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O analfabeto do futuro não será quem não sabe escrever, e sim quem não 
sabe fotografar. Mas um fotógrafo que não sabe ler suas próprias imagens não é 

pior que um analfabeto? 

Walter Benjamin (1994, p. 19) 
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RESUMO 

 

O objetivo dessa dissertação de mestrado é analisar as imagens que compõem as 

campanhas publicitárias da empresa italiana Benetton, dos anos de 1988 a 1995, 

bem como o discurso do seu produtor, o fotógrafo Oliviero Toscani, contido em seu 

livro A publicidade é um cadáver que nos sorri (2003) e contribuir para as questões 

acerca da leitura de imagens. 

Com os instrumentais analíticos da Análise Crítica do Discurso e das teorias críticas 

sociais e culturais correlacionados aos da Multimodalidade, foi possível fazer uma 

descrição das estruturas técnicas utilizadas para a construção das imagens, e, 

principalmente, uma leitura crítica dos seus códigos semióticos contextualizados 

com seus elementos socioculturais, para averiguar alguns dos efeitos de sentido 

produzidos por elas e como esses contribuem para a compreensão das expectativas 

sociais de uma determinada época. 

É abordada a forma espetáculo, mecanismo que a cultura da mídia se utiliza para 

divulgar, através do poder simbólico, seus conteúdos nos meios de comunicação de 

massa, ditando modos de vida e influenciando comportamentos, e como essa forma 

espetáculo contribui para a manutenção de discursos que reelaboram e reafirmam 

os comportamentos e modos de vida hegemônicos. 

A abordagem transdisciplinar é capaz de produzir conhecimentos sobre o discurso a 

partir de sua possibilidade de trânsito entre as teorias críticas sociais e culturais e as 

teorias do discurso, com isso foi possível demonstrar como uma leitura crítica de 

textos verbais e não verbais pode contribuir para um posicionamento mais 

consciente por parte dos leitores, na tentativa de torná-los capazes de identificar e 

desconstruir as estratégias de persuasão ideológica nos discursos. 

Palavras chave : Imagem, Benetton, Cultura da mídia, Multimodalidade, 

Recontextualização 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this dissertation is to analyze the imagery of advertising campaigns 

produced from 1988 to 1995 by the photographer Oliviero Toscani to the Italian 

company Benetton, as well as Toscani’s discourse presented in his book  Publicity is 

a corpse which smiles at us (2003).  

With the analytical instruments of Critical Discourse Analysis and of critical social and 

cultural theories, correlated with the instruments of Multimodality, it is possible to 

describe the technical structures used in the construction of images and to make a 

critical reading of the semiotic codes contextualized with these images sociocultural 

elements, in order to examine some of the meaning effects produced by them and 

how these effects contribute to an understanding of social expectations of a given 

moment of history. 

It will be approached the spectacle-form, a mechanism used by media culture to 

deliver its contents in the mass media through symbolic power, dictating ways of life 

and influencing human behaviors. The way by which the spectacle-form contributes 

to maintain the discourses that redevelop and reaffirm hegemonic behaviors and 

ways of life will also be addressed.  

The interchange between the critical social and cultural theories and the theories of 

discourse makes it possible to the transdisciplinary approach to produce knowledge 

about the discourse. Therefore, it was possible to show how a critical reading of 

verbal and non-verbal texts can contribute to a more conscious positioning of readers 

in an attempt to make them capable of identify and deconstruct the ideology and 

persuasion strategies of the discourses.  

 

Key-words : Image, Benetton, Media culture, Multimodality, Recontextualization 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1995, na cidade de Belo Horizonte, fui espectadora da colagem, em um 

outdoor, de uma das imagens que compunha as campanhas publicitárias da 

empresa Benetton; a imagem era a de uma negra amamentado um bebê branco. 

Desde então, pela grande força impactante dessa imagem em mim, e pela grande 

polêmica gerada na época de sua veiculação, acompanho o trabalho da Benetton e 

mais especificamente das campanhas dos anos de 1988 a 1995, criadas pelo 

fotógrafo Oliviero Toscani.  

A escolha por analisar tais imagens se baseia na grande capacidade contida 

nelas de questionar a utilização dos espaços publicitários e por abordarem assuntos 

que dizem respeito a um dos problemas sociais mais graves da contemporaneidade, 

o racismo, dentre outros. 

Outro motivo importante é que na contemporaneidade, nas mais variadas 

mídias, a linguagem imagética é cada vez mais frequente, chegando a predominar 

em vários textos. A força impactante das imagens pode se sobrepor fortemente aos 

textos verbais, contudo nós não somos alfabetizados para ler imagens, apesar de 

elas existirem antes mesmo do aparecimento da escrita. 

Esta pesquisa tem como um dos objetivos contribuir para as questões 

acerca da leitura de imagens e se importa não só com a descrição de suas 

estruturas técnicas utilizadas para a sua construção, mas, principalmente, da leitura 

crítica dos seus códigos semióticos contextualizados com seus elementos 

socioculturais e suas particularidades, que no caso dessa pesquisa, dizem  respeito 

ao ponto de vista do produtor em relação às suas imagens. 



 

 

 

 

Portanto, a pesquisa tem como corpus os anúncios publicitários da empresa 

italiana Benetton do ano de 1988 a 1995. Para melhor compreendermos essas 

campanhas publicitárias, articularemos as imagens ao discurso de quem as 

produziu, contido no livro: A publicidade é um cadáver que nos sorri (2003), de 

Oliviero Toscani, criador das imagens da Benetton, que foi produzido por ele logo 

após a veiculação das campanhas, no qual ele aborda suas motivações ao criar as 

imagens e sua opinião sobre o mundo da publicidade.  

Como perceberemos no decorrer desta dissertação, a articulação entre as 

imagens e o discurso de Toscani não tem como objetivo descobrir as intenções do 

sujeito empírico que as produziu, mas, sim, buscar “pistas” para melhor se 

compreenderem as múltiplas possibilidades de efeitos de sentido produzidos por 

essas imagens. 

Esta dissertação nasceu da possibilidade de se discutir a tradição dos 

estudos dos códigos verbais para os códigos visuais, pois o texto multimodal, ou 

seja, a inter-relação de textos linguísticos e imagéticos, conforme sustenta Kress 

(1997), concede ao construtor do signo uma realização mais completa do seu 

propósito ideológico. Isso porque a leitura da imagem deve ser compreendida 

através do contexto social em que ela se inscreve. 

O objetivo central desta pesquisa é o de analisar a Multimodalidade que é 

um fenômeno contemporâneo marcado pelo uso de textos complexos formados por 

diferentes códigos semióticos e, por isso, se torna objeto de estudo, principalmente, 

das áreas da Semiótica, Lingüística e Comunicação.  

Para uma leitura crítica do corpus, a pesquisa terá como base teórica a 

Análise Crítica do Discurso (ACD) proposta por Fairclough (2001). Associaremos à 

ACD, a perspectiva Multimodal de acordo com Kress e van Leeuwen (2000) na 

Gramática do Design Visual, as Teorias Críticas dos Meios de Comunicação de 

Massa (DEBORD, 1997; GARCIA-CANCLINI, 2006; MARTIN-BARBERO, 2001), as 



 

 

 

 

Teorias Críticas Sociais e Culturais (DAMATTA, 1981; HALL, 2003; IANNI, 2004; 

JOHNSON, 1982; MUNANGA, 2004; RAMOS, 2002; SANT’ANA, 2005; SANTOS, 

1990). 

Analisamos o corpus como se formasse uma sequência de imagens, o que 

possibilitou a percepção de vários efeitos de sentido possíveis. Assim, organizamos 

uma sequência das 19 imagens que constituem parte das campanhas publicitárias, 

contrastando o discurso de Oliviero Toscani colocado como legendas. Para nos 

orientar neste processo, utilizamos o Método de Montagem segundo Walter 

Benjamin (2006).  

A dissertação é dividida em três capítulos que se estruturam da seguinte 

forma: no primeiro capítulo destacaremos, primeiramente, de forma breve, o 

percurso do uso da imagem ao longo do tempo, para tentar demonstrar como a 

prática social da publicidade se utiliza da linguagem multimodal para construir seus 

anúncios. Neste capítulo, explicitaremos os conceitos e/ou noções de texto verbal e 

não verbal, linguagem multimodal e espetáculo. 

O capítulo dois tem como objetivo relacionar a Análise Crítica do Discurso à 

perspectiva dos Estudos Culturais por acreditarmos que o diálogo entre essas duas 

perspectivas teóricas possibilitarão uma análise e uma leitura mais crítica do corpus, 

situando-o no âmbito cultural – locus de mudanças e transformações sociais na 

contemporaneidade. 

No capitulo três, analisamos o corpus com os instrumentais analíticos da 

Gramática do Design Visual relacionados à perspectiva a ACD, momento em que 

apresentamos a sequência de imagens e o discurso do produtor como legendas. 

Acreditamos que, assim, muitos processos significativos emergiram para a 

compreensão do corpus e possíveis efeitos de sentido para a leitura das imagens. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

Palavras e imagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.1 Linguagem verbal e linguagem não verbal 

 

Desde as pinturas pré-históricas, as imagens têm sido meios de expressão 

humana, antes mesmo da palavra. A mente primitiva reproduzia nas paredes das 

cavernas os elementos da natureza e contava, com a tinta fabricada de terra e água, 

o que era importante na cultura diária dos povos ditos primitivos. Podemos dizer, 

então, que a imagem foi a primeira forma de expressão humana. Mas é o 

surgimento da escrita que demarca a separação da História da Pré-história. Dessa 

maneira, é objetivo deste capítulo destacar primeiramente de forma breve o percurso 

do uso da imagem ao longo do tempo, para tentar demonstrar como ela se situa no 

mundo contemporâneo através da abordagem de diversos autores. 

Para Santaella (2008), o discurso verbal é representação porque ele é capaz 

de falar algo e denotam alguma coisa na interação entre o falante e o ouvinte. 

Também se pode dizer que imagens são uma forma de registro. Porém, as imagens 

não podem servir como meios de reflexão sobre elas mesmas, antes de tudo é 

preciso analisá-las e teorizá-las para que se faça uma leitura imagética, lendo 

ícones, símbolos e signos. Nesse sentido, é necessário reportar às abordagens de 

diversos autores sobre o desenvolvimento de uma teoria da imagem como será visto 

adiante. 

Desde o século XV, a propagação da palavra humana começou a adquirir 

mais importância do que a imagem:  

Enquanto a galáxia de Gutemberg foi, desde cedo, acompanhada por uma 
diversidade de pesquisas sobre a natureza e estrutura da mídia palavra, 
institucionalmente propagada pelos acadêmicos das artes da gramática, 
retórica e filologia, os estudos da imagem não criaram uma tradição similar, 
continuando até hoje sem um suporte institucional de pesquisa que lhe seja 
próprio. Uma ciência da imagem, uma imagologia ou iconologia ainda está 
por existir. (SANTAELLA, 2008, p.13). 

 



 

 

 

 

As palavras são capazes de nos fazer criar imagens sobre o texto que lemos, 

visto que são capazes de adentrar no mundo da percepção humana despertando os 

sentidos, os sentimentos e a imaginação. Isso faz com que o discurso verbal seja 

repleto de imagens. 

Segundo Santaella (2008), portanto, a teoria da imagem sempre implica o uso 

de palavras e vice-versa. Pois, 

 

a palavra ‘teoria’, aliás, já contém na sua raiz uma imagem, pois ‘teoria’, na 
sua etimologia, significa ‘vista’, que vem do verbo grego theorein: ‘ver, olhar, 
contemplar ou mirar’. E o ouvinte sempre percebe as palavras através do 
seu processo cognitivo que é captado da representação que ele faz da 
realidade social. (SANTAELLA, 2008, p.15) 
 
 

Desde a primeira reprodução em série de imagens, que ocorreu no século 

XV, através da xilogravura, que a utilização da imagem vem sendo modificada, 

adquirindo assim diferentes funções da que comumente era usada pela pintura, cuja 

função primeira era a de retratar a natureza, momento em que a arte se preocupava 

apenas em copiar a realidade natural dos seres. Com o surgimento da fotografia, em 

1825, isto é, uma forma sofisticada de reproduzir imagens com luz, ocorreu uma 

grande mudança no modo de se fazer arte, iniciando assim a possibilidade de 

manipulação das imagens, e também afetando profundamente o mundo tradicional e 

clássico da pintura, criando novos estilos artísticos, nos quais podemos destacar: o 

Realismo, Impressionismo, Simbolismo e o Expressionismo (PESAVENTO, 2005) 

 Uma forma de reprodução não invalida outra, mas ambas se transformam em 

função da outra, sobre isso há um pensamento de 1963 do fotógrafo Man Ray que 

ilustra essa posição e ao mesmo tempo reflete o questionamento da época sobre a 

arte, a pintura e a fotografia.  

 

Fui pintor durante muitos anos antes de me tornar fotógrafo. Um dia comprei 
uma câmera só porque não gostava das reproduções que os fotógrafos 
profissionais faziam de minhas obras. Meu interesse maior era com as 
pessoas, especialmente com os rostos. Em lugar de pintar pessoas, 
comecei a fotografá-las, e desisti de pintar retratos. Ou melhor, se pintava 



 

 

 

 

um retrato, não me interessava em ficar parecido. Finalmente concluí que 
não havia comparação entre as duas coisas, fotografia e pintura. Pinto o 
que não pode ser fotografado, algo surgido da imaginação, ou um sonho, ou 
um impulso do subconsciente. Fotografo as coisas que não quero pintar, 
coisas que já existem (RAY, 1963, p.76). 

 

Segundo Santaella (2003) com o surgimento do cinema, em 1895, o mundo 

da pintura é novamente afetado. Ocorrem mudanças na forma de se construir 

imagens, antes estáticas como na forma fotográfica e também na tela da pintura. 

Com o cinema a imagem ganha som e movimento e inúmeras possibilidades de 

reprodução, como podemos exemplificar com os estilos artísticos vistos no Cubismo, 

Abstracionismo, Surrealismo e estilos mais contemporâneos como o Dadaísmo e a 

Pop Art. 

 De acordo com Rubim (1997) é com o surgimento da televisão, em 1923, que 

se inicia a principal função da imagem no mundo contemporâneo que é tentar 

padronizar os comportamentos e com isso criar uma identidade para o indivíduo. 

Através dessa mídia, vendem-se produtos para os consumidores adequando-os e 

estruturando-os em torno das escolhas de estilo de vida, como por exemplo, o modo 

de vestir, o que comer, de como cuidar do corpo, de como se divertir, etc. Esses 

modos de vida, antes de serem de caráter econômico, demonstram e traduzem os 

aspectos da cultura em que estão inseridos.  

  Apesar dos estilos de vida reproduzirem a divisão do mundo social e, 

portanto, da divisão de classes (BOURDIEU, 1983), a publicidade é capaz de 

produzir sensações de um mundo igualitário onde todos podem participar cada vez 

mais do mundo social se forem integrados aos padrões de consumo divulgados pela 

mídia.  Para isso a publicidade é capaz de criar a ideia de que, ao consumir os 

produtos, os indivíduos farão parte e participarão cada vez mais do mundo social. 

Consumir, na nossa perspectiva, portanto, significa pertencimento. Na sociedade de 

consumo, pertencer é o indivíduo identificar-se com seu grupo, ter uma linguagem e 

uma visão de mundo com estilos e gostos semelhantes. 



 

 

 

 

 Hoje, na era digital, as mensagens visuais permeiam a nossa vida cotidiana 

como se fosse uma miríade fractal e desconexa que, apesar disso, são 

representativas do mundo atual caracterizado por diversos momentos esparsos e 

descontínuos (HALL, 2003). A era digital, ao preferir cada vez mais imagens de 

qualidade em alta definição, tornam-se atrativas e ao mesmo tempo persuasivas 

pelo grande poder que parecem exercer nos indivíduos. 

Nesse contexto, a vantagem do texto multimodal por ser a justaposição do 

som e da imagem, combinados às cores digitais, tornam-se extremamente fortes e 

facilmente absorvidos, compreendidos e memorizáveis pelo telespectador e por esse 

motivo, são capazes de perpassar velozmente na cognição social1, alterando, 

modificando ou transformando ideologias e paradigmas sociais. 

Kress (1997) defende que as imagens estão desempenhando certos papéis 

circunscritos apenas à linguagem, mas, em contrapartida, os autores, ao 

construírem o seu texto, adicionam a ele um novo modelo, exigindo uma nova 

postura frente aos signos para que possam participar da transformação e da 

reconstrução e também tomar parte ativamente da formação ideológica, conforme os 

novos parâmetros textuais. 

Assim, Kress (1997) aponta as várias mudanças que ocorreram no cenário da 

comunicação e na prática social da publicidade, uma vez que o texto publicitário é 

formulado a partir de textos verbais - sejam eles escritos ou falados - e não-verbais, 

caracterizados pelas imagens, sons e cores que sugerem efeitos sinestésicos. 

Esses elementos permitem caracterizar o texto como sendo multimodal. O que 

percebemos atualmente é o uso de poucos caracteres escritos; a mudança da 

                                                             
1   Van Dijk (1993) definiu cognição social como uma espécie de gramática das práticas sociais 
específicas de um grupo, incluindo representações mentais na organização dessas práticas. Em seu 
modelo cognitivo do discurso, as informações provêm de vários níveis – base de conhecimento, 
atitudes, ideologias - e interagem de forma complexa. Para o autor, os aspectos cognitivos envolvidos 
no processamento linguístico da informação referem-se a processos estratégicos ideológicos e não a 
processos algorítmicos. 
 
 



 

 

 

 

narrativa para o display (modo visual de dispor a informação no texto); o uso de 

numerais em vez de letras, todos eles são capazes de produzir um maior impacto 

por meio de mensagens midiáticas. 

 Nas considerações de Kress, há um questionamento sobre a prática social 

persuasiva da publicidade exercida no texto multimodal, uma vez que a imagem vem 

impondo domínio próprio devido a sua relevância no mundo contemporâneo, no 

qual, inúmeras mídias estão sendo criadas, devido ao acelerado desenvolvimento 

tecnológico. Assim, nos perguntamos, como será possível compreender esse 

sistema sofisticado de produção de imagens na contemporaneidade se existe uma 

falha, no que diz respeito aos estudos da imagem no processo de aprendizagem?  

Segundo Kress e van Leeuwen (1996), ao recuperar o processo de 

alfabetização da criança, essas imagens ficam relegadas a mera função ilustrativa. 

Ler e interpretar palavras se torna muito mais importante do que ler imagens, posto 

que o seu processo é naturalizado sem questionamento e interpretação. No sentido 

de suprir essa falta que perpassa e afeta a imaginação do indivíduo, os autores, na 

Gramática do Design Visual, entendem que é necessário repensar a composição do 

texto visual associado à construção de significados e suas implicações sociais. Isso 

porque a gramática visual pode se tornar uma ferramenta crítico-analítica, com o 

objetivo de suplantar as dificuldades de se analisar sistematicamente as estruturas 

visuais. 

 Em suas propostas de análise de textos multimodais, Kress e van Leeuwen 

(1996) adotam a noção teórica de Halliday de metafunções, fazendo algumas 

alterações para melhor adequá-las ao modo semiótico visual. Para os autores, a 

comunicação visual não só representa o mundo, mas também estabelece interação 

social, com ou sem o acompanhamento de texto escrito, constituindo-se, assim, em 

um tipo de texto reconhecível e dotado de uma unidade de sentido significativa. 

 Assim, torna-se necessário explicitar o contexto em que o objeto está 

inserido através do conceito de espetáculo (DEBORD 1997), por ser a publicidade 



 

 

 

 

uma das estratégias de persuasão do espetáculo enquanto cultura da mídia 

(KELLNER, 2001) e, também, na perspectiva dessa pesquisa, como denúncia. 

 

 

1.2 O espetáculo-denúncia 

 

Na publicidade, a relação intersemiótica dos textos multimodais, isto é, a inter-

relação de textos linguísticos com outros modos semióticos da linguagem como, por 

exemplo, sons e imagens, tem sido visto como possuidores de maior poder de 

argumentação, pois a função da propaganda é divulgar um produto, por meio de 

uma estratégia de veiculação, definida pelo marketing, objetivando sua venda, e 

quanto mais elementos associativos ao universo particular de cada público-alvo o 

anúncio conseguir produzir e atingir, maior o seu poder persuasivo sobre esse 

público. 

