se preocupou com a saúde de nossas 

crianças, assim pudemos observar dois setores onde após o entendimento que a linguagem da 

fotografia tem poder de persuasão fez o governo tomar providências. Outra notícia que 

mostrou a preocupação do governo foi a do setor de alimentos: 

 

19/7/2010 

Consumers International apóia regras para publicidade de alimentos no 

Brasil 
A Consumers International (CI), federação que reúne 220 entidades de 

defesa do consumidor de todo o mundo, entre as quais o IDEC, enviou hoje 

(19/7) uma carta à Advocacia Geral da União (AGU) brasileira em apoio à 

resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que regula 

a publicidade de alimentos não saudáveis no país. 

Na última quinta-feira (15/6) o IDEC e outras organizações da sociedade 

civil deram início a uma campanha contra a recomendação da AGU de que 

as regras elaboradas pela ANVISA sejam suspensas. 

Em sua manifestação, a CI reforça que a Organização Mundial da Saúde 

aconselha que os países desenvolvam políticas para reduzir o impacto das 

propagandas de alimentos e bebidas não saudáveis dirigida ao público 

infantil. Além disso, aponta que seus estudos têm estabelecido claramente a 

responsabilidade dos alimentos com altos teores de açúcar, sódio e gorduras 

pela epidemia de obesidade e sobrepeso que afeta a população mundial. 

"Cremos que a resolução da ANVISA, uma vez aceita como lei, seria um 

grande passo para a sociedade brasileira porque corresponde a uma 

tendência global que reconhece a forte influência que tem a publicidade 

sobre os consumidores, principalmente sobre as crianças", diz um trecho do 

documento. 

 

 

A figura de crianças em latas de leite foi proibida porque induzia as mães a deixarem 

de amamentar, mas se os publicitários do Brasil olhassem o lado bom disso seguiriam o 

exemplo dos russos que tinham os estoques cheios de leite e as pessoas temiam 

contaminações devido ao transporte e doenças no gado. Como convencer então o povo a parar 

de beber vodka e voltar a tomar leite? Nas figuras 14 e 15, podemos observar que os russos 

não colocaram rostos de crianças nem desenhos animados para vender leite, mas escolheram 

mulheres bonitas e seminuas. Se esse tipo de anúncio funciona para as cervejas, por que não 

funcionaria para o leite? Quem conseguiria resistir? 

Os russos não perderam o emprego e focaram a propaganda de leite em um contexto 

completamente diferente, expandiram para um novo mercado e essas propagandas incentivam 

o consumo de um produto que ajuda no desenvolvimento de crianças e adultos que é o leite. 

http://www.idec.org.br/pdf/carta-ci-agu-publicidade.pdf
http://www.idec.org.br/emacao.asp?id=2389
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Figura 14: propaganda de leite russa       Figura 15: propaganda de leite russa  

 

A propaganda não é uma brincadeira, deve se tomar o devido cuidado, observar o 

que a mensagem realmente quer transmitir e se posicionar criticamente. Uma crítica ao 

governo brasileiro é sua preocupação com alguns setores (leite, cigarro), mas o esquecimento 

de outro que é causador de muitos problemas: o de bebida alcoólica, pois, sabe-se o perigo 

que o consumo desse produto vem causando na população.  

Ana Felix fez um trabalho mostrando que as propagandas de cerveja transformam a 

figura feminina em um objeto sexual e mostra os diversos discursos desenvolvidos por esses 

anúncios. A interpretação correta da fotografia deve ser feita, mas quando o governo não 

ajuda, trabalhos como o dela podem ser úteis quando utilizados para conscientizar a 

população e ajudar fomentar o debate sobre o assunto e despertar a produção acadêmica.  

No próximo capítulo, uma orientação sobre os perigos de uma falsa interpretação da 

fotografia e os perigos do mau uso para a sociedade. 
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6. OS PERIGOS DE UMA FALSA INTERPRETAÇÃO DO TEXTO 

FOTOGRÁFICO 

 

 Neste capítulo iremos trabalhar sobre os perigos da propaganda enganosa. Veremos 

algumas imagens para identificar os problemas que podem ser causados por uma linguagem 

que não foi interpretada de forma adequada. 

 

  

 

 

 Figura 16: campanha contra propaganda 

enganosa 

 

  

 

 

 A linguagem foi produzida com o fim de comunicação e estreitamento das relações 

sociais entre as pessoas, ela é considerada até como um meio de sobrevivência, pois, pode-se 

dar o exemplo de uma linguagem mal interpretada, quando o soldado está prestes acionar uma 

bomba e o seu comandante diz “OK cancelar!” E o soldado aperta o botão e explode tudo sem 

esperar, porque escutou apenas o “OK”. Existem órgãos como o INMETRO – Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, IDEC – Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor, DECON – Defesa do Consumidor, ABPRO – Associação Brasileira 

de Propaganda, etc, para fiscalizar o uso da propaganda, mas esses órgãos muitas vezes não 

são imparciais. Um exemplo que foi citado no capítulo anterior é o caso do cigarro e do 
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álcool, sendo ambos prejudiciais, qual a razão dos publicitários e o governo não tratarem os 

dois de forma semelhante limitando a publicidade dos mesmos? É inegável o poder que a 

mídia ofereceu no combate ao fumo, porque com o álcool não foi feita a mesma coisa? Não 

entrando no mérito da questão, vamos analisar a figura 16. 

O IDEC (2002, p.31) traz junto a essa figura a seguinte nota dizendo que em março 

de 1999 o IDEC lançou a campanha contra a propaganda enganosa, criada pelo publicitário 

Edvan Antunes. O anúncio é uma fotomontagem que mostra o líder nazista Adolf Hitler, o 

mesmo mergulhou o mundo, na mais violenta guerra mundial, de 1939 a 1945, pousando as 

mãos no peito o sinal que lembra a pomba da paz, e que foi utilizado em uma campanha 

nacional pela paz e o desarmamento. 