A publicidade tem a finalidade de promover e/ou vender um determinado 

produto ou uma determinada marca. Ao entrar em contato com o mercado, produz 

estratégias e mecanismos que adquirem uma força de persuasão cujo objetivo 

principal é a identificação de um público alvo específico, isto é, um grupo de pessoas 

que possuem semelhanças entre os estilos de vida, de interesses e opiniões. 

A publicidade é capaz de identificar grupos de “semelhantes” que possuem 

características próprias, por isso a comunicação é fabricada e direcionada a fim de 

que cada grupo assimile e decodifique o repertório próprio do seu universo, o qual é 

muito bem definido pelos produtores da publicidade antes de qualquer ação 

comunicacional. Como será visto no próximo capítulo, a ação comunicacional da 

publicidade de uma empresa que se dirige ao mercado para a venda de sua marca e 

produto deve ser caracterizada e analisada através de elementos semióticos que 

são devidamente escolhidos para que o consumidor se identifique com o produto, 

portanto, esses precisam ser concordantes com as respectivas ideologias que 

variam de acordo com o público alvo específico. 



 

 

 

 

 Para Bakhtin (1995), tanto o signo quanto a consciência individual ou grupal 
refletem   

 

 (...) a lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica de um 
grupo social. Se privarmos a consciência de seu conteúdo semiótico e 
ideológico, não sobra nada. A imagem, a palavra, o gesto significante etc., 
constituem seu único abrigo. Fora desse material, há apenas o simples ato 
fisiológico, não esclarecido pela consciência, desprovido do sentido que os 
signos lhe conferem (BAKHTIN, 1995, p. 35). 

 

 Sem adentramos em uma análise de cunho psicológico acerca da consciência 

individual ou de cunho sociológico sobre a consciência grupal, com base naquela 

citação de Bakthin, é possível verificar que para o autor o que é mais importante 

numa análise textual é a consciência e também o conteúdo semiótico e ideológico 

circunscritos nela, isto é, a imagem, a palavra e o gesto significante que a geram e 

não o seu contrário. Portanto, entendemos que as estratégias de publicidade nos 

elementos do texto multimodal, ao gerar persuasão, podem definir quais estilos de 

vida e quais ideologias fazem parte de um determinado público-alvo. Possibilidade 

essa que fica melhor esclarecida quando utilizamos o conceito de análise da 

linguagem multimodal de Kress e van Leeuwen (1996). 

    Nesta pesquisa entendemos que a linguagem multimodal das mensagens 

publicitárias da Benetton, além de vender os produtos, são capazes também de nos 

comunicar algo que o universo da publicidade tradicional não está acostumado a 

vivenciar, que é o enfrentamento de dúvidas e questionamentos profundos ao redor 

de suas campanhas, não sendo estes utilizados especialmente como estratégias de 

persuasão, por serem de difícil controle e assim pode pôr em risco, até mesmo, a 

imagem da própria empresa. Mas se reconhecermos que é exatamente esse “risco” 

uma estratégia diferente utilizada pela empresa Benetton para ter a marca 

evidenciada, comentada, questionada por toda a mídia, como realmente ocorreu na 

época da sua veiculação, esse risco parece ter sido válido. 



 

 

 

 

O modo de fazer publicidade de Oliviero Toscani, o principal fotógrafo da 

United Colors of Benetton, conhecida como Benetton, no período de 1988 a 1995, 

não se ajusta ao modo tradicional da publicidade que segue as regras da cultura da 

mídia. Uma estratégia comum da maioria de outras empresas no mercado é a 

utilização da força de impacto e exposição da mídia para transmitir suas mensagens. 

Essa diferente estratégia utilizada pelo fotógrafo é o que o faz reconhecido entre os 

demais no mundo da publicidade. 

 As dimensões culturais existentes na sociedade carregam em si os modelos 

de existência que são ao mesmo tempo criados e divulgados pela mídia. A lógica da 

mercadoria é o que sustenta esses modelos. E a grande vitrine que as expõe é o 

espetáculo, que deve ser entendido no sentido de Debord (1997).  

O autor considera que o espetáculo faz com que a mercadoria ocupe 

totalmente a vida social a ponto de não se conseguir ver nada além dela. O que para 

Debord (1997) seria o poder que se traduz inteiramente em espetáculo: “É a face 

imaginária da dominação, o mito que naturaliza o poder e coloca a nossa fantasia a 

seu serviço” (DEBORD, 1997, p.46). É como se os mecanismos de produção do 

espetáculo invadissem nosso ser, decodificassem nossos desejos e nossos sonhos 

e soubessem, melhor do que nós, quem somos. 

 É no espetáculo que podemos perceber, segundo Octavio Ianni (2005), a 

metamorfose da mercadoria em ideologia, do mercado em democracia, do 

consumismo em cidadania. É onde se realizam as principais implicações da indústria 

cultural, combinando a produção e a reprodução cultural com a reprodução do 

capital, e operando decisivamente na formação de ‘mentes’ e ‘corações’, em escala 

global. 

  Outra perspectiva que enriquece nossa leitura acerca do espetáculo pode ser 

retirada da noção de poder simbólico desenvolvido por Bourdieu (2007). Trata-se de 

um poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que 

não querem saber que estão sujeitos ao poder ou mesmo o exercem. O autor, 

portanto, considera o poder simbólico como sendo um poder quase mágico, de fazer 



 

 

 

 

crer e de se tornar reconhecido. Assim as relações de comunicação são também 

relações de poder determinadas pelo poder material ou simbólico acumulado pelos 

agentes envolvidos nas relações. Os sistemas simbólicos atuam como instrumentos 

estruturados e estruturantes de comunicação e conhecimento e asseguram a 

dominação de uma classe sobre outra a partir de instrumentos de imposição da 

legitimação e domesticação dos dominados (BOURDIEU, 2007).  

Percebemos então, que além de integrar o homem na cultura da mídia 

através da dimensão imaginária e simbólica, o espetáculo hoje, tem inúmeras 

possibilidades tecnológicas de distribuição e divulgação de seus conteúdos. 

  As imagens publicitárias constituem uma parte significativa de nossa cultura, 

nossos conhecimentos, nosso gosto, nosso estilo de vida, e inclusive tem um 

conteúdo eminentemente simbólico. Podemos acrescentar àquela perspectiva uma 

visão crítica neomarxista desenvolvida por Maria Rita Kehl sobre o capitalismo. Nela 

a sociedade do espetáculo considera que aparecer é muito mais importante do que 

ser e só se aparece possuindo os objetos e os modos de ser e de viver cultivados 

pelas forças dominantes do capitalismo, produtoras do espetáculo. Por isso os 

produtos ganham a qualidade de fetiche, ou seja, de alienação que ela chama de 

mais-alienação para designar um modo de expropriação simbólico equivalente ao 

que produz a mais-valia. 

 

A lógica que se impõe a partir da imagem fetiche é: “o que aparece é bom; 
o que é bom aparece” – de tal modo que o reconhecimento social desses 
indivíduos desamparados depende inteiramente da visibilidade. Só que não 
se trata da visibilidade produzida pela ação política, mas da visibilidade 
espetacular, que obedece a uma ordem na qual o único agente do 
espetáculo é ele mesmo (KEHL, p.49, 2004). 
 

 
 Esse aparecer não significa vivenciar situações, participar de eventos. Quem 

vivencia e quem participa são apenas os eleitos, que Edgar Morin (1997) chama de 

os “olimpianos”, ou seja, artistas, modelos, estereótipos de beleza, exaltados pela 

cultura da mídia. Vivem segundo a ética da felicidade e do prazer, do jogo e do 



 

 

 

 

espetáculo, restando para o cidadão-consumidor o lugar de um expectador 

desejante dessa visibilidade espetacular que, efetivamente, não ocorre. 

 Segundo Morin (1997), é nessa relação do consumo imaginário que se 

estabelece a participação estética que se diferencia das participações práticas. Na 

relação estética, a participação é ao mesmo tempo intensa e desligada. O 

consumidor entra em um universo imaginário da dimensão espetacular, seja através 

de um filme publicitário, de uma revista ou programa de TV, as histórias veiculadas 

por esses meios midiáticos podem passar a ter vida própria para ele.  Tais histórias 

passam a fazer parte do seu repertório interno, podendo, talvez, afetar sua forma de 

sentir a existência. E os valores passados de formas superficiais e esteticamente 

programadas para persuadi-lo é que passam a fazer sentido na sua vida, que se 

contrapõe a uma virtualidade que seduz com imagens tão poderosas, como afirma 

Zygmunt Bauman (2001), pois tratam de imagens mais reais que a realidade. Nesse 

ponto o autor menciona como a virtualidade tem se sobreposto à realidade e como 

as imagens podem representá-la de forma mais persuasiva do que a experiência da 

vida cotidiana. 

 

(…) em telas ubíquas estabelecem os padrões da realidade e de sua 
avaliação e também a de tornar mais palatável a realidade. A vida desejada 
tende a ser a vida “vista na TV”. A vida na telinha diminui e tira o charme da 
vida vivida: é a vida vivida que parece irreal, e continuará a parecer irreal 
enquanto não for remodelada na forma de imagens que possam aparecer 
na tela. Para completar a realidade de nossa própria vida, precisamos 
passá-la para videotapes – essa coisa confortavelmente apagável, sempre 
pronta para a substituição das velhas gravações pelas novas (BAUMAN, 
2001, p. 99). 
 

 
Segundo Debord (1997), o espetáculo faz com que as pessoas não se deem 

conta de que quanto mais contemplam, menos vivem, quanto mais se esforçam por 

se identificarem com as imagens geradas pelo espetáculo, menos compreendem a 

sua existência e seus desejos reais. 

 As imagens de Toscani, fotógrafo da Benetton, se comparadas com as 

imagens produzidas pela publicidade tradicional, podem parecer violentas e cruéis, 



 

 

 

 

mas mais violenta é uma cultura que acentua e aflora ainda mais as dificuldades 

humanas impondo padrões de beleza e de comportamentos que se distanciam da 

realidade. 

Toscani utiliza os mecanismos do espetáculo para expor suas imagens, mas 

o modo como ele utiliza dele difere completamente do espetáculo que tende a anular 

a diversidade humana. Percebemos, portanto, como a cultura da mídia se coloca, na 

maioria das vezes, a serviço do padrão hegemônico de comportamento ditado pela 

sociedade. Para o polêmico fotógrafo, os meios de comunicação podem e devem se 

tornar agentes conscientizadores da diversidade social. O seu trabalho se configura 

em um espetáculo-denúncia, entendido, neste estudo, como sendo um tipo de 

espetáculo que foge das convenções da cultura da mídia, capaz de criar uma 

desarmonia no cenário da publicidade tradicional, fazendo-nos questionar as 

repetidas estratégias comunicacionais utilizadas para se vender um produto. É 

nesse ponto que adotamos neste trabalho a Análise Crítica do Discurso (ACD) que 

segundo Wodak (2004) tem uma proposta de investigar criticamente como a 

desigualdade social é expressa, sinalizada, constituída, legitimada por meio do uso 

da linguagem e do discurso. 

As imagens da Benetton elaboradas por Toscani são capazes de nos tirar, por 

alguns instantes, do hipnótico canto da sereia (CAMPOS, 1987) de voz aveludada e 

sedutora da publicidade, contratada pelo espetáculo e programada para vender. Tais 

imagens se configuraram como sons desarmônicos que nos alertam a voltar para a 

vida real, convidando-nos a uma reflexão sobre o reino da felicidade prometido pela 

mídia e que se encontra em um lugar que não existe, mas que os slogans 

publicitários repetem incansavelmente: “A felicidade mora ali”. 

 
 

Aleluia! Entremos no melhor dos mundos, o paraíso sobre a Terra, o reino 
da felicidade. Do êxito assegurado e da juventude eterna. Nesta região 
mágica de céu sempre azul, nenhuma poluição macula o verde viçoso das 
folhagens, nenhuma marquinha estraga a pele vivamente rosa das 
meninas, nenhum arranhão desfigura a lataria rebrilhante dos veículos. Nas 
estradas desertas, mulheres jovens, magras, de belas pernas bronzeadas, 



 

 

 

 

dirigem carrões rutilantes que mal acabaram de sair da lavagem 
automática. Os bebês nunca choram, não adoecem, não enfiam mais os 
dedos nas tomadas elétricas, e suas mães, vinte anos de idade, sem uma 
única estria, zero grama de celulite, vai cantarolando enquanto enrola 
numa fralda suas bundinhas roliças nunca sujas de cocô, e têm um 
cheirinho tão gostoso! Depois, oh! A bela fada loura e bem-feita de corpo 
lava o chão de ladrilhos e transforma montanhas de roupas sujas em pilhas 
e pilhas de roupas novinhas em folha. E, milagre! O sangue das regras 
torna-se azulzinho e não suja suas calcinhas, azul como o céu através da 
janela, azul esmaltado como o xixi do seu neném que nunca vaza da fralda 
(TOSCANI, 2003, p.14). 

 

Em seu livro, “A publicidade é um cadáver que nos sorri” (2003), lançado logo 

depois que as polêmicas campanhas foram veiculadas, Toscani aborda suas 

motivações ao criar as imagens e sua opinião sobre o mundo da publicidade. 

 Para Toscani, a campanha apoia-se sobre a divisa da marca United Colors of 

Benetton, que logo se tornou o novo nome da Benetton, em 2003. Sobre isso ele diz:  

 

Ela se serve disso como um trampolim para desenvolver um estado de 
espírito anti-racista, cosmopolita, antitabu, até o âmago de países 
particularmente expostos ao racismo, como a África do Sul ou os Estados 
Unidos. Ela transforma um slogan publicitário numa iniciativa humanista. 
Ela se aplica em 'colorir' a Benetton com uma atitude progressista. E 
desenvolve uma imagem de marca filosófica, que vai muito além do mero 
consumo. A Benetton quer ganhar dinheiro, exatamente como as outras 
empresas. Na realidade, todos nós queremos, os meios para se consegui-
lo é que faz a diferença. (TOSCANI, 2003, p.48). 

 

O fotógrafo acredita que a publicidade tradicional precisa ser reinventada 

pois, 

 

a publicidade oferece aos nossos desejos um universo subliminar que 
insinua que a juventude, a saúde, a virilidade, bem como a feminilidade, 
dependem daquilo que compramos, ela nos propõe um mundo de ninharias 
entusiastas cada vez mais batidas nestes tempos de crise econômica, 
cultural e espiritual. De tanto provocar desejos que derivam em decepção, 
a publicidade perde o objetivo e dá origem a deprimidos e a delinquentes. 
De tanto serem seduzidos de manhã à noite, aqueles que dão um duro 
danado para equilibrar o orçamento no final do mês, os que ganham pouco, 
os salários-mínimos, os empregados ameaçados, acabam por se sentir 



 

 

 

 

alijados da sociedade. Fracassados. A publicidade não vende felicidade, 
ela gera depressão e angústia. Cólera e frustração (TOSCANI, 2003, p.33). 

 

E sobre o papel dos publicitários, ele argumenta: 

 

os publicitários não cumprem a sua função social: comunicar. Carecem de 
ousadia e de senso moral. Não refletem sobre o papel social, público e 
educativo da empresa que lhes confia um orçamento. Não querem pensar 
nem informar o público, com medo de perder os anunciantes. A 
responsabilidade deles é imensa. Têm a incumbência de refletir sobre a 
comunicação de uma marca, sem ficar apenas no puro marketing. 
Precisam impulsionar esse sistema publicitário que anda em círculos, incita 
a consumir cada vez mais e já não convence. A condição humana é 
inseparável do consumo; neste caso, por que a comunicação que o 
acompanha deveria ser superficial? (TOSCANI, 2003, p.25). 

 

Sobre as acusações de se explorarem as desventuras do mundo para 

promover a empresa Benetton, ele responde: 

 

Por que a publicidade, como a arte, como qualquer outro meio de 
comunicação, não poderia ser um jogo filosófico, um catalisador de 
emoções, um espaço polêmico? Acho apavorante que todo esse imenso 
espaço de expressão, de exposição e de afixação de cartazes, o maior 
museu vivo de arte moderna, cem mil vezes o Beaubourg e o Museu de 
Arte Contemporânea de Nova York reunidos, esses milhares de 
quilômetros quadrados de cartazes mostrados no mundo inteiro, esses 
painéis gigantes, esses slogans pintados, essas centenas de milhares de 
páginas de jornal impressas, essas milhões de horas de televisão, de 
mensagens radiofônicas, fiquem reservados a esse paradisíaco mundo de 
imagens imbecis, irreal e mentiroso. Uma comunicação sem qualquer 
utilidade social. Sem força. Sem impacto. Sem sentido. Sem outra 
mensagem que seja a exaltação grotesca de um modo de vida 
acintosamente yuppie, bastante agradável e bem-humorado. Fui o primeiro 
a surpreender-me com a violência das reações e do poder dos clichês 
racistas. Depois percebi que jogar com os lugares-comuns oferece à 
publicidade um formidável poder de raspagem das ideias recebidas. Não 
exploro as desventuras do mundo para que se fale da Benetton, luto contra 
o conformismo das certezas. Utilizo a força de impacto e de exposição da 
mídia, de uma arte porcamente utilizada e desprezada: a publicidade 
(TOSCANI, 2003, p. 94). 

 



 

 

 

 

Podemos perceber marcas de subjetividade, visões de mundo, 

posicionamento ideológico no discurso de Oliviero Toscani e também como esses 

fatores contribuíram para a criação das imagens. O livro A publicidade é um cadáver 

que nos sorri torna-se, por conseguinte, um objeto importante que pode contribuir de 

forma significativa no momento da análise das imagens como veremos a seguir. 

 

 

1.3 Para ler imagens 

Para analisar as imagens associadas às citações de Toscani, utilizaremos a 

abordagem de Norman Fairclough (2001), um dos autores que mais têm 

desenvolvido a orientação crítica ao discurso. O autor utiliza o termo texto para se 

referir a qualquer produto escrito ou falado, de tal maneira que a transcrição de uma 

entrevista ou conversa, por exemplo, seria denominada como um texto. 

Para ele, qualquer ‘evento’ discursivo é considerado como um texto. 

Acrescenta ainda que “é muito apropriado estender a noção de discurso a outras 

formas simbólicas, tais como imagens visuais e textos que são combinações de 

palavras e imagens” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 32) 

A análise crítica do discurso (ACD) constitui-se como uma área 

multidisciplinar de estudos da linguagem que se volta para a investigação de 

fenômenos discursivos diversos, principalmente aqueles ligados a problemas de 

injustiça, opressão e desigualdades. (FAIRCLOUGH 1992, WODAK, 2004). 

Por isso, a preocupação central de um analista crítico do discurso é relacionar 

os processos de produção textual com a interpretação da prática social. 

Segundo o autor, a abordagem metodológica da ACD possui três dimensões: 

a descrição do texto, a interpretação da interação e a explicação de como as duas 

primeiras dimensões estão inseridas na ação social.  

Para Fairclough (2001), o foco dos estudos atuais deve recair sobre a 

mudança social e sobre as práticas discursivas que lutam por hegemonia, já que é 

dentro dessas práticas que os conceitos são construídos e também dentro delas que 



 

 

 

 

eles podem ser desafiados, podendo, em alguns casos, levar a mudanças, pois para 

ele a prática discursiva é constitutiva tanto de maneira convencional como criativa: 

contribui para reproduzir a sociedade (identidades sociais, relações sociais, sistemas 

de conhecimento e crença) como é, mas também contribui para transformá-los. 

De acordo com Fairclough (2001), a ACD analisa a relação dialética entre a 

semiose e outros elementos da prática social. Sua preocupação está com a 

mudança radical na vida social e contemporânea, como a semiose figura nessas 

mudanças e a relação que há entre a semiose e outros elementos sociais com redes 

de práticas. 

O autor ressalta que o papel que a semiose possui é colocado durante a 

análise e que não pode ser dado a priori. A semiose figura em três formas sobre as 

práticas sociais: primeiro, como parte da atividade social com a prática; segundo, ela 

figura sobre as representações e terceiro, como performance de posições 

particulares com as práticas sociais. 

 
A semiose como parte da atividade social constitui gêneros. Estes são 
diferentes formas de agir, produzir vida social, sobre o modo semiótico. Na 
representação e auto-representação de práticas sociais, ela produz 
discurso. Estes são diversas representações da vida social os quais são 
inerentemente posicionados. Já na performance ela vai produzir estilos. 
Estes são formas de entidade, identidade sobre seu aspecto semiótico 
(FAIRCLOUGH, 2001, p.134). 

 

Essa análise textual proposta acima por Fairclough deve ser feita, de 

preferência, por meio da visão sistêmico-funcional2 proposta por Halliday que propõe 

uma análise que estabeleça relações claras entre linguagem e contexto, ou seja, é 

relacionar as redes semânticas às especificações contextuais “acima” dos 

significados em termos de “categorias de alguma teoria social geral ou teoria de 

                                                             
2   Não utilizaremos as categorias de análise linguística da sistêmico-funcional nesta 
dissertação. O intuito de abordá-la neste capitulo é fazer com que o leitor possa compreender como 
ocorreu a transição da GSF para a GDV. 



 

 

 

 

comportamento”, e 'abaixo' em termos de elementos da léxico-gramática” 

(HALLIDAY, 1973, p. 69). 

Para Halliday (1985), o texto é uma unidade semântica e não uma unidade 

gramatical. Os sentidos, no entanto, são passados através do sistema gramatical. 

Assim, os textos podem ser analisados em termos de seu vocabulário, gramática, 

coesão e estrutura.  

 Na interpretação, as convenções são o ponto principal de investigação, o 

analista pode concentrar-se nos diferentes “gêneros interacionais”, propostos por 

Halliday, a fim de investigar como estas convenções são usadas. Já na explicação, o 

objetivo de análise é explicitar como as propriedades de interação situam-se na ação 

social. 

 Para Halliday (1985), existem três metafunções para a linguagem: a primeira, 

ideacional ou experiencial, que é a manifestação no sistema linguístico de um 

propósito geral que nos permite entender ou experimentar o ambiente em que 

vivemos; a segunda, interpessoal ou relacional, que nos permite constituir e mudar 

as relações sociais e as identidades sociais, marcando a interação entre pessoas e 

por último, a textual que se ocupa do uso da linguagem na organização do texto 

(oral ou escrito). 

Estas suas metafunções (ideacional, interpessoal e textual) são realizadas 

linguisticamente nos “textos”, como podemos observar no quadro a seguir que 

apresenta tais noções desenvolvidas por Halliday e transpostas por Kress e van 

Leeuwen para a Gramática do Design Visual: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quadro 1. As metafunções – correspondência entre GSF e GDV 

Halliday 

Metafunções 

Kress e Van Leeuwen 

Significados 

Ideacional  Representacional  

Interpessoal  Interativo  

Textual  Composicional  

 

 

A gramática do design visual de Kress e Van Leeuwen (1996) consiste em 

uma “análise gramatical” das imagens. Pauta-se nas ‘teorias gramaticais verbais’, 

em especial nas metafunções, citadas acima, de Halliday, que procura regularidades 

para compreender de que forma os diferentes modos de representação visual e de 

relações entre si se tornam padrões. Segundo os autores, eles propõem uma 

gramática do design visual, que é hoje um dos estudos mais importantes na 

descrição da estrutura que organiza a informação visual no texto. 

A gramática faz uso de uma organização metafuncional, que é realizada por 

meio de significados de acordo com os autores. 

No esquema acima, compreendemos que a Gramática Sistêmico-Funcional 

de Halliday (1985) torna possível uma análise dos códigos semióticos da 

linguagem verbal , enquanto a Gramática do Design Visual de Kress e Van 

Leeuwen (1996) torna possível uma análise do código semiótico das imagens, 

bem como, do som, gesto, traço, cor, luz, gráfico e tc. 

 O objetivo de K&VL é desfazer as barreiras disciplinares entre o estudo do 

verbal e das imagens, e utilizar terminologias compatíveis para falar sobre ambas, 

ou seja, da união de diferentes modos para a formação de textos integrados. Essa 

interação entre mais de um modo é denominada multimodalidade. Os autores 

consideram que um texto multimodal é aquele cujo significado é percebido através 

de mais de um código semiótico. 



 

 

 

 

Dessa forma, as categorias da Gramática do Design Visual, cujas traduções 

são de Ameida (2008), são dividas em três significados como veremos no esquema 

abaixo: 

 

Esquema 1: Os três significados da GDV. 

 

 

O significado representacional  é subdividido em “estrutura narrativa”  que 

representam vetores (traço indicativo de direção) que realizam o processo de 

interação entre dois participantes, indicando a realização de uma ação ou um 

evento; e em “estruturas conceptuais”  que são aquelas que se inclinam para a 

 

 

Os Três 
significados 

Representacional  

Responsável pelas 
estruturas que constroem 

visualmente a natureza dos 
eventos, objetos e 

participantes envolvidos, 
representa aspectos do 

mundo através das imagens. 

 

Interativo  

Apresenta as relações 
sociais entre o produtor, o 

observador e o objeto 
representado, dessa forma, 

representa uma relação 
social particular entre os 

sujeitos através das 
imagens. 

Composicional  

Relaciona a estrutura ao 
formato do texto, através da 

distribuição do valor da 
informação ou ênfase entre 
elementos que compõem as 
imagens, é analisado  de que 

maneira os outros dois 
significados se relacionam e 

integram o “todo”. 



 

 

 

 

representação dos participantes envolvidos, classificando-os a partir de suas 

particularidades. 

No processo narrativo, podemos distinguir, com base no vetor , ação: o 

vetor emana do ator que é participante da ação (o vetor parte do ator), reação: o 

vetor emana a partir do olhar do participante representado (o olhar de um 

participante incide sobre outro), verbal: um vetor conecta o participante ao 

enunciado (representa-se a fala do participante, o dizente, através de um balão de 

fala) e mental: o vetor conecta o experienciador ao fenômeno (representa-se o 

pensamento, chamado fenômeno, do participante, o experienciador, através de um 

balão de pensamento). 

As estruturas conceituais  são divididas em três processos: os 

classificatórios que relacionam os participantes entre si em termos de taxonomias: 

pelos menos um grupo de participantes terá um papel de subordinado em relação a 

um outro participante, o superordenado; os analíticos que relatam participantes em 

termos da estrutura “parte-todo”, envolvem dois tipos de participantes: um portador 

que se relaciona ao “todo” e um número de atributos possessivos, que diz respeito 

às “partes” da estrutura conceptual. Os analíticos podem ser estruturados quando 

apresentam o portador (todo) e desestruturados quando apresentam o atributo 

possessivo do portador (partes) e os simbólicos  que dizem respeito ao que o 

participante “significa” ou “é”. Assim como nos processos analíticos, os simbólicos 

tem dois participantes: um cujo sentido ou identidade é estabelecida na relação, o 

portador, e um outro participante que representa o sentido ou identidade por si só, o 

atributo simbólico. 

O significado interativo  se realiza a partir dos seguintes elementos: 

contato, distância social, perspectiva  e modalidade, este último diz respeito à 

meta função composicional, pois nem sempre é uma questão de ser interativa. 



 

 

 

 

Contato  diz respeito à relação dos participantes representados com o 

observador, vetores formados pela linha dos olhos dos participantes os conectam 

com os observadores. O contato é estabelecido, mesmo num nível imaginário. Essa 

configuração visual tem duas funções relacionadas: a) a demanda : o olhar do 

participante (e o gesto, se presente) demanda algo do observador, e que ele entre 

em algum tipo de relação imaginária com o participante. 

A identificação do tipo de relação pretendida pode ser feita a partir da 
expressão facial e dos gestos: se o participante, por exemplo, sorri, quer 
que o leitor estabeleça com ele uma relação de afinidade social; se olha de 
modo sedutor, quer que este deseje. O mesmo se aplica aos gestos. Um 
participante representado pode apontar o dedo para o expectador como se 
o chamasse: “ei você aí”. Como contraponto, para mantê-lo afastado, faz 
um gesto defensivo, como se dissesse “fique longe de mim”. O que importa 
reconhecer é que a imagem exige uma resposta do observador, e dessa 
forma constrói para ele uma posição interpretativa que define quem esse 
observador é (ALMEIDA, 2008, p.18). 

 

 b) a oferta : o participante representado não lança seu olhar em direção ao 

observador, ocorre que ele deixa de ser o sujeito do ato de olhar para se tornar 

objeto do olhar daquele que o observa. De acordo com Kress e van Leeuwen (2006), 

o observador se comporta como um espectador invisível. O participante da imagem 

é oferecido ao observador como objeto de contemplação.  

A distância social  é uma segunda categoria no sentido interativo dos 

significados das imagens. É a exposição do participante representado perto ou longe 

do leitor. A interação dos participantes representados na imagem cria uma relação 

imaginária de maior ou menor distância social entre estes e os observadores. Kress 

e van Leeuwen utilizam planos idênticos aos da fotografia e do cinema para a 

formatação de sua linguagem, mas três desses enquadramentos sintetizam bem 

essa relação: plano fechado que inclui a cabeça e os ombros do participante 

representado; plano médio sua imagem até o joelho e plano aberto visualização 

mais ampla, incluindo todo o corpo do participante. 



 

 

 

 

A perspectiva  é o ângulo, ou o ponto de vista, em que os participantes 

representados são mostrados, que implica a possibilidade de expressar atitudes 

socialmente determinadas para com os participantes representados.  Três são os 

tipos básicos de ângulos: frontal, percebemos que nesse tipo de ângulo, há um 

envolvimento do observador em relação ao participante; oblíquo, favorece a ideia 

de que a imagem não faz parte de nosso universo, o que reflete uma sensação de 

alheamento para com a imagem representada e vertical, se posicionar a câmara no 

alto, o objeto é captado de cima para baixo conferindo poder ao observador em 

relação ao objeto e se a câmara for posicionada em baixo, o objeto é captado de 

baixo para cima conferindo uma posição de submissão do observador com relação 

ao objeto. Já quando a câmara fica no nível do olhar do objeto e do observador, 

estabelece uma relação de igualdade entre eles. 

A modalidade  na imagem tem relação com o valor de verdade, das 

afirmações a respeito do mundo, que são exibidas. De acordo com a tradução de 

Almeida (2008), imagens podem representar o mundo como se fosse real, de modo 

natural (realis), ou como imaginário (irrealis). O conceito de modalidade se foca nos 

mecanismos que ajustam o nível de realidade que a imagem representa, e que torna 

possível a criação de imagens que representam coisas, ou aspectos como se não 

existissem, indo do mais próximo possível do real, da objetividade, ao irreal. Os 

mecanismos que permitem modalizar as imagens, que vão de um extremo a outro 

são: utilização da cor  – saturação / diferenciação / modulação; contextualização  - 

sugestão de profundidade – técnicas de perspectiva (da ausência de cenário ao 

cenário mais detalhado); iluminação  grande luminosidade até quase a ausência 

desta; brilho  - luminosidade em um ponto específico (nível máximo de brilho até os 

tons cinza). 

Por fim, o sentido composicional é dividido em três categorias: valor da 

informação , saliência  e estruturação . Estas categorias permitem 

organizar/combinar os elementos visuais de uma imagem, ou seja, integrar os 



 

 

 

 

elementos representacionais e interativos em uma composição para que ela faça 

sentido.  

O valor da informação  é o local que o participante e o espectador ocupam, é 

dotado de certos valores informacionais, de acordo com a região em que está 

posicionada a imagem: “esquerda-direita”, “topo-base”, “centro margem”. Dentro 

desse aspecto, a informação é considerada uma estrutura ideológica, pois 

corresponde a uma escolha da disposição dos elementos na imagem, a partir de um 

ponto de vista particular. A saliência se refere à ênfase maior ou menor que certos 

elementos recebem em relação a outros na imagem, ou seja, os elementos são 

feitos para atrair a atenção do espectador em diferentes níveis: plano de fundo, ou 

primeiro plano, tamanho, contrastes de tons e cores, diferenças de nitidez etc. A 

estruturação  se refere aos elementos do texto que podem estar 

fortemente/fracamente posicionados no enquadramento visual.  Eles podem estar 

separados dos outros elementos através de linhas, aspectos de enquadramento da 

imagem, espaços vazios entre os elementos e descontinuidades de cor de forma 

revelam uma desconexão ; ou então os elementos da composição podem estar 

visualmente unidos através das continuidades ou similaridades de cor e formato 

visual revelando uma conexão . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

Deslocamentos, ressignificações e apagamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1 Uma Abordagem transdisciplinar 

As campanhas publicitárias da Benetton já foram analisadas por profissionais 

da comunicação. Podemos citar o trabalho de Flávio Calazans (1998), estudioso da 

mensagem subliminar, no qual ele desenvolve um estudo sobre a midiologia 

aplicada à Benetton. O autor objetivou aplicar esse conceito da área da 

comunicação às campanhas publicitárias da Benetton. Para Calazans, a tecnologia 

subliminar empregada por Oliviero Toscani em seus trabalhos cria uma autoimagem 

de artista genial em um marketing pessoal subliminarmente planejado. 

Outro trabalho é do semioticista italiano Andrea Semprini (2006), que analisa 

a evolução das marcas e como elas são mediadoras das relações entre produção e 

indivíduo, o que o autor chama de “disseminação social da marca” (SEMPRINI, 

2006, p.45), isto é, quando ela deixa de ter seu papel restrito aos produtos 

comerciais e passa a assumir importância nas áreas humanitárias, culturais e 

políticas, sendo a marca da Benetton, para ele, um exemplo dessa disseminação. 

Tais trabalhos se diferenciam dos objetivos dessa pesquisa que tem como 

proposta contribuir para as questões acerca da leitura de imagens, e principalmente, 

da leitura crítica dos seus códigos semióticos contextualizados com seus elementos 

socioculturais.  

Para alcançar a importância de tais questões, este capítulo tem como objetivo 

relacionar a Análise Crítica do Discurso à perspectiva dos Estudos Culturais 

(MARTIM-BARBERO, 2001; BENJAMIN, 1994; CANCLINI, 2006; HALL, 2003; 

JOHNSON, 1982; MAGALHÃES e PAGANO, 2005). Essas duas perspectivas 

teóricas se configuram, segundo Magalhães e Pagano (2005), como espaços 

híbridos de saberes complementares que informam os estudos do papel da 

linguagem nas representações de identidades culturais híbridas, pois a preocupação 

central da análise crítica do discurso (FAIRCLOUGH, 1992) e dos estudos culturais 

(HALL, 2003) tem sido as formas do novo capitalismo e seus efeitos no momento 



 

 

 

 

discursivo das práticas sociais, em especial as ligadas às questões de relação de 

classe econômica e social. Assim sendo, as teorias têm se mostrado eficientes para 

dar conta de gêneros discursivos, os midiáticos em especial, em que mais 

claramente estas questões se manifestam. 

De acordo com Magalhães e Pagano (2005), a possibilidade de articulação 

entre as duas perspectivas teóricas, ou seja, “espaços teóricos híbridos” 

(MAGALHÃES e PAGANO, 2005, p.36), nos oferece, antes de mais nada, o 

reconhecimento de discursos que postulam formas de resistência diante de 

discursos hegemônicos. 

Para as autoras, na análise da dimensão da prática social, o conceito de 

hegemonia gramsciniano proporciona um modelo, ou modo de analisar a própria 

prática discursiva como modelo de luta hegemônica, reproduzindo, reestruturando 

ou desafiando as ordens de discursos existentes, sendo a dimensão da prática 

social que torna possível o diálogo da análise crítica do discurso com os estudos 

culturais, ambos preocupados com as representações culturais no texto. 

 

A vida social contemporânea e suas práticas, dentre elas o discurso, são 
objetos de estudo bastante complexos que não podem ser abordados de 
uma única perspectiva teórica e metodológica. Chouliaraki e Fairclough 
(1999) propõem uma análise crítica do discurso como área transdisciplinar 
capaz. Para os autores, a pesquisa transdisciplinar implica na internalização 
de uma teoria por outra, fazendo-as trabalhar dentro de uma lógica própria 
da primeira, mas sem a reduzir à lógica das outras (MAGALHÃES e 
PAGANO, 2005, p. 29). 

 

 A ACD e as teorias críticas sociais e culturais têm exercido uma grande 

influência sobre as disciplinas acadêmicas, especialmente sobre os Estudos de 

Mídia e Comunicação, pois vivemos um momento no qual a mídia torna-se a 

mediadora entre sociedade e indivíduo, isto é, ela se assemelha ao processo de 

sociabilização que, segundo Martín-Barbero (2001) se faz através dos meios de 



 

 

 

 

comunicação de massa, que são os lugares em que ocorrem as mudanças nos 

modos de vida, gerando as transformações sociais, sendo, portanto, no âmbito 

cultural, que se situa tais mudanças. Para o autor, nem a família, nem a escola – 

velhos redutos da ideologia – não são mais os espaços-chave da socialização, mas 

 

os mentores da nova conduta são os filmes, a televisão, a publicidade, que 
começam transformando os modos de vestir e terminam provocando uma 
metamorfose dos aspectos morais mais profundos. O que implica que a 
verdadeira crítica social tem mudado também de lugar: já não é a crítica 
política, mas a crítica cultural capaz de propor uma análise que vá mais 
além das classes sociais, pois os verdadeiros problemas se situam agora 
nos desníveis culturais como indicadores da organização e circulação da 
nova riqueza, isto é, da variedade das experiências culturais (MARTIM-
BARBERO, 2001, p.70). 
 

 

 Richard Johnson (1982) estabelece três premissas principais dos Estudos 

Culturais. A primeira é que os processos culturais estão intimamente vinculados com 

as relações sociais, especialmente com as relações e as formações de classe, com 

as divisões sexuais, com a estruturação racial das relações sociais e com as 

opressões de idade. A segunda é que cultura envolve poder, contribuindo para 

produzir assimetrias nas capacidades dos indivíduos e dos grupos sociais para 

definir e satisfazer suas necessidades. E a terceira, que se deduz das outras duas, é 

que a cultura não é um campo autônomo nem externamente determinado, mas um 

local de diferenças e de lutas sociais. 

 O espetáculo no sentido de Debord (1997) é o local onde são vivenciadas a 

maior parte das experiências culturais da contemporaneidade. É nele, portanto, que 

conseguimos observar como se configuram as relações de alteridade, o movimento 

do poder e as lutas sociais. Segundo Hall (2003), as indústrias culturais têm de fato 

o poder de retrabalhar e remodelar constantemente aquilo que representam; e, pela 

repetição e seleção, impor e implantar tais definições de nós mesmos de forma a 

ajustá-la mais facilmente às descrições da cultura dominante ou preferencial. O 

espetáculo é o lugar no qual essas representações se concretizam, momento em 



 

 

 

 

que a cultura se torna o elemento persuasivo fundamental para a conquista de 

novos seguidores/consumidores. 

É por esses motivos que para Hall (2003) em uma análise cultural, é preciso 

observar e identificar a natureza do período de globalização cultural atualmente em 

processo. A pós-modernidade3, para o autor, é marcada pela hibridez, fluidez e 

diferença, por vivermos um momento histórico em que as classes sociais não mais 

se vinculam a determinada cultura4 e os extratos sociais não se fixam em um bem 

simbólico específico, assim como os repertórios culturais não mais se identificam a 

territórios específicos. Assim, ocorre a perda da relação cultural entre simbologias e 

territórios e a derrubada de fronteiras culturais entre local e global. 

É importante observar e analisar os fenômenos da contemporaneidade que 

refletem, através da sua natureza híbrida, os intrincados processos das hibridações 

culturais, da recepção e do consumo de bens simbólicos gerados pela 

heterogeneidade multitemporal e os impactantes efeitos da globalização, assim 

possibilitando a revelação dos movimentos de poder diante da impossibilidade 

contemporânea de delimitar domínios, diante da mesclagem da cultura, dos 

deslocamentos, da desterritorialização e das identidades diaspóricas. 