A figura do nazista Hitler, para uma pessoa que nunca ouviu falar dele, não tem o 

mesmo impacto para aqueles que conhecem todas as conseqüências que a ideologia desse 

líder trouxe para a humanidade, assim perde-se muito do conteúdo da mensagem, se o público 

alvo não for bem definido. Diante disso, podemos observar que a propaganda pode ser aliada 

ou inimiga da população, mas, nos exemplos pode-se observar que ela está condicionada a 

vontade daqueles que pagam melhor e tem profissionais mais qualificados, causando 

desigualdades, transformando a sociedade num caos. Muitas pessoas estão vivendo em virtude 

dos melhores anúncios, a propaganda traz ideologias com ela, conhecer essa ideologia é nosso 

dever e dos órgãos que tem a obrigação de construir uma sociedade crítica e participativa do 

conhecimento. Todos devem continuar os trabalhos que existem e fortalecer novas 

metodologias de aplicabilidade do conhecimento de todas as ferramentas da propaganda. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após discorrer sobre linguagem da fotografia acompanhada do texto na propaganda, 

pudemos mostrar que existe linguagem em todos os aspectos da vida das pessoas, não 

podemos nos limitar apenas a linguagem escrita e falada, pois, segundo SANTAELLA (1983), 

o uso da língua falada e escrita em nossas vidas é algo natural e evidente, e profundamente 

integrado ao nosso próprio ser, mas a língua nativa, materna ou pátria, como costuma ser 

chamada, não é a única e exclusiva forma de linguagem que somos capazes de produzir, criar, 

reproduzir, transformar e consumir para que possamos nos comunicar uns com os outros. 

 Seguindo o raciocínio de SANTAELLA (1983, p.2), quando afirma que “as 

linguagens estão no mundo e nós estamos na linguagem”, a Semiótica tem como objeto de 

investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, tem por objetivo o exame dos modos de 

constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e de 

sentido entrando nesse sentido a fotografia. 

 Este trabalho apresentou não apenas fotografias desenvolvidas por profissionais, mas 

por amadores e pessoas comuns que utilizam a internet e outros meios de comunicação para 

divulgar idéias e até questionar algumas existentes, isso nos leva a imensidão que é esse 

estudo da linguagem através de uma ciência como a semiótica, que apresenta a linguagem 

como vida. Segundo SANTAELLA (1983, p.2) que diz: 

 

 

 

Desde a descoberta da estrutura química do código genético, nos anos 50, 

aquilo que chamamos de vida não é senão uma espécie de linguagem, isto é, 

a própria noção de vida depende da existência de informação no sistema 

biológico. Sem informação não há mensagem, não há planejamento, não há 

reprodução, não há processo e mecanismo de controle e comando. No caso 

da vida, estes são necessariamente ligados a uma linguagem, a uma 

ordenação obtida a partir de um compartimento armazenador da informação 

como a DNA (substância universal portadora do código genético). Portanto, 

os dois ingredientes fundamentais da vida são: energia (que torna possíveis 

os processos dinâmicos) e informação (que comanda, controla, coordena, 

reproduz e, eventualmente, modifica e adapta o uso da energia). Sem a 

linguagem seria impossível a vida, pelo menos como a conceituamos agora: 

algo que se reproduz, que tem um comportamento esperado e certas 

propensões. Nessa medida, não apenas a vida é uma espécie de linguagem, 

mas também todos os sistemas e formas de linguagem tendem a se 

comportar como sistemas vivos, ou seja, eles reproduzem, se readaptam, se 

transformam e se regeneram como as coisas vivas. 
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 Tendo o conceito de que a linguagem é vida e está presente em todos os campos, 

observamos nas atuais propagandas, uma infinidade de ideologias envolventes que tem 

tomado conta da sociedade, moldando as pessoas de forma aleatória, sem controle, 

objetivando apenas o lucro de empresas e proliferação de idéias prejudiciais a uma boa 

formação de caráter responsável. 

 Desde o primeiro capítulo desse trabalho, apresentamos a fotografia e o texto como 

elementos da propaganda que merecem nossa atenção e estudo. 

 Devemos ser responsáveis e utilizar o conhecimento adquirido com esse trabalho para 

o bem e a construção de uma sociedade crítica e ciente de seus direitos e deveres, uma 

compreensão do que está sendo passado para os nossos semelhantes através da mídia é uma 

forma de poder ajudá-los, esse é um dos aspectos desse trabalho, alertar as pessoas que pesam 

estar fazendo escolhas, mas, na verdade, estão sendo induzidas a escolher. E apresentar o 

mundo maravilhoso que é esse de expressar as ideologias e externá-las para o grande público 

através dos anúncios. 

 É importante que este trabalho deixe claro que linguagem a fotografia está exercendo 

na propaganda atualmente e como a mesma poderá ser utilizada e estudada de forma 

adequada. Ressaltamos, também, que foi trabalhada apenas a função de dois elementos de 

uma propaganda, mas existem muitos outros que merecem nossa atenção. 

  Finalizamos, dizendo que a propaganda pode ser utilizada de forma adequada, e 

foram apresentados muitos exemplos disso através de fotografias, deixamos, portanto, o alerta 

a todos, para que “não subestimem o poder de uma propaganda”, pois, ela pode criar uma 

sociedade responsável que desenvolve sua capacidade de crescimento ou um caos sem volta 

que leva as pessoas a viverem de aparências e provavelmente nunca encontrarão a essência da 

verdadeira felicidade. 
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