 

Mesmo que o pós-modernismo não seja uma nova era cultural, mas 
somente o modernismo nas ruas, isso, em si, representa uma importante 
mudança no terreno da cultura rumo ao popular - rumo às práticas 
populares, práticas cotidianas, narrativas locais, descentramentos de 
antigas hierarquias e de grandes narrativas. Esse descentramento ou 
deslocamento abre caminho para novos espaços de contestação, e causa 
uma importantíssima mudança na alta cultura das relações culturais 
populares, apresentando-se, dessa forma, como uma importante 
oportunidade estratégica para a intervenção no campo da cultura popular 
(HALL, 2003, p.337). 

 

                                                             
3   Não é objetivo desta pesquisa problematizar o termo “pós-modernismo”, que será mantido 
em conformidade com o autor. 

4   O conceito de identidade segundo Hall (2003) é reforçado pelo conceito de movimento, 
inseparável das identidades. O autor afirma que as identidades reciclam a substância cultural e o que 
assegura sua continuidade é o seu movimento, sua capacidade de mudança. 



 

 

 

 

As imagens da Benetton ocuparam dois espaços distintos de visibilidade: os 

espaços urbanos, em grandes outdoors e os espaços dos museus, ganhando o 

status de uma obra de arte. Reconhecemos essa dupla valoração das imagens 

como uma marca da hibridação cultural que se caracteriza, segundo Nestor Garcia 

Canclini (2003), como um intenso diálogo entre a cultura erudita, a cultura popular e 

a cultura de massa em uma constante reelaboração dos significados, gerando, a 

cada instante, novos efeitos de sentido, remodelando a sociedade. 

 

 

2.2 A crítica cultural 

 

Para Hall (2003), a fascinação do pós-modernismo pelas diferenças sexuais, 

raciais, culturais e, sobretudo, étnicas, deve ser analisada com muito cuidado, pois 

pode ser perigoso esse reaparecimento de uma proliferação da diferença, de um 

certo tipo de ascensão do pós-moderno global, pois segundo o autor, não há nada 

que o pós-modernismo mais adore do que um certo tipo de diferença: um toque de 

etnicidade, um “sabor do exótico”. 

 O autor questiona se isso não seria uma repetição daquele jogo de “esconde-

esconde” que o modernismo jogou com o primitivismo no passado, e se esse jogo 

não estaria sendo novamente realizado às custas do vasto silenciamento acerca da 

fascinação ocidental pelos corpos de homens e mulheres negros e de outras etnias. 

 
Devemos indagar sobre esse silêncio contínuo no terreno movediço do pós-
modernismo e questionar se as formas de autorização do olhar a que esta 
proliferação da diferença convida e permite, ao mesmo tempo em que 
rejeita, não seriam, realmente, junto com a Benetton e a miscelânea de 
modelos masculinos da revista The Face, um tipo de diferença que não faz 
diferença alguma. Hal Foster5 escreve: “O primitivismo é um problema 
moderno, uma crise na identidade cultural”, daí a construção modernista do 
primitivismo, o reconhecimento fetichista e a rejeição da diferença do 
primitivo [...] essa ruptura do primitivismo, administrada pelo modernismo, 

                                                             
5   Hal Foster é professor de arte e arqueologia da Universidade de Princenton, crítico de arte e 
autor de livros sobre a arte moderna e contemporânea. 



 

 

 

 

torna-se outro evento pós-moderno. Essa administração é certamente 
evidente na diferença que pode não produzir diferença alguma e que marca 
o surgimento ambíguo da etnicidade no âmago do pós-modernismo global. 
Mas não pode ser só isso, pois não podemos esquecer como a vida cultural, 
sobretudo no Ocidente e também em outras partes, tem sido transformada 
em nossa época pelas vozes das margens (HALL, 2003, p. 338). 
 
 

De acordo com Hall, as imagens da Benetton não se configuram como uma 

estratégia cultural capaz de fazer diferença, capaz de efetuar diferenças, de deslocar 

as disposições do poder. Talvez, elas se enquadrem no rol de eventos, citados por 

ele, que são subfinanciados, existindo sempre um preço de cooptação a ser pago 

quando o lado cortante da diferença e da transgressão perde o fio na 

espetacularização, contribuindo para a essencialização das diferenças, 

naturalizando e des-historizando a diferença, confundindo o que é histórico e cultural 

com o que é natural, biológico e genético. 

As campanhas da Benetton, sob essa perspectiva de Hall (2003), mostrando 

as imagens de negros e brancos, faz com que o significante “negro” seja arrancado 

de seu encaixe histórico, cultural e político, sendo alojado em uma categoria racial 

biologicamente constituída, e isso faz com que seja valorizado, pela inversão, a 

própria base do racismo que essas imagens pretendem desconstruir, pois marca 

ainda mais a diferença com o duelo entre o discurso hegemônico versus o discurso 

marginal. 

No discurso de Toscani, percebemos que ele acredita que o espaço 

publicitário pode e deve ser usado de uma forma mais útil, a favor de uma 

comunicação que tenha a força de transformar a sociedade, através de informações, 

questionamentos e reflexões que podem ser propostas pelos anúncios publicitários, 

em prol de um mundo mais criativo, justo, humano e principalmente que aceite as 

diferenças. 

 Um dos objetivos de Toscani, talvez fosse o de transformar as campanhas da 

Benetton naqueles eventos que se configuram como uma estratégia cultural que 



 

 

 

 

realmente interessam para Hall, aqueles capazes de efetuar diferenças e de 

deslocar as disposições do poder. Essa visão de Hall corrobora com as perspectivas 

da ACD que busca encontrar nessas estratégias culturais os pontos-chaves que 

causam tensões e que possam provocar uma desestabilização nas formas 

naturalizadas do poder, para que assim, possa haver possibilidades de mudanças 

sociais.  

 A ousadia do fotógrafo foi tentar provocar mudanças através do espaço 

publicitário, espaço esse que parece se dispor a cuidar dos interesses do poder, 

sendo os repetidores das ideologias nas quais as representações de mundo são 

engendradas pelos discursos que atendem as classes hegemônicas. Era como se 

Michelangelo, ao pintar a Capela Sistina, pintasse afrescos que colocassem em 

dúvida os dogmas da Igreja Católica, teria sua obra apagada e não mais seria um 

dos maiores e mais famosos artistas da humanidade. Mas uma das marcas da 

contemporaneidade, em função do capitalismo, é a estratégia dos mecanismos de 

poder de não mais apagar as manifestações culturais que não concordam com suas 

ideologias, e sim, negociar com os discordantes. Para Canclini (2003), os interesses 

mercantis cruzam-se com os históricos, estéticos e comunicacionais. As lutas 

semânticas para neutralizar, perturbar a mensagem dos outros ou mudar seu 

significado e subordinar os demais à própria lógica são encenações dos conflitos 

entre as forças sociais: entre o mercado, a história, o estado, a publicidade e a luta 

popular para sobreviver. 

 Pela grande polêmica gerada pelas campanhas da Benetton, as imagens de 

Toscani deslocaram-se do espaço urbano para as galerias dos museus mais 

famosos do mundo. No Brasil, as imagens foram apresentadas na Bienal de São 

Paulo, no ano de 1995. Edemar Cid Ferreira, presidente da Fundação Bienal, na 

época, escreveu na apresentação do catálogo da exposição: “Ao acolher as obras 

fotográficas de Oliviero Toscani produzidas para a empresa Benetton, a Fundação 

Bienal de São Paulo pretende exibir o cerne da polêmica que discute a primazia da 



 

 

 

 

arte sobre a publicidade ou vice-versa” (FERREIRA, 1995, p. 07). Como se a grande 

polêmica das “obras” de Toscani fosse mesmo esse questionamento sobre a 

primazia da arte sobre a publicidade, e não ele ter concedido em seu trabalho um 

lugar de destaque às identidades menos favorecidas na nossa sociedade. 

Deslocando-se para os museus, essas imagens perdem sua força diante do 

popular, pois elas se fecham em um ambiente que atende a outro tipo de público, e 

por sua vez, produzirão novos efeitos de sentido. Mas é exatamente nesse 

processo, que podemos observar que essa ressignificação ocorre, também, como 

uma forma de silenciar as vozes discordantes do discurso hegemônico. 

Os espaços dos museus, antes destinados à considerada alta cultura, às 

pinturas e as obras de artistas famosos, hoje, abrigam a arte visual de rua, como, 

por exemplo, os grafites e as publicidades da Benetton. O conteúdo de ambas 

criticam a sociedade e coloca no cerne de suas discussões os problemas sociais.  

Percebemos com isso que a reorganização cultural do poder se dá, agora, 

através das diferenças, por isso não importa mais nomear e catalogar o que é 

popular e o que é culto, por exemplo, pois é no “cruzamento” dessas modalidades 

que se operam as formas e as forças do poder. Mas é também nesse cruzamento 

que se engendram novas possibilidades de transformações sociais. 

 

O que sabemos hoje sobre as operações interculturais dos meios 
massivos, das artes e das novas tecnologias, sobre a reapropriação que 
diversos receptores fazem deles, afasta-nos das teses sobre manipulação 
onipotente dos grandes conglomerados metropolitanos. Os paradigmas 
clássicos segundo os quais foi explicada a dominação são incapazes de 
dar conta da disseminação dos centros, da multipolaridade das iniciativas 
sociais, da pluralidade de referências – tomadas de diversos territórios – 
com que os artistas, os artesãos e os meios massivos montam suas obras 
(CANCLINI, 2006, p. 346). 

 



 

 

 

 

O deslocamento das propagandas da Benetton para os museus, torna-se 

assim um exemplo de como os limites que separavam o popular do culto se 

romperam. Se por um lado há o interesse mercadológico desse novo “produto” que 

se cria ao levar propagandas para um espaço de observação que faz com que os 

conteúdos dessas obras se ressignifiquem, provocando novos efeitos de sentido em 

discursos que podem não ser mais dos autores das obras, e sim de quem viabiliza 

economicamente a exposição, há, também, vozes diferentes sendo ouvidas em 

lugares que antes não se faziam ouvir. 

 

2.3 Recontextualização em Análise Crítica do Discur so  

 

A ressignificação das propagandas da Benetton, sendo estas retiradas dos 

outdoors urbanos e deslocadas para os museus, mostra que tais anúncios se 

constituem em objetos capazes de nos fazer perceber a constante reordenação dos 

mecanismos de poder na busca pelo controle das mensagens e dos elementos 

simbólicos da sociedade. Por esse motivo é importante analisar no sentido de 

Fairclough (1999) os processos de semiose, que para ele se configuram como 

performances de posições particulares com as práticas sociais.  

Ao observarmos a teatralidade do mundo da publicidade, que recontextualiza 

em seus anúncios narrativas, histórias e ficções, entendemos, segundo Fairclough 

(2006), que a recontextualização produz um efeito de apropriação de determinados 

elementos de práticas sociais em outras, em que determinadas práticas ganham 

outros sentidos e produzem novas ideologias na vida social.  

No processo de criação das propagandas das campanhas da Benetton, 

observamos que as imagens foram produzidas em estúdio trazendo as 

características de montagem teatral ou cinematográfica em que a cena é montada e 



 

 

 

 

dirigida por um diretor que a manipula, desde a abertura do diafragma da câmera até 

os elementos semióticos que tomarão parte da cena.  É possível, até mesmo, sendo 

um profissional da área, especificar o tipo de iluminação, abertura de diafragma, 

velocidade do obturador, enquadramento e foco que foram utilizados em cada uma 

delas. O que é relevante, neste contexto, é exatamente o fato de essas imagens 

terem sido organizadas como um diretor organiza uma cena do seu filme para 

melhor se adequar à narrativa de sua história. 

  Além de conseguirmos detectar qual técnica foi utilizada para construir as 

imagens, observamos nos elementos semióticos e nos personagens escolhidos para 

cada fotografia a possibilidade de haver a recontextualização de elementos do 

passado, como por exemplo, da época escravocrata, que são refeitos nas imagens 

da Benetton e no discurso de Toscani, é possível analisar, com esse conceito, a 

capacidade do comportamento humano de se refazer. Sob essa análise, os 

comportamentos têm vida própria; rearranjados ou reconstruídos, são 

comportamentos recortados do seu contexto global, que fazem novo sentido quando 

surgem em outra situação. 

Por ser a crítica cultural o foco central desta pesquisa, acreditamos que o 

conceito de recontextualização em ACD seja relevante por possibilitar a elucidação 

dos constantes movimentos dos mecanismos de poder que reordena, retoma e 

recontextualiza o cenário cultural de acordo com seus interesses e, também, a 

capacidade do homem de construir e desconstruir a realidade de modo que, por 

meio de reflexões e recontextualizações de elementos considerados importantes por 

ele, sejam estes novamente trazidos ao cenário da atualidade. O que torna possível 

trazer à tona novos questionamentos acerca de assuntos que, devido às polêmicas 

que ainda suscitam, permanecem ainda em processo de transformações constantes 

na atualidade. 



 

 

 

 

 É possível que a recontextualização nas imagens da Benetton seja o motivo 

da grande polêmica gerada pelas campanhas e do fato de, na época, essas imagens 

terem sido ressignificadas como foi dito no início desse capítulo. 

Portanto, consideramos importante observar a recontextualização nas 

imagens para que no momento das análises a partir do instrumental analítico da 

Gramática do Design Visual, possamos argumentar, relacionar e analisá-las, 

objetivando maior fluidez e clareza nas análises.  

 Pelas mesmas razões citadas acima, analisaremos a seguir o conceito de 

fragmento (BERRENSTEIN, 2003) e o Método da Montagem segundo Walter 

Benjamin (1994). 

 

2.4 O Método da Montagem 

Talvez só hoje tenhamos uma visualização mais ampla das campanhas da 

Benetton, pois elas se constituem de mais de 50 fotos, e só agora podemos ver as 

campanhas todas de uma só vez, visto que, na época, as pessoas observavam uma 

foto de cada vez, ou seja, a cada mês uma imagem e assim por diante, podendo ser 

esse também um dos motivos que justifique a grande polêmica gerada por elas. 

 As imagens são fragmentadas, ou seja, na maioria das fotografias, o fotógrafo 

se foca nos planos detalhes  que se caracterizam por recortar uma parte de um 

todo, como por exemplo, ao enquadrar uma pessoa, se fotografa apenas a sua mão. 

 As imagens da Benetton, portanto, se constituem, em sua maioria, em 

recortes: pedaços de pessoas negras, brancas e asiáticas. Partes do corpo humano. 

Bebês sem suas mães. Pessoas sem cabeça. Uma explosão de pedaços de 

imagens que propunha uma nova linguagem publicitária. Cada fragmento é uma 

peça de um quebra-cabeça que mesmo não encontrando encaixe em seu todo é 

capaz de produzir sentido.  



 

 

 

 

 Como analisaremos as imagens sendo fragmentos, utilizaremos esse 

conceito no sentido de Berrenstein (2003), portanto o fragmento pode ser entendido 

como o movimento do imóvel: 

 

O mesmo princípio criou o cinema: movimentar a fotografia estática. É a 
temporalidade que diferencia uma foto de um filme. A temporalidade é 
também a chave da fragmentação, dessa vontade contemporânea de 
quebrar, despedaçar, partir, explodir, esmigalhar, dividir, rasgar, em suma, 
de transformar em fragmento. (BERRENSTEIN, 2003, p.42) 

 

 A fragmentação pode ter sido um dos fatores que contribuíram para a grande 

polêmica gerada pelas campanhas. Imagine ver em um mês a mão de um negro 

acorrentada à mão de um branco e em outro mês uma parte de uma nádega tatuada 

com os dizeres: HIV positivo. Ou três corações humanos postos lado a lado, com a 

inscrição em cada um deles: White (branco), Black (preto) e yellow (amarelo). Essas 

imagens fragmentadas podem ser capazes de gerar uma certa “desordem” nos 

espectadores, o que segundo Berrenstein (2003), é necessária porque a força do 

fragmento está precisamente em suas potencialidades anárquicas que provocam 

tensões. Podemos então considerar a confusão como provisória e a ordem 

fragmentária como ordem em construção, em transição, intermediária, em 

transformação contínua. O fragmento é força daquilo cuja natureza não conhecemos 

aparentemente, daquilo que não oferece qualquer garantia de atualização. O 

fragmento semeia a dúvida. Ele pode ser um pedaço, uma etapa, ou um todo, 

inclusive, o contrário de si mesmo. 

 No caso das imagens das campanhas da Benetton, as tensões e as 

confusões provisórias que nos levam às dúvidas, a questionamentos que nos fazem 

construir uma ordem em transformação contínua a produzir sentido, pois o 

fragmento tem um sentido próprio que não é destituído do mesmo se comparado 

com o “todo”, e que, algumas vezes, mesmo se opondo a ele não perde sua força 



 

 

 

 

cognitiva. Portanto, as imagens não podem ser compreendidas em uma lógica 

unitária, pois cada foto tem o seu sentido singular que se destaca do todo, mas não 

deixando de ser parte dele. Cada fragmento é uma nova fotografia/cena que forma a 

história desta campanha publicitária/filme, e é a importância de cada cena específica 

que dará um sentido ao filme como um todo.  

Ao analisarmos essas imagens, encontramos em um único fragmento, ou seja, 

em uma única fotografia, o mote para toda a campanha. E, se analisarmos toda a 

campanha, também encontraremos o mote de cada fotografia, por isso a escolha 

metodológica de analisar tais fotografias como uma sequência que conta uma 

história. O que nos parece, à primeira vista, uma grande confusão de fragmentos de 

assuntos diversos com recortes estranhos, pode ser a tentativa de suscitar através 

do inacabado, do cortado, do desordenado que se encontra no fragmento, 

questionamentos sobre as imagens. A incompletude do fragmento gera discussão, 

gera a dúvida. 

Através do Método de Montagem pensado por Walter Benjamin, é possível 

pensar cada imagem que compõe as campanhas publicitárias da Benetton, como 

imagens que se relacionam entre si. A compreensão dessas imagens “soltas” 

poderá surgir através da observação de todas elas como se fosse uma sequência, 

formando uma constelação. Observá-las na sua totalidade, a partir de cada 

fragmento, ou seja, de cada imagem retirada de cada momento específico das 

campanhas, poderá fazer emergir processos significativos para a análise das 

imagens. 

Assim pode se imaginar para o pesquisador um caminho semelhante, no qual é 

preciso recolher os traços e registros das imagens e realizar com eles um trabalho 

de construção, como uma sequência de imagens capaz de produzir sentido. Assim, 

as imagens se articulam em combinação ou justaposição, cruzando-se em todas as 

combinações possíveis, de modo a revelar analogias e relações de significado, ou 

então, se combinam por contraste, a expor oposições ou discrepâncias. Nas 



 

 

 

 

múltiplas combinações que se estabelecem, algo será revelado, conexões serão 

desnudadas, explicações se oferecem para a leitura das imagens. 

 Para Benjamin, interessava não a transcrição das imagens, mas para ele era 

preciso ler as imagens em sua natureza imprevisível, transitar sem medo no interior 

do movimento incessante das imagens. Sobre o seu Método da Montagem forma 

que ele gostaria que seus fragmentos literários fossem lidos, ele diz: “Com o método 

da montagem, não tenho nada a dizer, somente a mostrar” (1994, p. 48). O seu 

trabalho nos permite vislumbrar uma nova ética da atividade intelectual. No seu 

projeto Passagens6, ele expõe que seu trabalho e seu método, em vez de se 

contentarem com a “virada linguística do saber”, executam ainda uma “virada visual 

do saber”. Em Benjamin, a teoria retoma seu sentido etimológico de theorein, 

“contemplar, ver”, como foi dito no primeiro capítulo. 

 Ao observar as imagens, de acordo com o autor, podemos ler o corpus de 

uma forma mais crítica e ampliada, pois a imagem paralisa o tempo, congela o 

movimento do real para revelar outras facetas, até então insuspeitas, exatamente 

como a fotografia com o seu close-up e o filme com a sua câmera lenta o 

possibilitaram. 

 Para Benjamin, segundo Seligmann-Silva (2008), haveria algo como um 

“agora da conhecibilidade” que determina a leitura de um evento, que “olha” para 

este momento atual. Esse encontro entre dois momentos tem, para Benjamin, a 

forma de uma imagem, de uma constelação. Com essa concepção, a narrativa cede 

lugar para a leitura e comentário das imagens. 

                                                             
6  Através das passagens parisienses, Benjamin avalia as dimensões materiais e simbólicas da 
cidade de Paris, utilizando essas passagens comerciais como uma metáfora para analisar a 
espacialização do capitalismo e da arte moderna, sendo este um ponto-chave para a problematização 
histórica do projeto do autor intitulado Passagens. Para ele a cidade de Paris retrata um cenário 
cultural que esclarece o movimento da arte enquanto mercadoria, uma vez que a cidade reflete o 
sonho da modernidade e a ilusão da novidade na circulação dos produtos da indústria cultural e da 
moda. 



 

 

 

 

 

A imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, 
formando uma constelação. Em outras palavras: a imagem é dialética na 
imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é 
puramente temporal, a do ocorrido com o agora é dialética – não de 
natureza temporal, mas imagética. [...] A imagem lida, quer dizer, a imagem 
no agora da cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a marca do 
momento crítico, perigoso, subjacente a toda leitura (SELIGMANN-SILVA, 
2008, p.53). 

 

 O perigo das imagens da Benetton é o de cair no esquecimento, assim como 

o de manter não lida e encoberta pela narrativa tradicional que apresenta apenas o 

triunfo dos vencedores. Assim, ao ler as imagens como formadoras de uma 

constelação, faremos como Benjamin que performaticamente realizou um trabalho 

de leitura crítica, de salvamento do ocorrido, do que, sob sua perspectiva, 

transforma-se em imagens dialéticas.  

 De acordo com o autor, pensaremos cada imagem/cena da Benetton como 

um sol que se relaciona com outras imagens/cenas, assim como os sóis se 

relacionam entre si. A verdade surge como o equilíbrio tonal dessas essências 

atravessando o tempo. Pensar, inspirados nessa metáfora de Benjamin, as imagens 

das campanhas da Benetton é buscar encontrar o equilíbrio tonal entre as várias 

imagens/cenas geradas no conjunto das campanhas publicitárias que formam no 

final, uma grande campanha. A partir de cada imagem/cena que compõe essa 

grande campanha em sua totalidade emergirá uma constelação de novas 

imagens/cenas, ou seja, uma nova grande campanha que, ao mesmo tempo, 

contém e amplia ainda mais a campanha original. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.5 Procedimentos de análise do corpus 

 

 Após apresentar as teorias e metodologias que iremos usar para analisar o 

corpus dessa pesquisa, chega o momento de apontarmos quais categorias foram 

selecionadas para analisar as imagens de Toscani, juntamente com sua fala contida 

no livro A publicidade é um cadáver que nos sorri (2003). 

 Para analisar as imagens, adotaremos a categoria do significado 

representacional  e interativo proposta na Gramática do Design Visual por K&VL 

(2006).  

 No significado representacional , as imagens são analisadas na busca dos 

participantes representados, isto é, lugares, pessoas e objetos que são colocados 

como participantes. Estes, por sua vez, podem ser interativos por falarem, ouvirem, 

escreverem, lerem ou visualizarem algo ou representados por serem alvos das 

ações representadas nas imagens produzidas. Dessa maneira, emerge o processo 

narrativo - no momento em que as imagens apresentam vetores indicadores de 

ações - ou a estrutura conceitual, quando há uma classificação a partir da qual seja 

presumida uma exposição hierárquica dos participantes. Sendo assim, a primeira 

está ligada a ações e eventos que se apresentam como móveis e a outra às 

particularidades dos atores representados, por mostrar uma taxonomia, isto é, uma 

relação de classe, estrutura ou significado em sua representação. 

No processo narrativo, podemos distinguir, com base no vetor  (traço 

indicativo de direção), ação: o vetor emana do ator que é participante da ação (o 

vetor parte do ator), reação: o vetor emana a partir do olhar do participante 

representado (o olhar de um participante incide sobre outro), verbal: um vetor 

conecta o participante ao enunciado (representa-se a fala do participante, o dizente) 

e mental: o vetor conecta o experienciador ao fenômeno (representa-se o 

pensamento, chamado fenômeno, do participante, o experienciador). 



 

 

 

 

Na estrutura conceitual,  o processo é classificacional  focado na percepção 

de grupo indicando relações entre os participantes que atuam como superordenado), 

subdividido em analítico, cuja base de percepção é metonímica (parte e todo), tendo 

como participantes o portador (todo) e vários atributos possessivos (partes); os 

analíticos podem ser estruturados quando apresentam o portador e desestruturados 

quando apresentam o atributo possessivo do portador.  Os outros são os processos 

chamados simbólicos (representados em termos de sua essência, isto é, os que 

significam ou são). 

Com o significado interativo  analisaremos como se dá a relação social entre 

o produtor, o observador e o objeto representado. Dentro desse significado, 

utilizaremos os elementos nos quais a interação se realiza: Contato  diz respeito à 

relação dos participantes representados com o observador, vetores formados pela 

linha dos olhos dos participantes os conectam com os observadores. O contato é 

estabelecido, mesmo num nível imaginário. Essa configuração visual tem duas 

funções relacionadas: a) demanda : o olhar do participante (e o gesto, se presente) 

demanda algo do observador, e que ele entre em algum tipo de relação imaginária 

com o participante. b) oferta : o participante representado não lança seu olhar em 

direção ao observador, ocorre que ele deixa de ser o sujeito do ato de olhar para se 

tornar objeto do olhar daquele que o observa. A distância social  é a exposição do 

participante representado perto ou longe do leitor. A interação dos participantes 

representados na imagem cria uma relação imaginária de maior ou menor distância 

social entre estes e os observadores, será possível perceber isso através do plano 

fechado, plano médio e plano aberto. 

Na perspectiva, outro elemento que demonstra como a interação se realiza, 

podemos analisar o ângulo, ou o ponto de vista, em que os participantes 

representados são mostrados, possibilitando, assim, descobrirmos como as atitudes 

são expressas socialmente. Três são os tipos básicos de ângulos: frontal, oblíquo e 

vertical. 



 

 

 

 

Com a modalidade  analisaremos como a imagem tem relação com o valor de 

verdade, das afirmações a respeito do mundo, que são exibidos. O conceito de 

modalidade se foca nos mecanismos que ajustam o nível de realidade que a 

imagem representa, e que torna possível analisar os elementos escolhidos para criar 

as imagens que representam coisas, ou aspectos como se não existissem, indo do 

mais próximo possível do real, da objetividade, ao irreal. Os mecanismos que 

permitem modalizar as imagens, que vão de um extremo a outro são: utilização da 

cor , contextualização , iluminação  e brilho . 

Para analisarmos o discurso de Toscani priorizaremos o conceito de 

recontextualização  em Fairclough (2006) que possibilitará a análise dos elementos 

discursivos de natureza histórica que são retomados por ele no seu discurso. Esse 

conceito é relevante por ser a crítica cultural o foco central desta pesquisa. Através 

dele será possível observar como os constantes movimentos dos mecanismos de 

poder reordenam, retomam e recontextualizam o cenário cultural de acordo com 

seus interesses e propósitos comunicativos. 

Utilizaremos o Método da Montagem (BENJAMIN, 2006) que tornará possível a 

união de todas as imagens selecionadas para essa pesquisa. Observá-las em 

conjunto, a partir de cada fragmento no sentido de Berrentein (2001), ou seja, de 

cada imagem retirada de cada momento específico das campanhas, transformando 

o discurso de Toscani em legendas, poderá fazer emergir processos significativos 

para enriquecer as análises.  

. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

Recontextualização e multimodalidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Contextualização do Corpus 

 

Para Oliviero Toscani, a fotografia combina a grande arte e o valor 

documental, sendo um eterno apelo aos sonhos e à recordação e instrumento de 

crítica social, pois o trabalho de um fotógrafo, de um artista, para ele, deve ser o de 

contribuir para o renascimento da cultura, de levar para aí um sentido crítico, “um 

estilo desorientador, concepções novas, que os imbecis chamam sempre de 

escândalos” (TOSCANI, 2003, p.96). Com base nisso, Toscani cita em seu livro seu 

professor da escola de fotografia, Walter Binder, que o marcou profundamente, e faz 

um questionamento acerca da publicidade: 

 

Por que a publicidade de roupas deveria recorrer unicamente aos modelos 
de beleza e da descontração, se todos nós estamos cercados por 
problemas e questões insolúveis? Se a publicidade se vê no direito de nos 
inundar cotidianamente com essas meias verdades tão leves quanto 
estereotipadas, por que se deveria impedir que os fatos mais sérios de 
nossa realidade diária chegasse aos lugares mais expostos à visão geral, 
como a rua, os outdoors e os espaços públicos? (TOSCANI, 2003, p.106) 

 

 No mesmo livro, o fotógrafo conta, também, que aprendeu muito com esse 

professor que ensinou-o uma das coisas mais importantes na sua carreira fazendo-o 

descobrir que para criar, é preciso mudar de olhar, “encontrar um ângulo de ataque 

para si, inventar uma visão, exercitar-se sem parar para mudar as regras, contornar 

as dificuldades, lutar consigo mesmo para evitar lugares comuns” (TOSCANI, 2003, 

p. 107).  



 

 

 

 

 Diante dessas declarações, compreendemos melhor o que incentivou Toscani 

a criar tais imagens e por que, também, Luciano Benetton, dono da marca, 

concordou em viabilizar tais campanhas. Sobre Luciano, quando esse concordou 

com a ideia das polêmicas campanhas, Toscani afirma: 

Eu não sabia na época que iria encontrar um espírito tão aberto, tão 
audacioso. Ele me apoiou. Sinto-me orgulhoso de ter utilizado o dinheiro de 
sua marca, um pequeno orçamento comparado ao das grandes empresas 
equivalentes, para buscar uma nova maneira de comunicação (TOSCANI, 
2003, p. 123) 

 

 A Empresa italiana Benetton veiculou suas campanhas mundialmente, sendo 

outdoors, painéis, revistas e jornais as principais mídias de divulgação. O foco da 

distribuição das peças foram as capitais de cada país. 

 Escolhemos 19 imagens que compõem as campanhas da empresa do ano de 

1988 a 1995. O critério de escolha se baseou no fato de serem elas as imagens 

comentadas pelo seu criador, Oliveiro Toscani, no seu livro A publicidade é um 

cadáver que nos sorri (2003), já mencionado anteriormente, e que também 

analisamos nessa pesquisa. 

  Inspirados no Método da Montagem de Benjamin, criamos uma sequência 

com as 19 imagens (em anexo) e fizemos do discurso de Oliviero Toscani legendas 

para indicar suas razões e motivações ao criar suas campanhas. Com isso, 

objetivamos criar para o leitor uma visualização mais ampla do corpus, objetivando 

com isso conectar as fragmentadas imagens para melhor compreender a amplitude 

das campanhas e seus possíveis efeitos de sentido. A criação dessa sequência nos 

deu a possibilidade de organizar o corpus e explicar ao leitor a escolha por analisar, 

além das imagens, o discurso do produtor, o que acreditamos conferir às imagens 

uma riqueza de informações que se tornam fundamentais para uma análise que tem 

por objetivo uma leitura crítica socioculturalmente orientada. 

 



 

 

 

 

 

3.2 O discurso na imagem 

 

Para analisar o corpus faremos a correspondência entre as imagens que 

constituem as campanhas publicitárias da empresa Benetton, com o discurso de 

Toscani, contido em seu livro, produzido por ele logo após a veiculação das 

polêmicas campanhas. Por acreditarmos que essa correspondência entre discurso e 

imagem pode gerar um processo de significação relevante para o entendimento do 

corpus, propomos uma análise a partir dos instrumentos da Análise Crítica do 

Discurso relacionados à perspectiva da Multimodalidade e das Teorias Sociais cujos 

estudos estão centrados, principalmente, nas questões sobre o racismo.  

 

 

Figura 1 Outono / inverno 1989 

Fonte: http://www.toscani.com/ 
 

Trecho 1: O primeiro cartaz que despertou uma polêmica mundial foi a do bebê branco nos braços de 
uma mulher negra. A criança estava sendo acalentada e mamava. Uma imagem cheia de ternura. 
Qual a razão da foto? O leitor deve ter observado de cara o descompasso total entre o produto – as 
roupas da Benetton – e a campanha. Não faço publicidade no sentido clássico com essa foto. Não 
estou vendendo pulôveres. As roupas de boa qualidade, de todas as cores, oferecidas em sete mil 
lojas através do mundo, vendem-se por si mesmas. Não estou procurando convencer o público a 
comprar – a hipnotizá-lo – mas sim a entrar em ressonância consigo mesmo a respeito de uma ideia 
filosófica, a da miscigenação racial. Essa campanha foi muito bem recebida no mundo inteiro e 



 

 

 

 

ganhou vários prêmios. Com exceção dos Estados Unidos, onde organizações minoritárias negras 
julgaram-na racista. Segundo elas, o cartaz reproduzia o velho clichê colonialista da criança branca e 
a ama-de-leite negra. É curioso que essas cabeças políticas não tivessem conseguido pensar fora 
desses esquemas mentais ultrapassados, praticando um racismo às avessas (TOSCANI, 2003, p.48).  

 

Nesta imagem, os participantes envolvidos são a mulher negra e o bebê 

branco; podemos observar a interação através da distância social  entre os 

participantes representados e o observador pelo plano fechado (especialmente 

nessa imagem, sem incluir a cabeça do participante) e da perspectiva de ângulo 

frontal que conferem uma proximidade e um envolvimento, tanto entre os 

participantes representados quanto entre eles e o observador. Nesta relação, 

encontramos na modalidade  de cor do anúncio, uma proximidade com a cor real de 

um ambiente e das pessoas fotografadas, ou seja, a iluminação de estúdio 

reproduziu a luz natural; a cor de pele negra e branca parece ser acentuada. O 

vetor , ponto da imagem em que o olhar do observador se conecta à ela, são os 

seios e o ato de amamentar da negra, o que é oferecido ao observador como objeto 

de contemplação, ocorrendo a oferta . 

No discurso do produtor, observamos a recontextualização  através dos 

elementos verbais que se encontram em duas frases: a) “Não estou procurando 

convencer o público a comprar – a hipnotizá-lo – mas sim a entrar em ressonância 

consigo mesmo a respeito de uma ideia filosófica, a da miscigenação racial” 

(TOSCANI, 2003, p. 48) e b) “Com exceção dos Estados Unidos, onde organizações 

minoritárias negras julgaram-na racista. Segundo elas, o cartaz reproduzia o velho 

clichê colonialista da criança branca e da ama-de-leite negra” (TOSCANI, 2003, p. 

48). 



 

 

 

 

 Podemos dizer que a ideia da miscigenação racial (cf. DAMATTA, 1981)7 e 

da época escravocrata são retomados no discurso do produtor mesmo ele não 

concordando com a ideia da ama-de-leite, ela aparece em seu discurso, sendo, 

portanto, esta interpretação, um dos efeitos de sentido possíveis da imagem. 

  Por isso, podemos dizer que Toscani constrói uma imagem que carrega em si 

uma ambiguidade, pois, mostrando uma mulher negra amamentando um bebê 

branco, ele joga com as ideias pré-concebidas que temos de um passado histórico 

marcado pela escravidão, tortura e maus tratos dos negros pelo homem branco. Ele 

quer falar da ideia filosófica da miscigenação racial, da união das raças, apontando 

em seus trabalhos a intolerância do homem diante das diferenças raciais, 

econômicas, culturais e sociais. Com isso ele traz novamente ao cenário 

contemporâneo, um problema social que teve início com a escravidão dos negros, 

período sócio-histórico e cultural marcante no qual se revelou como as relações de 

poder se configuravam em nossa sociedade e em como as lutas raciais 

demonstravam a tentativa hegemônica pelo controle social e em como isso ainda se 

faz presente na contemporaneidade. Momento em que a mídia é capaz de expor os 

anseios de um mundo contemporâneo marcado por um movimento, cada vez mais 

crescente, de humanização, de inclusão social das diferenças (inclusão do negro, do 

pobre, da mulher, do homossexual, dentre outras). Essa exposição se torna uma 

estratégia mercadológica da mídia para abarcar um número cada vez maior de 

consumidores. De acordo com Hall (2003), o que os meios de comunicação chamam 

de diferença é apenas uma imagem da diferença que atende aos interesses 

capitalistas da sociedade, sem realmente discutir e tentar minimizar tais diferenças 

que constituem as desigualdades sociais. Porém, no discurso de Toscani, bem como 

nos elementos semióticos escolhidos para a construção da imagem, percebemos 

                                                             
7  Segundo o autor, não há pureza racial, não há negros puros, nem tão pouco brancos puros, porque 
na ascendência, todos seriam resultado de uma mistura racial. Tal perspectiva só se aplica ao 
contexto social brasileiro. 



 

 

 

 

uma diferença de grande parte dos anúncios tradicionais que divulgam o negro 

reforçando as ideologias da hegemonia branca. 

 Segundo Sant’Ana (2005), os mitos da sociedade ocidental em relação às 

diferenças entre os homens e mulheres surgem dentro de uma realidade inegável: a 

supremacia da raça branca. Por isso mesmo pode-se entender o fortíssimo mito em 

torno da cor do negro. De acordo com esse pensamento, o autor acredita que há 

uma violenta carga emocional em torno da cor negra, pois o negro vive em um 

mundo branco, criado à imagem do branco e basicamente dominado pelo branco. 

Por isso, em uma sociedade criada à imagem do branco, é inegável, também, 

que as representações dos negros na mídia seguem o modelo de comportamento do 

branco. Segundo Ianni (2004), a partir dessa estrutura pré-determinada, de que o 

branco é melhor do que o negro, seria possível determinar a distinção entre puros e 

impuros, superiores e inferiores e que nelas “as coletividades anormais, fetichistas, 

fanáticas, carismáticas podem ser compostas de raças classificadas como inferiores, 

ou mestiços nos quais predominam os traços dessas raças classificadas como 

inferiores” (IANNI, 2004 p.124).  De acordo com os estudos do autor, é revelado que 

os negros que são classificados como mestiços superiores são os raros que têm a 

sorte de ganhar os traços dos brancos. 

Os anúncios da Benetton, ao recontextualizarem elementos que remetem ao 

período escravocrata, se diferenciam dos demais e nos incitam a voltar no tempo e a 

refletir sobre o grave problema do racismo. 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 2 Outono / inverno 1993 

Fonte: http://www.toscani.com/ 
 

 

 

Figura 3 Primavera / verão 1989 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

 



 

 

 

 

 

Figura 4 Outono / inverno 1988 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

 

Sobre as imagens 2, 3 e 4 Toscani faz um único comentário. 

Trecho correspondente às imagens 2,3 e 4: A campanha apoia-se sobre a divisa da marca 
‘United Colors’ que logo se tornou o novo nome da Benetton. Ela se serve disso como um 
trampolim para desenvolver um estado de espírito anti-racista, cosmopolita, antitabu, até o 
âmago de países particularmente expostos ao racismo, como a África do Sul ou os Estados 
Unidos. Ela transforma um slogan publicitário numa iniciativa humanista. Ela se aplica em 
“colorir” a Benetton com uma atitude progressista. E desenvolve uma imagem de marca 
filosófica, que vai muito além do mero consumo”. (TOSCANI, 2003, p.48). 

 

Nas imagens 2, 3 e 4, observamos que os participantes envolvidos foram 

fotografados em plano fechado e sob a mesma perspectiva de ângulo frontal, 

conferindo a elas uma relação de interação de proximidade e de envolvimento, 

tanto entre os participantes representados quanto entre eles e o observador. As 

cores modalizantes das imagens reproduzem às da vida real, tanto de iluminação, 

quanto dos participantes fotografados, as cores negra e branca parecem ser 

acentuadas nas três imagens. Esse jogo das peles negra e branca reforça a ideia da 

abordagem da miscigenação racial nas produções de Toscani, bem como a escolha 

pelos elementos semiótico coloridos, como os elos de lã na imagem 4, que reforçam, 

também, a ideia do slogan que propõe uma união das cores, United Colors of 

Benetton, ou seja, uma união das raças. 



 

 

 

 

 Na imagem 2, a criança loira é destacada pelo seu olhar meigo, sorrindo e 

seus cachos loiros, como se fosse um anjo, e a criança negra pelo seu olhar 

apreensivo e sua seriedade, e seu cabelo retorcido em dois chifres, como se fosse 

um diabo, sendo esses elementos os vetores  da imagem; a interação se dá através 

de tais vetores efetuando-se uma demanda  por parte do produtor, que busca agir 

sobre o observador com os elementos visuais escolhidos para compor essa imagem. 

Podemos observar como Toscani reconstrói a representação que uma sociedade 

intolerante e racista faz de um negro e de um branco e como essas representações 

de que o branco é bom e puro e o negro mau e impuro ainda nos atravessam. 

 Na imagem 3, o vetor  é o beijo do homem branco na mulher negra e a mão 

dele envolvendo o rosto dela, como se segurasse um sorriso; o olhar do observador 

é conectado pelo ato de beijar dos participantes envolvidos, a demanda ocorre 

através do olhar da negra que com sua expressão facial parece chamar a atenção 

do observador para o seu sentimento de espanto e, ao mesmo tempo alegria, com o 

beijo do homem branco.  

 Na imagem 4, os elos de lã coloridos se configuram como os vetores dessa 

imagem que criam uma interação entre os participantes envolvidos sugerindo uma 

ideia de união entre duas pessoas de cores diferentes. A demanda  se realiza 

através do olhar da mulher negra para o observador e a oferta através da mulher 

branca que não olha diretamente para a câmera em direção ao observador deixando 

de ser o sujeito do ato de olhar para se tornar objeto do olhar daquele que a 

observa, tornado-se assim, um objeto de contemplação; de acordo com Kress e van 

Leeuwen (2006), o participante de perfil estabelece uma sensação de alheamento, 

como se o que víssemos não pertencesse ao nosso mundo. Isso sugere um maior 

envolvimento por parte da mulher negra na cena, com seu olhar ela parece estar 

mais presente, mais conectada ao momento de união, reforçado pelos elos de lã, 

como já foi dito acima, tal momento parece ser mais significativo para a negra do 

que para a branca, como se estar em evidência e dividir o mesmo foco das atenções 



 

 

 

 

não fosse algo tão comum para ela como parece ser para a branca, que parece 

estar fluindo, sem preocupações. Nessa cena, o produtor, ao fazer essa distinção 

entre o olhar da negra e o “alheamento” da branca, oferece um momento de reflexão 

sobre as vozes silenciadas em nossa sociedade. Fotografando as duas mulheres 

sob o mesmo foco, Toscani faz a negra “falar”, com seu olhar ela chama a atenção 

para as diferenças, para um passado histórico de opressão e de negação ao negro.  

No discurso do produtor para essas imagens, podemos observar, através das 

palavras, “anti-racismo”, “antitabu” e “racismo”, a tentativa de trazer à tona, ou seja, 

de recontextualizar  o tema da miscigenação racial, problematizando o racismo, em 

seu trabalho. Ao relacionarmos as imagens acima, com seu discurso, tais elementos 

visuais e textuais se destacam, principalmente se analisarmos o slogan que se 

transformou no nome da empresa: United Colors of Benetton, cuja tradução é, cores 

unidas da Benetton. Segundo Toscani (2003, p. 48), a empresa se “serve disso 

como um trampolim para desenvolver um estado de espírito anti-racista, 

cosmopolita, antitabu”. 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 5 Primavera / verão 1990 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

 

Trecho 5: Em 1990, uma nova campanha sobre o tema da cor e das raças, que me obcecava nessa 
época de ascensão da extrema direita e da intolerância. Dois bebês nus, negro e branco, sentados 
em seus penicos, brincavam juntos. A acolhida foi formidável. Nos Estados Unidos, essa publicidade 
obteve o Andy Award of Excellence. Somente Milão resistiu, a prefeitura socialista não permitiu que o 
cartaz fosse colado (TOSCANI, 2003, p.50). 

 

Os participantes envolvidos na imagem 5 são o bebê negro e o bebê branco; 

podemos observar a interação através da distância social  entre os participantes 

representados e o observador pelo plano aberto e da perspectiva de ângulo 

oblíquo, ou seja, os dois não olham em direção à câmera, portanto, a interação  

entre eles e o observador se dá através da função oferta  que nos permite perceber 

que a cena foi criada para que seja contemplada pelo observador como se ele não 

fizesse parte dela, criando assim uma postura reflexiva diante da imagem.  

Nesta relação, encontramos na modalidade  de cor do anúncio, uma 

proximidade com a cor real de um ambiente (iluminação), e dos bebês fotografados; 

a cor de pele negra e branca parece ser acentuada. O vetor  dessa imagem é a troca 



 

 

 

 

de olhares entre os participantes representados e o toque feito pelo bebê negro no 

bebê branco, o que sugere maior interação por parte do bebê negro. 

No discurso do produtor encontramos nas palavras “cor” e “raça” trazendo 

novamente a problematização do racismo, recontextualizando  a ideia da 

miscigenação racial. Ao colocar na mesma cena, dois bebês brincando, Toscani, 

mais uma vez propõe a coexistência entre pessoas de “raças” diferentes. Brincando, 

os bebês se descobrem de cores diferentes. Com esta imagem podemos refletir 

sobre a questão do racismo e como, desde cedo, precisamos “deseducar” as nossas 

crianças de velhos clichês racistas sobre as diferenças de pele. Segundo Munanga 

(2005), a educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como aos adultos a 

possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade 

entre grupos humanos que foram introjetados neles pela cultura racista na qual 

foram socializados. Por isso é necessário desorientá-las das velhas rotas apontadas 

pelas forças hegemônicas detentoras do poder, que de forma ditatorial elegem as 

representações de mundo e de identidade que melhor atendem aos seus interesses, 

pois para provocar mudanças, segundo Benjamin (2006), é preciso uma atitude 

desorientadora, que faça nascer um sentido crítico que seja capaz de descentralizar 

as forças dominantes que regem o estado das coisas e que há anos reduz as 

experiências humanas a uma cultura monolítica de massa, que nega as diferenças. 

Desestruturar essas forças é reencontrar o valor da diversidade cultural e fazer 

retornar ao mundo e as identidades menos favorecidas o poder criativo de 

construção da própria vida. 

 



 

 

 

 

 

Figura 6 Primavera/verão 1990 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

Trecho 6: Naquele mesmo ano (1990), realizei uma campanha com a minúscula mão de uma criança 
negra espalmada contra a grande mão de um adulto branco. Lançamos esse cartaz em painéis de 6 x 
3 na África do Sul, durante a batalha do referendo que ia pôr fim ao apartheid. Depois dessa 
campanha, compreendi o seguinte: cada qual de acordo com seus preconceitos e suas interpretações 
(TOSCANI, 2003, p.51). 

 

Nesta imagem fragmentada, os participantes representados são a mão de 

uma criança negra espalmada sobre a mão de um adulto branco; a interação  se dá 

através do plano fechado e da perspectiva de ângulo frontal, conferindo uma 

distância social de envolvimento e proximidade entre participantes e observador. A 

modalidade de cor e de iluminação são próximas à realidade, tanto das mãos, 

quanto do ambiente fotografado (iluminação). As cores negra e branca parecem 

acentuadas. Observamos que o gesto dos participantes representados é oferecido  

ao observador como um objeto de contemplação, configurando-se em uma oferta. 

No discurso do produtor, observamos nas palavras, “negro”, “branco”, 

“apartheid” e “preconceito”, a recontextualização  da miscigenação racial, 

problematizando o racismo em suas campanhas. 

 Toscani nos informa que esta imagem foi enviada para África em um 

momento histórico, ou seja, o fim do apartheid, que foi um regime de segregação 



 

 

 

 

racial adotado de 1948 a 1994 pelos sucessivos governos do Partido Nacional na África 

do Sul, no qual os direitos da grande maioria dos habitantes foram cerceados pelo 

governo formado pela minoria branca.  

No mesmo ano em que a imagem da Benetton foi veiculada na África, Nelson 

Mandela, um dos mais importantes líderes políticos anti-apartheid, era libertado da 

prisão, onde passou 26 anos e mesmo prisioneiro, conseguiu enviar cartas para 

organizar e incentivar a luta pelo fim da segregação racial no país. Neste período de 

prisão, recebeu apoio de vários segmentos sociais e governos do mundo todo. Em 

1994, Mandela tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul. Governou o 

país até 1999, sendo responsável pelo fim do regime segregacionista no país e 

também pela reconciliação de grupos internos8. 

  

 

Figura 7 Outono/ inverno 1989-1990 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

                                                             
8  Para mais informações sobre esse assunto, ver: http://noticias.uol.com.br/noticias/nelson-
mandela.jhtm 



 

 

 

 

 

Figura 8 Outono/inverno 1989-1990 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

 

 

Figura 9 Primavera/verão 1991 

Fonte:  http://www.toscani.com/ 

 



 

 

 

 

 

Figura 10 Primavera /verão 1989 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

Trecho correspondente às imagens 7, 8, 9 e 10: Continuei no mesmo pique, realizando uma série de 
fotos que embaralhava todas as ideias consagradas sobre a cor da pele: uma mulher loura, uma 
mulher negra e uma criança asiática, um par de algemas ligando um adulto branco e um negro – 
quem é o criminoso? Margaret Tchatcher fez com que apreendessem o cartaz – uma série de 
bonecos Pinóquio de todas as cores, três corações humanos: white, black, yellow. Com essas 
propagandas, eu queria dialogar com o público sobre o poder das ideias petrificadas e dos lugares 
comuns – a publicidade está repleta de tudo isso. Sobre a tolerância. Por que a maioria das pessoas 
se detém na primeira reação, no tabu racista ou anti-racista? (TOSCANI, 2003, p.51) 

 

Nas imagens 7, 8, e 10, observamos que os participantes envolvidos foram 

fotografados em plano fechado e sob a mesma perspectiva de ângulo frontal, 

conferindo a elas uma relação de interação de proximidade e de envolvimento, 

tanto entre os participantes representados quanto entre eles e o observador. As 

cores modalizantes das imagens reproduzem às da vida real, tanto de iluminação, 

quanto dos participantes fotografados, a cor negra e branca parecem ser acentuada 

nas imagens 7, 8 e 9. 

Na imagem 7, o vetor é o cobertor que envolve e une a mulher branca, a 

negra e o bebê asiático e as mãos unidas da mulher branca à da negra. O ato de 

olhar diretamente para a câmera dos participantes envolvidos, principalmente das 

mulheres, faz com que o observador seja chamado a participar da cena; é na troca 

de olhares entre os participantes e observador que se estabelece uma interação e 



 

 

 

 

podemos assim, perceber a demanda  por parte do produtor. A relação que é 

construída entre os elementos apresentados nos indica que o produtor da imagem 

objetivou transmitir a ideia de união, de coexistência entre as diferentes raças, ou 

melhor, diferentes cores, o que concorda com o seu discurso que faz alusão ao 

espírito anti-racista, cosmopolita, antitabu, que acredita em um fazer publicitário 

mais ligado às questões humanitárias. 

Para Munanga (2004), ao tentarmos explicar a diversidade da espécie 

humana, ao entrelaçarmos a cor da pele, os critérios morfológicos do rosto e ainda 

as variações químicas apresentadas pela genética, teríamos, como ressalta o autor, 

inúmeras raças, sub-raças e sub-sub-raças, por isso, para ele “a raça não é uma 

realidade biológica, mas sim apenas um conceito, aliás, cientificamente inoperante 

para explicar a diversidade humana e para dividi-la em raças estanques, ou seja, 

biológica e cientificamente, as raças não existem” (MUNANGA, 2004, p. 19. 

No livro Superando o racismo na escola (2005), Munanga diz que o nosso 

despreparo em lidar com a problemática da convivência com a diversidade e as 

manifestações da discriminação é um reflexo do nosso mito de democracia racial e 

compromete, sem dúvida, o objetivo fundamental da missão dos educadores no 

processo de formação dos futuros cidadãos. Segundo o autor, não podemos 

esquecer que somos produtos de uma educação eurocêntrica e que podemos, em 

função desta, reproduzir consciente ou inconscientemente os preconceitos que 

permeiam nossa sociedade. “Não existem leis no mundo que sejam capazes de 

erradicar as atitudes preconceituosas existentes nas cabeças das pessoas, atitudes 

essas provenientes dos sistemas culturais de todas as sociedades humanas” 

(MUNANGA, 2005, p. 17). 

O autor acredita que com a reformulação da educação, principalmente dos 

materiais didáticos nos quais a história da população negra é contada e apresentada 

apenas como o ponto de vista do “outro” e seguindo uma ótica humilhante e pouco 

humana, seremos capazes de desconstruir os mitos de superioridade e 

inferioridades entre grupos humanos. 



 

 

 

 

  

O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não 
interessa apenas aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos 
alunos de outras ascendências étnicas, principalmente branca, pois ao 
receber uma educação envenenada pelos preconceitos, eles também 
tiveram suas estruturas psíquicas afetadas. Além disso, essa memória não 
pertence somente aos negros. Ela pertence a todos, tendo em vista que a 
cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos os 
segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se 
desenvolvem, contribuíram cada um de seu modo na formação da riqueza 
econômica, social e cultural. (MUNANGA, 2005, p. 17) 
 

 
Uma das produções de sentido possíveis nesta imagem das três cores 

diferentes dividindo o mesmo foco de atenção neste anúncio é a temática do anti-

racismo, da igualdade de condições e aceitação da diferença, uma atitude que o 

produtor denomina como uma atitude progressista, que constrói uma imagem de 

marca filosófica, que vai muito além do mero consumo, ou seja, uma empresa que 

se preocupa com assuntos de natureza social, o que faz com que o consumidor 

engajado nessas questões se identifique com a Benetton. 

Na imagem 8, a imagem é fragmentada, aparecendo apenas as mãos dos 

participantes envolvidos, neste caso se dá a oferta,  na qual o olhar do observador 

não encontra o olhar dos participantes. Sugerindo assim uma postura contemplativa 

por parte do observador. Na imagem fragmentada de dois corpos humanos, com 

vestimentas iguais que se assemelham a uniformes prisionais, em que a parte 

exposta dos corpos são as mãos, podemos dizer que também pressupõe a ideia de 

união, mas uma união que vai além da união das etnias, pois as algemas, símbolo 

do poder coercitivo, indica-nos que regras foram quebradas, motivo pelo qual as 

pessoas podem ser algemadas. 

 Nesta imagem, uma das produções de sentido que seria possível é a ideia, 

reforçada pelos recursos visuais: os uniformes prisionais, as algemas e as diferentes 

cores apontadas pelas mãos de um homem branco e pelas de um homem negro, de 

que mesmo possuindo cores diferentes, somos afetados pelos mesmos problemas. 



 

 

 

 

Estamos todos vivendo a mesma época e sentindo de forma semelhante o 

atravessamento das forças hegemônicas do poder. A mídia, segundo o discurso de 

Toscani, é uma dessas forças, que com seu poder persuasivo invade a vida das 

pessoas e as incita a consumir, pois todas as ações do homem contemporâneo são 

canalizadas para o consumo, e as pessoas que ganham pouco, os salários-mínimos, 

acabam por se sentirem rejeitados, ficando sempre à margem da sociedade, 

gerando assim graves problemas sociais e desconfortos profundos no homem. Por 

isso ele argumenta: “a publicidade não vende felicidade, ela gera depressão e 

angústia. Cólera e frustração” (TOSCANI, 2003, p.33). 

O produtor parece se colocar contra a concepção racista de que o negro seja 

mais propenso a cometer delitos do que o branco. Esse preconceito tem origem na 

estigmatização do negro como sendo uma “raça” inferior. Para Santos (1990) o 

racismo é a suposição de que há raças e, em seguida,  

 

a caracterização bio-genética de fenômenos puramente sociais e culturais. 
E também uma modalidade de dominação ou, antes, uma maneira de 
justificar a dominação de um grupo sobre outro, inspirada nas diferenças 
fenotípicas da nossa espécie. Ignorância e interesses combinados, como se 
vê (SANTOS, 1990, p. 12). 

   
 
 

No contexto social brasileiro, tal imagem nos remete ao ditado popular: 

“branco correndo é atleta, negro correndo é ladrão”. Ela nos faz retornar ao passado 

da abolição quando a liberdade ao negro foi dada, mas não as condições para ser 

livre, pois, sem um emprego remunerado não tinham o que comer, onde morar e, 

sem opções, vários entraram para o crime, ou se submeteram a realidades sub-

humanas. 

Por deixar uma dúvida quanto a quem poderia ter cometido algum delito, que 

poderia tanto ser o branco quanto o negro, a imagem torna possível esse efeito de 

sentido que nos faz acessar as formas que o racismo adquire em uma sociedade 

que ao longo do tempo inferioriza o negro, criando resistências, de modos explícitos 

ou dissimulados, à aceitação da diferença. 



 

 

 

 

Na imagem 9, nas cores diferentes dos pinóquios idênticos, fotografados em 

plano aberto e ângulo oblíquo, o que faz com que esses participantes representados 

sejam oferecidos ao observador como objetos de contemplação, efetuando-se uma 

oferta .  

Com os elementos semióticos escolhidos para as imagens 9 e 10, o fotógrafo 

constrói imagens conceituais, ou seja, são mostradas particularidades dos 

participantes representados, por mostrar uma taxonomia, isto é, uma relação de 

classe, estrutura ou significado em sua representação. Nesse tipo de imagem, 

observamos com base no significado representacional  o processo conceitual 

analítico , pois os participantes se relacionam não através de ações que executam, 

mas através de uma estrutura que relaciona a parte e o todo. Na imagem 9, 

podemos dizer que os Pinóquios posicionados como se  estivessem marchando, 

representam o todo, ou seja, se comportam da mesma forma mesmo possuindo 

cores diferentes (partes), e por apresentar o portador  (todo), ou seja, o portador, o 

anúncio, possui um processo analítico estruturado. Na imagem 10, observamos o 

processo conceitual analítico  e o simbólico , pois, no primeiro, mostra-se o coração 

que é um atributo possessivo, pois é uma parte do portador, ou seja, do corpo 

humano (todo), e por este não ser apresentado, o anúncio se configura como um 

processo analítico desestruturado. E no segundo, a escolha pelo coração humano 

traz uma simbologia que carrega um significado que é apresentado como um traço 

intrínseco ao portador, como a sua essência; na imagem, o coração simboliza a 

igualdade de condições humanas, por possuirmos uma constituição físico-química 

semelhante. De acordo com Kress e van Leeuwen (2000), as imagens podem 

apresentar uma estrutura complexa, envolvendo mais de um processo e, nesse 

sentido, mais de um nível estrutural. 

Ao relacionarmos essas imagens e como elas foram construídas, com o 

discurso do produtor, encontramos as palavras “cor”, “pele”, “branco”, “negro”, 

“racista” e “anti-racista”. Nessa recontextualização  do tema miscigenação racial, 



 

 

 

 

encontramos a igualdade de condições como uma das construções de significados 

possíveis das imagens. Diante delas, percebemos que somos todos feitos das 

mesmas substâncias, somos iguais por dentro, nossa constituição físico-química é 

semelhante, o coração europeu em nada difere do africano ou do asiático, com isso 

o produtor se coloca em uma posição contrária àqueles que reivindicam 

discrepâncias biológicas entre brancos, negros e amarelos, uma vez que apresenta 

órgãos de mesma natureza para legendas diferentes. Na imagem dos pinóquios, 

Toscani parece fazer uma crítica ao mundo contemporâneo, marcado pela atitude 

desesperançosa do caráter mecânico, uniforme e vazio da vida na sociedade 

industrial. Mesmo possuindo diferenças somos afligidos pelos mesmos males, 

criticando, assim, aqueles processos falaciosos e mentirosos de categorização das 

diferenças, nos quais os brancos se apresentam como sendo melhores do que os 

negros, amarelos e os mestiços. 

A hierarquização, segundo Munanga (2004) feita entre esses atributos e, 

consequentemente, entre as raças, gerou o desenvolvimento de uma teoria, no 

século XX, denominada de Raciologia, que o autor define como sendo uma máscara 

científica que na verdade tinha um conteúdo mais doutrinário do que científico, pois 

esse discurso, segundo o autor, serviu mais para justificar e legitimar os sistemas de 

dominação racial do que como explicação da variabilidade humana. 

 Com a imagem dos corações, talvez Toscani tenha querido dizer que não 

importa a sua cor, o que vale é a atitude com a qual enfrentamos os problemas e os 

superamos. Como disse Benjamin (2006), as imagens se constituem em signos de 

uma situação histórica e cultural mais ampla. A questão consiste em descobrir o 

contexto semiótico que existe nos objetos, para fazer falar o mundo das coisas. Dar 

voz ao particular e às imagens do cotidiano, para que falando possam revelar as leis 

do todo. 

 
 



 

 

 

 

 

Figura 11 Primavera/verão 1991 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

 

Trecho 11: Durante o verão de 1990, algumas semanas antes dos primeiros tiros no Golfo, reunimo-
nos com Luciano Benetton para discutir as futuras campanhas. 

- Oliviero – disse-me ele -, não gostaria de fazer alguma coisa sobre a guerra iminente? 

- Não me sinto muito à vontade a respeito desta guerra – respondi. 

O leitor deve estar lembrado. A guerra anunciada esmagava todas as consciências. Era mesmo 
preciso que o ocidente se envolvesse, correndo o risco de ser apanhado numa engrenagem fatal? 
Era preciso que se matassem por causa de petróleo? Deixar Saddam Hussein impune? Como muita 
gente, eu estava perdido. Mas Luciano insistiu: 

- Oliviero, temos que mostrar o nosso ponto de vista. Como na questão do racismo... 

Então no dia em que estourou a guerra entre o Iraque e os Estados Unidos e seus aliados, 
publicamos esse cemitério em página dupla, no Corriere Della Sera e em Sole 24 Ore. Para mim e 
para Luciano, era uma maneira de chamar a atenção para o absurdo da guerra, uma mensagem de 
paz. Todas as guerras terminam em cemitérios (TOSCANI, 2003, p.54). 

 

Os participantes representados na imagem 11 são as cruzes que representam 

os soldados mortos na guerra; podemos observar a interação entre os participantes 

representados e o observador pelo plano aberto e da perspectiva de ângulo 

oblíquo, à medida que os ângulos deixam de ser tomados de frente, é provocado um 

deslocamento, a perspectiva se tona oblíqua, e os participantes nos passam a 

sensação de serem algo que não parece fazer parte de nosso mundo, ou de algo 



 

 

 

 

que negamos, como a morte, por exemplo. Esses tipos de plano e ângulos conferem 

certa distância e pouco envolvimento entre os participantes e o observador; os 

vetores são as cruzes e tal imagem parece ser construída para ser contemplada à 

distância como algo que não desejamos proximidade, ocorrendo a oferta .  

No canto esquerdo da foto podemos observar que em meio às cruzes, 

símbolo da religião católica, há uma estrela de David, símbolo do Judaísmo. De 

acordo com o significado representacional , essa imagem possui uma estrutura 

conceitual  simbólica, pois a significação da estrela e das cruzes é um traço da 

diferença entre o judaísmo e o catolicismo e seus conflitos por seus pontos de vista 

distintos diante da vida e sobre Jesus, que foi um judeu e se tornou o grande 

messias da Igreja Católica, enquanto que para o Judaísmo ele não é visto como o 

messias. Na visão judaica, o messias é um ser humano que virá em uma era de paz. 

Poderemos reconhecer a era messiânica quando percebermos que o mundo está 

absolutamente em paz. Na visão judaica, é notório que isso não aconteceu quando 

Jesus viveu, e jamais houve paz em qualquer período após a sua morte9. Mas o que 

é mais significativo nessa imagem é o grande número de cruzes católicas, que traz 

uma noção de morte para além da noção de diferença, e apenas uma estrela de 

Davi, isso nos faz relembrar do grande poder de dominação que a igreja católica 

exerceu e ainda exerce no mundo, com seu poder de influenciar e afetar a cultura e 

assim determinar os comportamentos, representações e identidades que melhor se 

adequam às suas doutrinas.  

Recontextualizando  tais temas, Toscani parece questionar as instituições 

dominantes que são fechadas em dogmas e conceitos cristalizados sobre a 

existência. Parece querer desconstruir tais conceitos que nos aprisionam em 

comportamentos pré-determinados e que geram em nós atitudes agressivas, 

segregacionistas, nos fazendo soldados de guerras que na verdade nunca foram 

                                                             
9  Para mais informações sobre o assunto, ver: http://escolanomade.org/ 



 

 

 

 

nossas, mas sim de uma força dominante que pretende gerenciar a vida com o 

objetivo de nos controlar para nos tornarmos apenas peças mecânicas de uma 

engrenagem que favorece apenas uma minoria. 

 

 
 

 

Figura 12 Outono/inverno 1991-1992 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

 

Trecho 12: Começo de 1991, nova campanha da Benetton. Acusaram-me tanto de explorar a morte e 
a guerra para vender pulôveres que pensei numa fotografia diametralmente oposta. Concebi a foto de 
uma criança que acabava de nascer, nua, coberta de placenta, ainda ligada à mãe pelo cordão 
umbilical. Via nisso, em plena guerra do Golfo, nesses tempos de inquietação e de crise, uma 
imagem de esperança. A vida continuava apesar da depressão generalizada. Imaginava estar 
oferecendo dessa vez uma imagem “incensurável”. Pois foi pior. Fui atacado por quase toda a 
imprensa européia, que recusou a publicidade, na Itália, na França, na Inglaterra, inclusive nos jornais 
considerados de vanguarda. Na Sicília, a prefeitura de Palermo mandou que a rasgassem. Numa 
cidade onde a máfia mata uma pessoa por dia, a imagem de um recém nascido era certamente uma 
provocação! Ao mesmo tempo, em todos esses países, os jornais comentaram a campanha. Muitos 
se insurgiram contra a “nova produção de Toscani”. As críticas mais ferozes preferiam, portanto, a 
essa natividade, como se diz em pintura, os bebês bochechudos dos comerciais de televisão dizendo 
slogans imbecis para vender fraldas descartáveis! (TOSCANI, 2003, p.55) 

 

Na imagem 12, o participante representado é o recém-nascido sujo e com 

resquícios da placenta de sua mãe. Podemos observar a interação entre o 

participante representado e o observador pelo plano fechado e da perspectiva de 



 

 

 

 

ângulo frontal que conferem uma proximidade e um envolvimento, entre o 

participante e o observador. Nesta relação, encontramos na modalidade  de cor do 

anúncio, uma proximidade com a cor real de um ambiente e do bebê fotografado, 

pois as cores do sangue e da placenta, bem como o do cordão umbilical, dão um 

tom realístico à imagem, a cena é uma oferta e o observador se coloca como 

espectador do nascimento. 

No discurso do produtor, encontramos as palavras “guerra”, “nascimento”, 

“morte”, “depressão”, com as quais percebemos que ele continua a recontextualizar  

o tema da guerra, com “uma fotografia diametralmente oposta a das cruzes no 

cemitério, concebi a foto de uma criança que acabava de nascer, nua, coberta de 

placenta, ainda ligada à mãe pelo cordão umbilical” (TOSCANI, 2003, p. 55). Através 

do seu discurso, observamos que Toscani talvez tenha feito um contraponto entre 

vida e morte, guerra e paz, ao veicular um outdoor com uma criança nascendo em 

plena guerra. 

 

 

Figura 13 Primavera/verão 1992 

Fonte:  http://www.toscani.com/ 

 

Trecho 13: Um jornalista me chamou de racista; a foto do negro segurando um fêmur subentendia 
que eu o tomava como um canibal. Ficamos revoltados: cada qual enxerga as coisas que quer. Para 
Luciano e para mim, essa foto mostra como um oficial negro pode assumir a mesma postura dos 



 

 

 

 

antigos colonialistas ingleses na África, como o abuso de poder e o ódio ao próximo instalavam-se 
também entre os antigos colonizados (TOSCANI, 2003, p.70). 

Na imagem 13, o participante representado é o soldado negro segurando um 

fêmur. Podemos observar a interação entre o participante representado e o 

observador pelo plano fechado e da perspectiva de ângulo frontal que conferem 

uma proximidade e um envolvimento, entre o participante e o observador. Nesta 

relação, encontramos na modalidade  de cor do anúncio, uma proximidade com a 

cor real de um ambiente (iluminação), e do participante representado. O osso 

femural humano nas mãos do soldado se torna um objeto de contemplação, 

ocorrendo a oferta . No discurso do produtor, encontramos as palavras “racista”, 

“negro”, “poder” com as quais ele parece recontextualizar  o tema da miscigenação 

racial, problematizando o racismo, porém, recontextualizando  a história africana 

marcada por invasões colonizadoras europeias ele parece mostrar como a postura 

dos oficiais brancos é imitada pelos oficiais negros, e com essa atitude revela a força 

da hegemonia colonizadora dos brancos europeus e como os elementos da cultura 

europeia foram e ainda são reelaborados na cultura negra africana. Podemos sentir 

o impacto profundo dessas referências e práticas eurocêntricas contemporâneas no 

Brasil que ainda são marcadas pela ideologia de embranquecimento (RAMOS, 

2002), ou seja, as representações dos negros, principalmente nos meios de 

comunicação brasileiros, são uma reelaboração e uma reafirmação dos 

comportamentos e modos de vida da hegemonia branca. Com isso, percebemos 

como a cultura negra africana foi e é rejeitada, ocorrendo o que Bourdieu (2007) 

chama de violência simbólica que é uma forma de coação que se apoia no 

reconhecimento de uma imposição determinada, seja esta econômica, social ou 

cultural.  Tal conceito funda-se na fabricação contínua de crenças no processo de 

socialização, que induzem o indivíduo a se posicionar no espaço social seguindo 

critérios e padrões da hegemonia dominante. 

 



 

 

 

 

 

Figura 14 Primavera/verão 1992 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

 

 

Figura 15 Outono/inverno 1992-1993 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 16 Primavera/verão 1992 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

 

Trecho correspondente às imagens 14, 15 e 16: O leitor lembra desses painéis 4 x 3 e 6x3m erguidos 
por todas as cidades do mundo em 1992? E mostrando essas fotos de grandes reportagens 
acompanhadas do logotipo “United Colors of Benetton”? Um militar negro mantinha-se de pé, ereto, a 
arma a tiracolo, como, no passado, os capotais coloniais ingleses, exceto que, às suas costas, em 
lugar de um bastão ou da espada de cerimônia, ele segurava um fêmur. Uma mulher de luto chorava 
o filho assassinado pela máfia, na Sicília; a vida inteira do homem parecia ter escoado para a poça de 
sangue. Um pássaro viscoso de petróleo continuava a bater asas na mesma posição de todos os 
pássaros do mundo. Um navio de refugiados afundava, homens suspensos à amurada, subindo até o 
alto das chaminés, na excitação da fuga. Fazendo com que essas fotos crescessem nas paredes, eu 
queria devolver a esses ícones modernos toda a sua força, transformar a publicidade numa 
gigantesca exposição fotográfica da atualidade. Nunca tínhamos visto fotos desse tamanho, embaixo 
de prédios, de apartamentos, nas calçadas, no metrô. Foi uma grita geral entre os publicitários. 
Furiosos, explicaram que tais cartazes eram degradantes, poluíam o espaço reservado à publicidade, 
eram contrários ao espírito da profissão, e tantas outras tolices indignadas. Mas quem decretou que a 
publicidade não devia mostrar imagens fortes? (TOSCANI, 2003, p. 57) 

 

Na imagem 14, os participantes representados são uma mãe e seu filho morto 

e duas senhoras que parecem velar por ele. Podemos observar a interação entre os 

participantes representados e o observador pelo plano aberto e da perspectiva de 

ângulo oblíquo que conferem certa distância e pouco envolvimento entre os 



 

 

 

 

participantes e observador.  Nesta imagem a modalização de cor se assemelha a 

realidade, ocorrendo a oferta  que nos leva a contemplação, levando o observador a 

refletir a violência social. 

Na imagem 15, o participante representado é uma ave coberta de óleo. A 

interação  se dá através do plano fechado e pela perspectiva  de ângulo frontal que 

conferem proximidade e envolvimento por parte do participante representado e 

observador, percebemos a oferta  em uma cena cuja modalização  de cor tem 

proximidade com a cor real da ave, coberta por óleo, e do ambiente em que vive. A 

imagem se oferece para o observador como uma reflexão acerca dos problemas 

ecológicos que enfrentamos na contemporaneidade. 

Na imagem 16, os participantes representados são o navio e sua grande 

população de imigrantes que saíram de Magreb, região do noroeste da África, numa 

tentativa desesperada para chegar à costa italiana. A interação  acontece através do 

plano aberto e da perspectiva  de ângulo oblíquo que conferem uma distanciação e 

pouco envolvimento entre os participantes e o observador. A modalização  de cor e 

iluminação transmite uma sensação de realidade, como mostradas nas imagens 

jornalísticas, assim, a cena oferece uma postura contemplativa para o observador, 

ou seja, uma oferta . 

No discurso de Toscani para essas imagens, percebemos que ele transporta 

as imagens das notícias jornalísticas para os espaços publicitários, 

recontextualizando  assuntos como a violência, os desastres ecológicos e o 

problema da imigração. Com este movimento, ele questiona a função da publicidade 

e dá destaque aos problemas sociais enfrentados na época das campanhas e que 

continuaram ressoando no ano que ele escreveu seu livro e continuam na 

contemporaneidade, propondo uma nova utilidade para a publicidade, pois 

divulgando cenas fortes em um espaço destinado ao mundo dos sonhos, ele cria 

uma tensão que incita a refletir, além dos temas que são abordados nas campanhas, 

sobre a força social dos meios de comunicação. 



 

 

 

 

 

 

Figura 17 Primavera/verão 1992  

Fonte: http://www.toscani.com/ 

 

Trecho 17: A colisão de uma imagem de atualidade e a monotonia edulcorada dos comerciais 
desperta de imediato a reflexão, rompe a passividade. A foto de reportagem recupera todo o seu 
potencial emocional. Publicadas nas revistas de atualidades, no meio de cem outras, ela acaba por 
perder o sabor. Aumentada em um outdoor sobre o muro, no metrô, isolada, tirada de seu ambiente 
de costume, ela recupera sua força. O cartaz mais chocante dessa época (1992), segundo os críticos, 
me parece o mais forte, o mais emocionante. É uma verdadeira Pietá. Estou me referindo à foto de 
David Kirby, o aidético morrendo nos braços do pai, feita por Thérèse Frare. Conheço poucas 
imagens tão intensas. Distribuí o cartaz pelo mundo inteiro para lutar contra a exclusão dos aidéticos. 
Sem legenda. Sem comentário que o tornasse mais leve ou suave. Para mostrar que um doente pode 
partir cercado por toda sua família, nos braços dos pais, sem contaminá-los, acompanhado até o 
último alento, e não sozinho como um cachorro. Era para mim a demonstração de que a morte 
solitária dos aidéticos, na época considerados como pessoas atingidas pela peste, amontoados nos 
necrotérios, não era uma fatalidade (TOSCANI, 2003, p.60). 

 

Na imagem 17, os participantes representados são o rapaz doente, seu pai, 

sua mãe, sua irmã e a mão de alguém que parece consolá-lo. Podemos observar a 

interação entre os participantes representados e o observador pelo plano médio e da 

perspectiva de ângulo oblíquo, apesar de os participantes não olharem diretamente 

para a câmera, neste caso, por ser uma imagem que revela um momento de 

intimidade entre os participantes representados, e mesmo sendo fotografados em 

plano médio e ângulo oblíquo, o observador tem a sensação de intimidade com a 



 

 

 

 

situação fotografada, como se estivesse, também, dentro do quarto, observando o 

doente de perto, efetuando-se uma oferta . Nesta cena como as analisadas 

anteriormente, a modalização  de cor é realística, tanto de ambiente (iluminação), 

quanto dos participantes representados.  

No discurso do produtor, ele recontextualiza  o tema da arte cristã, a Pietá, 

na qual Maria é apresentada com o corpo morto de Jesus nos braços, após a 

crucificação. Uma das esculturas mais famosas da Pietá de Michelangelo, de 1499, 

se encontra no Vaticano. Toscani ao recontextualizar esse tema, especificamente na 

frase sobre a imagem: “é uma verdadeira Pietá”, compara essa imagem à foto do 

rapaz aidético em fase terminal amparado por seu pai e por sua família. Com isso 

nos faz acessar a história sobre a religião católica cujo preceito mais difundido é a 

caridade, baseado em um dos  ensinamentos de Jesus que foram apropriados por 

diversas igrejas cristãs, que diz: “amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. Tal 

preceito nos faz questionar sobre uma instituição que não aceita o uso de 

preservativos e mantém uma postura rígida em relação às pessoas que agem contra 

as suas doutrinas e com isso deixa de participar de um movimento importante a 

respeito da conscientização de um dos mais graves problemas sociais 

contemporâneos. Com essa imagem, Toscani desafia os dogmas católicos que 

negam a diversidade humana, e ao relembrar o amparo carinhoso e corajoso de 

Maria a Jesus, talvez nos faça refletir sobre a necessidade de desconstruir 

comportamentos que foram influenciados por interesses que não favorecem a 

realidade social na qual vivemos, por serem de natureza, segregacionista,  

preconceituosa e dogmática. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 18 Outono / inverno 1993-1994 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

 

Trecho 18: As reações do grande público mais exacerbadas, as mais loucas, mas também as mais 
interessantes, as mais políticas, acompanhadas de movimentos de repulsa e de ciúme jamais visto 
no mundo publicitário, se desenvolveram na Europa com o cartaz da Benetton do outono de 1993, 
mostrando uma nádega nua tatuada com a inscrição “HIV positivo”. (TOSCANI, 2003, p. 79) 

Em meu ponto de vista, essa campanha atingiu seu objetivo. Todas as discussões furiosas, os 
confrontos de ideias, os milhares de artigos virulentos ou elogiosos que ela suscitou giraram em torno 
da marcação e da exclusão dos soropositivos – reclamada pela extrema direita em muitos países – e 
do papel agitador da publicidade. Ela obrigou todos os especialistas em comunicação, sacudidos pela 
maré cheia de uma polêmica que eles nunca souberam despertar, a se interrogarem sobre a maneira 
de falar do sexo e da AIDS (TOSCANI, 2003, p.82). 

 

Na imagem 18, o participante representado é uma nádega tatuada com a 

frase “HIV positive”. Podemos observar a interação através da distância social  

entre o participante representado e o observador pelo plano fechado e da 

perspectiva de ângulo frontal, que conferem uma proximidade e um envolvimento, 

entre o participante e o observador. A modalização de cor do anúncio reproduz as 

cores reais, tanto de ambiente (iluminação) e da nádega tatuada. Neste anúncio a 

frase “HIV positive” se configura como um vetor  indicador de direção, ou seja, é 

esse elemento que promove um tipo de interação com o observador. 



 

 

 

 

No discurso do produtor, há as palavras “exclusão”, “soropositivo” e “AIDS” e, 

na própria imagem, a frase: “HIV positive”. Percebemos, assim, que ele 

recontextualiza  o tema da AIDS, problematizando a forma como os soropositivos 

são tratados, os quais, segundo ele, são marcados e excluídos da sociedade, que 

espetaculariza os estereótipos de beleza forjados para venderem os modos de vida 

das ideologias dominantes, e vivem segundo a ética da felicidade e do prazer, do 

jogo e do espetáculo. Tal imagem se configura como o oposto daquilo que a cultura 

da mídia exalta, pois ser rico (ou parecer ser), ser magro, ser saudável, ser jovem é 

o que realmente importa. Percebemos assim que ao divulgar a imagem de um 

soropositivo nos espaços publicitários, Toscani cria tensões entre os discursos 

hegemônicos da cultura da mídia e o seu discurso que confirma sua crença de que 

os meios de comunicação podem e devem se tornar agentes conscientizadores da 

diversidade e dos problemas sociais.  

 

 

Figura 19 Primavera / verão 1994 

Fonte: http://www.toscani.com/ 

 

Trecho 19: Fim de 1993. A guerra alastrava-se por toda a ex-Iugoslavia. Era primeira guerra europeia 
depois de cinquenta anos. Era grave, inquietante. Os velhos ódios religiosos e nacionalistas 
ressurgiam, trazendo o risco de se espalharem por outros lugares, tanto a leste como a oeste, onde a 
extrema direita atiça o racismo e as teses de identidade. Comecei a refletir. Como ancorar a próxima 



 

 

 

 

campanha da Benetton sobre essa guerra e sensibilizar a opinião? Numa manhã de janeiro de 1993, 
recebi uma carta de uma mulher de 22 anos, Marina Pejic, que vivia em Sarajevo, cidade naquele 
momento cercada e bombardeada. Ela me dizia; “notei que sempre que você faz uma campanha, 
qualquer que seja o tema, o mundo inteiro fala nisso. Por que não bola um cartaz para denunciar esta 
guerra vergonhosa?” Continuei refletindo. Não queria uma imagem de morte, de cadáver, não queria 
chocar, mas emocionar. Pensava num cartaz mais conceitual, que denunciasse nossa cegueira e 
indiferença. Imaginava então um “monumento a um soldado conhecido”, a imagem de um jovem 
morto, com nome e pais conhecidos. Por que não suas roupas? Propus a idéia à Cruz Vermelha. Em 
fevereiro de 1994, recebi pelo correio um par de calças e uma blusa de malha embalados numa caixa 
de papelão. Quando abri o embrulho, fiquei bastante emocionado. Essas calças tinham pertencido a 
um uniforme de camuflagem, e a blusa tinha sido usava por um jovem soldado que acabava de ser 
morto (TOSCANI, 2003, p.88). 

 

Na imagem 19, o participante representado é o uniforme do soldado sujo de 

sangue. Podemos observar a interação entre o participante representado e o 

observador pelo plano aberto e da perspectiva de ângulo vertical, no qual a câmera 

alta capta o participante de cima para baixo, a escolha por esse tipo de plano e 

perspectiva podem revelar que o produtor e o observador exercem um tipo de poder 

sobre o objeto fotografado, ou mesmo uma posição privilegiada de contemplação. 

Nesta imagem, é possível que o produtor tenha conferido uma posição de 

superioridade e de responsabilidade ao observador, mostrando através da camisa 

ensanguentada, o que o observador poderia fazer para impedir que um jovem morra 

em combate ou o que poderíamos fazer para acabar com as guerras em nosso 

mundo. Questões que surgem com a oferta , isto é, a contemplação proposta pelo 

produtor da imagem.   

No discurso do produtor, encontramos as palavras “guerra”, “morte”, 

“cadáver”, “cegueira” e “indiferença” com as quais ele recontextualiza  a guerra na 

ex-Iugoslávia que se refere a uma série de conflitos e irregularidades políticas que 

resultaram na desintegração da Iugoslávia (a República Socialista Federativa da 

Iugoslávia). A RSF da Iugoslávia foi um país que ocupou uma porção de terras que 

atualmente vai desde a Europa Central até os Bálcãs, uma região com um conflito 

étnico histórico. O país era um conjunto de seis repúblicas regionais e duas 

províncias autônomas, que estavam divididas segundo as etnias e que na década de 



 

 

 

 

1990 se separou em vários países independentes. Estas oito unidades federais 

passaram a ser seis repúblicas: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, 

Macedônia, Montenegro, Sérvia, e as duas províncias autônomas ficaram com a 

Sérvia: Kosovo e Vojvodina. A Bósnia e Herzegovina não haviam existido como um 

estado mesclado etnicamente desde 1465, e além disso não tinha uma maioria 

étnica clara, com 44% de bósnios muçulmanos, 33% de sérvios bósnios, 18% de 

bósnios croatas e outras minorias. A distribuição geográfica dos grupos étnicos que 

compunham a Iugoslávia representava o feito de que cada nação tinha uma 

população em cada uma das seis repúblicas. A Iugoslávia passou a ser um país com 

sete fronteiras, seis repúblicas, cinco nacionalidades, quatro idiomas, três religiões, 

dois alfabetos e um líder10.  

 A guerra civil que se seguiu à secessão terminou com grande parte da antiga 

Iugoslávia reduzida à pobreza, enormes perturbações econômicas e instabilidade 

em todo o território onde ocorreram os piores combates. Hoje existem seis frágeis 

repúblicas, a maioria delas empobrecida pelas perdas materiais e pela fuga da 

população, quando não entregues ao crime organizado, aliados a um permanente 

clima de frustração, com o ódio étnico sempre pronto a irromper novamente. A 

guerra dos Bálcãs foi o conflito mais sangrento em solo europeu desde o final da 

Segunda Guerra Mundial. 

Nessa imagem, o comentário de Toscani se torna uma peça-chave para tal 

interpretação, uma vez que não há indícios claros na imagem sobre a guerra citada. 

O quadro a seguir mostra o número de ocorrências que as subcategorias 

apareceram nas análises do corpus. 

 

 
Quadro 2. Ocorrências das subcategorias do significado interativo  e da recontextualização em 
ACD: 

                                                             
10   Para maiores informações sobre esse assunto, ver: 
http://www.historianet.com.br/conteudo/iugoslavia 



 

 

 

 

Imagem Distância 

Social 

(Plano) 

Perspectiva 

(Ângulo) 

Modalização 

(Cor/iluminação) 

Contato Recontextualização 

(Tema) 

1 Fechado Frontal Real Oferta Miscigenação racial 

e Escravidão 

2 Fechado Frontal Real Demanda Miscigenação racial 

3 Fechado Frontal Real Demanda Miscigenação racial 

4 Fechado Frontal Real Demanda/oferta Miscigenação racial 

5 Aberto Oblíquo Real Oferta Miscigenação racial 

6 Fechado Frontal Real Oferta Miscigenação racial 

e Segregação racial 

7 Fechado Frontal Real Demanda Miscigenação racial 

8 Fechado Frontal Real Oferta Miscigenação racial 

9 Aberto Oblíquo Real Oferta Miscigenação racial 

10 Fechado Frontal Real Oferta Miscigenação racial 

11 Aberto Oblíquo Real Oferta Guerra e Domínio 

religioso 

12 Fechado Frontal Real Oferta Guerra 

13 Fechado Frontal Real Oferta Miscigenação racial 

e Eurocentrismo  

14 Aberto Oblíquo Real Oferta Violência  

15 Fechado Frontal Real Oferta Ecologia  

16 Aberto Oblíquo Real Oferta Imigração  

17 Médio Oblíquo Real Oferta AIDS e Arte cristã 

18 Fechado Frontal Real Oferta AIDS 

19 Aberto Vertical Real Oferta Guerra  



 

 

 

 

Com os instrumentais analíticos da gramática do design visual, da ACD e das 

teorias críticas sociais e culturais, foi possível analisar o corpus e descobrir algumas 

das construções de significados possíveis das imagens, e como esse aparato 

teórico-metodológico nos possibilitou fazer uma análise não só das técnicas 

utilizadas para a construção das imagens, mas nos levou mais além, nos permitindo 

apontar as implicações socioculturais que formam o contexto específico de cada 

imagem. 

 Ao observarmos o quadro das ocorrências, percebemos que o fotógrafo, ao 

criar suas fotos, fez uma escolha pelos planos fechados e ângulos frontais que 

conferem proximidade e uma posição de igualdade entre os participantes 

representados e o observador. E ao associarmos essas características ao grande 

número de incidências dos vetores de contato oferta, podemos dizer que o produtor 

objetivou na maioria das imagens fotografadas de forma realística, reproduzindo as 

cores reais, tanto dos participantes representados quanto do ambiente (iluminação), 

uma postura contemplativa que nos leva à reflexão sobre os temas abordados, que 

foram recontextualizados no discurso de Toscani. 

 Recontextualizando temas como a escravidão, eurocentrismo, domínio 

religioso, arte cristã, Toscani aborda os problemas sociais da guerra, da AIDS, da 

violência, da ecologia e, sobretudo, do racismo. Problemas esses visualizados em 

seus contextos socioculturais nos permitindo fazer uma análise cultural crítica do 

corpus. 

Segundo Almeida (2008), pela descrição e análise semiótica propostas por 

Kress e van Leeuwen, é possível perceber o nexo da ordem das coisas, 

compreender seus padrões e estruturas para produção de sentido, pois analisando 

“o que é”, pode-se compreender “o que pode ser” (ALMEIDA, 2008, p.31). 

Correlacionando os efeitos de sentido às perspectivas da crítica da cultura foi 

possível fazer uma análise socioculturalmente orientada e compreender como o 

observador pode ser afetado pelas produções da cultura da mídia e como a 

constante reelaboração e reconstrução de significados geram novos efeitos de 



 

 

 

 

sentido e com isso remodelam a sociedade, e as imagens nesse intenso processo 

de mudanças, se configuram como uma linguagem capaz de efetuar inúmeras 

transformações, pois atravessam de formas altamente persuasivas o corpo social, 

podendo alterar, modificar ou transformar ideologias e paradigmas. 

 

 

3.3 Benetton, uma diferença que faz a diferença 

   

Diferentemente de Hall (2003), acreditamos que as imagens que compõem as 

campanhas da Benetton, se constituem em uma diferença que faz a diferença. 

Segundo o autor, o que os meios de comunicação chamam de diferença é apenas 

uma imagem da diferença que atende aos interesses capitalistas da sociedade, sem 

realmente discutir e tentar minimizar tais diferenças que constituem as 

desigualdades sociais, porém, no discurso da Toscani, bem como nos elementos 

semióticos escolhidos para a construção das imagens, percebemos uma diferença 

dos anúncios tradicionais contemporâneos marcados pela ideologia de 

embranquecimento (RAMOS, 2002), ou seja, as representações dos negros, 

principalmente nos meios de comunicação, são uma reelaboração e uma 

reafirmação dos comportamentos e modos de vida da hegemonia branca.   

Os anúncios da Benetton ao recontextualizar elementos que remetem ao 

período escravocrata, por exemplo, se diferenciam dos demais e nos incitam a voltar 

no tempo e a refletir sobre tal problema. A recontextualização nos faz repensar os 

problemas sociais e as possíveis soluções para resolvê-los, ou mesmo não deixando 

que eles caiam no esquecimento. 

Ao entrarmos em contato com a história das campanhas e com as 

recontextualizações no discurso de Toscani, percebemos que o engajamento da 

empresa Benetton realmente vai muito além do objetivo do consumo. A imagem 6 é 

um exemplo disso, pois usando a força impactante dos espaços publicitários, essa 

imagem foi levada à África em um momento histórico que marcava o fim de uma era 



 

 

 

 

segregacionista. Quando a empresa se coloca a favor de tal movimento, ela afirma 

sua posição social e sua ideologia anti-racista, utilizando sua força econômica para 

dar voz aos que sofreram e ainda sofrem as consequências de uma política injusta, 

cruel e racista que massacra as diferenças. 

Visualizando a sequência das imagens (em anexo) percebemos a história 

contada pela Benetton que é marcada por assuntos que afetaram profundamente a 

história do homem e ao divulgá-los em um espaço destinado à leveza de sonhos 

construídos para incitar mais e mais o consumo, a Benetton aponta para uma nova 

forma de vender e de consumir, com as quais, segundo Toscani (2003), o 

consumidor possa tomar uma posição e refletir a respeito de assuntos mais 

importantes do que o último perfume lançado em Paris, assuntos que afetam a sua 

realidade e que com eles possa entrar ativamente no processo de comunicação. 

 

A mensagem da Benetton é o debate. A mensagem é a discussão. A 
mensagem é a polêmica acirrada... A mensagem é essa terceira dimensão 
forçosamente inesperada, forçosamente incontrolável, forçosamente 
caótica, forçosamente imprecisa, porque em cada vez arrebata um receptor 
independente, que por fim conclui aquilo que bem entende (TOSCANI, 
2003, p.87). 

 

O fotógrafo acredita que desenvolvendo uma atitude crítica sobre a utilização 

dos meios de comunicação, especialmente do sistema publicitário, seja possível que 

esses contribuam para uma sociedade mais consciente e menos alienante do que 

esta em que vivemos, regida pela cultura da mídia, na qual os indivíduos estão cada 

vez mais sujeitos ao seu oligopólio, gerando um processo de homogeneização da 

cultura, reduzindo as experiências humanas a uma cultura monolítica de massa, que 

nega as diferenças, o que segundo Rezende (2005),  produz indivíduos 

despolitizados, que canalizam todas as suas ações para o consumo. 

Nas teorias e metodologias escolhidas para analisar o corpus, escolhemos as 

que pudessem nos apontar um caminho que oferecesse perspectivas sobre 

possíveis formas de mudar esse quadro crítico e sombrio que vem regulando a vida 



 

 

 

 

social. Contra o negativismo da passividade, encontramos na ACD um ponto de 

vista sobre um cidadão/consumidor crítico, ativo que acredita nos potenciais 

transformadores e democratizantes dos meios de comunicação e com a Gramática 

do Design Visual, uma significante contribuição para a leitura crítica de imagens, que 

nos oferece instrumentais analíticos que nos possibilitam uma análise mais técnica 

das estruturas que as constituem, levando-nos a compreender suas implicações 

socioculturais para uma análise crítica. Por esse motivo foi de grande importância o 

suporte teórico dos Estudos Culturais, com o qual compreendemos que o processo 

de sociabilização contemporânea se dá através dos meios de comunicação de 

massa, nos quais a mídia torna-se a mediadora entre sociedade e indivíduo, sendo o 

lugar em que ocorrem as mudanças nos modos de vida, gerando as transformações 

sociais, sendo, portanto, no âmbito cultural, que se situam tais mudanças, local de 

(re)construção de relações sociais e veiculação de ideologias, crenças, valores, 

representações e identidades. 

A contribuição das Teorias Sociais Críticas foi fundamental para uma análise 

que objetiva contribuir para a reflexão sobre questões importantes para problemas 

sociais contemporâneos, além de apontar saídas que possibilitem o aprendizado do 

homem para ser capaz de coexistir com as diferenças, e mais do que respeitá-las, 

vivenciá-las de maneira que nos façam sentir e compreender que as diferenças 

promovem lugares de experiências para o novo, para a pluralidade da existência. 

 Assim, talvez, chegará um dia em que a diferença, por ser uma potência 

criativa, segundo Deleuze (1988), nos trará novamente os espaços de liberdade, dos 

quais há séculos fomos sequestrados. E é para esses lugares que precisamos fugir, 

voltar, e reinventá-los dentro de nós. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4- Considerações finais 

 

 Retomando cenas de fatos históricos marcantes e graves problemas sociais, 

a Benetton traz à tona assuntos que não podemos esquecer e que por isso precisam 

ser relembrados para que não ocorra o que Benjamin alertava em seus trabalhos, o 

perigo de as imagens caírem no esquecimento e assim permanecerem não lidas e 

encobertas pela narrativa tradicional que apresenta apenas o triunfo dos 

vencedores. Ao elaborarmos uma sequência das imagens e dos discursos que 

compõem o corpus (em anexo) e ao lê-las como formadoras de uma constelação, 

tentamos fazer como o autor que performaticamente realizou um trabalho de leitura 

crítica, de salvamento do ocorrido. Para o autor, é necessário retomar as narrativas, 

que por abordarem assuntos polêmicos, são distorcidas e apagadas ao longo da 

história, por serem capazes de desafiar os discursos cristalizados dos dominantes. 

Sob essa perspectiva de Benjamin, as imagens transformam-se em dialéticas, 

assim, são capazes de nos fazer construir interpretações que nos possibilitam 

transitar por lugares de difícil acesso, questionar o que antes não questionaríamos. 

A sequência das 19 imagens, devidamente legendas com o discurso do produtor, 

nos fez perceber significados que não conseguiríamos observando isoladamente 

cada imagem. O Método de Montagem também contribuiu para a compreensão de 

que para uma leitura crítica das imagens, é preciso analisar suas estruturas técnicas 

de construção, ou seja, os elementos semióticos que as compõem, sendo também 

necessário contextualizá-las com o maior número possível de informações, em seu 

âmbito sociocultural e em todas as suas particularidades como, por exemplo, a visão 

do produtor sobre suas obras. 

Com isso, Benjamin acredita que cada fragmento seja capaz de revelar o seu 

todo, e assim seja possível fazer os objetos falarem, e “falando” possam revelar 

seus significados mais profundos. Recontextualizando temas esquecidos ou 



 

 

 

 

escondidos nas histórias contadas pelas imagens, relembramos problemas sociais 

delicados, dolorosos e de difícil resolução que afligem a humanidade há séculos. 

Conseguir fazer com que os objetos falem é o grande desafio do pesquisador, 

cujo desafio se torna um incentivo a tirá-los dos lugares fechados que os colocamos 

ou que somos forçados a colocar e, principalmente, uma importante lembrança de 

que eles, mesmo fechados em lugares sombrios e perigosos, continuam lá e, vez 

por outra, alguém precisa abrir a porta e nos incitar a lidar com eles para que de 

uma forma mais aberta e saudável, possamos criar soluções criativas para 

solucioná-los, ou ao menos tentar isso. 

 Encontramos nos anúncios publicitários da Benetton, uma porta aberta para 

lidarmos com o grave problema social que se configura como uma das maiores 

dificuldades da contemporaneidade que é a inabilidade social em lidar com as 

diferenças. As criações de Toscani nos incitam a questionarmos as ideias pré-

concebidas e dogmáticas contidas nos discursos hegemônicos e a retomar a 

investigação de como se configuram esses discursos na mídia que se torna um 

espaço privilegiado para a visualização das transformações socioculturais e, 

também, em um espaço que engendra tais mudanças. 

 Apresentando um discurso diferente do discurso hegemônico, a empresa 

Benetton foi capaz de colocar no foco central da câmera fotográfica, em um espaço 

midiático destinado a reproduzir as ideologias dos dominantes, identidades que 

foram e ainda são desfocadas, apagadas e silenciadas em nossa sociedade. 

 Com essa pesquisa, pretendemos contribuir para a compreensão de que é 

necessário um maior letramento visual por parte dos observadores, pois as imagens, 

segundo Almeida (2008), diferente do que ocorre com a escrita, ainda são um 

campo pouco explorado. E é evidente que na contemporaneidade a imagem se 

torna uma linguagem cada vez mais utilizada, principalmente pela mídia que é o 

grande mecanismo de divulgação ideológico. 



 

 

 

 

 As imagens, assim como a escrita são os portadores dos modos de vida, 

crenças e ideologias que objetivam controlar os efeitos de sentido que atendem os 

interesses hegemônicos que tendem a anular, confundir e apagar os discursos que 

favorecem o esclarecimento do leitor, os que questionam e desconstroem as 

estratégias de persuasão ideológica dos discursos dominantes, possibilitando novos 

efeitos de sentido que reordenam a sociedade, causando transformações sociais. 

Embora não exista neutralidade ideológica nos discursos, como afirma Carmo, 

(2011) 

 

(..) partimos sempre de um lugar social, estamos sempre situados em um 
tempo e em um espaço, somos sempre fruto do meio em que vivemos. 
Contudo, é possível traçar metas e formular hipóteses, priorizando não o 
que se pensa sobre o texto, mas aquilo que se materializa ou pode se 
materializar em termos ideológicos nele (CARMO, 2011, p. 128). 

 

A integração dos códigos semióticos é que faz com que determinadas 

interpretações e construções de significado sejam possíveis, por isso é necessário 

uma leitura crítica desses códigos por parte dos leitores para tornar possível a 

compreensão de como são construídos os discursos que perpassam a vida social e 

como eles nos afetam para que assim, possamos sair da passividade dos efeitos de 

sentido pré-determinados e nos tornar agentes transformadores de uma sociedade, 

na qual as diferenças se tornem uma força agida pelo pensamento afirmativo das 

multiplicidades, aliadas da criação e do crescimento de nossas capacidades.   
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                   Outono / inverno 1989 Créditos: Toscani. O 
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Outono / inverno 1993 Créditos: Toscani.O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

IMAGEM 3 
 

 

                       Primavera / verão 1989 Créditos: Toscani. O 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

IMAGEM 4 
 

 
                      Outono/inverno 1988 Créditos: Toscani, O. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

IMAGEM 5 
 

 
                Primavera/verão 1990 Créditos: Toscani, O. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

IMAGEM 6 
 

                    
              Primavera/verão 1990 Créditos: Toscani, O 
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             Outono/ inverno 1988-1990 Crédito: Toscani, O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

IMAGEM 8 
 

 
                Outono/inverno 1989-1990 Créditos: Toscani, O. 
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             Primavera/verão 1991 Créditos: Toscani, O. 
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            Outono/inverno 1991-1992 Crédito:Toscani,O.
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        Primavera/verão 1992 Créditos: Toscani, O. 
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        Primavera/verão 1994 Créditos: Toscani, O. 
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