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“Tout acte d’image s’arrache à l’impossible description d’un réel.”  
(Didi-Huberman, 2003: 156)

t.l: Todo o acto de imagem é 
arrancado à impossível des-
crição de um real.
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RESUMO
 Esta dissertação tem como objecto de estudo a utili-
zação da fotografia no Design de Comunicação, mais preci-
samente no seio das campanhas publicitárias. 
 Para tal, debruça-se em casos de estudo que de-
monstrem claramente a importância que o objecto fotográ-
fico adquire nos diferentes suportes gráficos. Esta pesquisa 
agrupa vários conceitos inerentes ao design, tais como o tra-
tamento cromático, a relação entre texto e imagem, diferen-
tes elementos de composição, entre outros. Por outro lado, 
procura analisar de que forma a fotografia pode ser um meio 
para transmitir algo irreal ou virtual na resposta a um deter-
minado briefing. Isto porque hoje em dia é possível dizer que 
todos temos os nossos avatares nas redes sociais, sendo 
eles uma extensão de nós próprios... um boneco, uma per-
sonagem em que usamos a fotografia para o construir.
 Parte deste estudo será baseado numa análise sobre 
a veracidade da fotografia nas suas diversas vertentes e pre-
senças nos suportes gráficos identificando pontos cruciais 
de manipulação.
 O objectivo desta dissertação será perceber a evolu-
ção do Design de Comunicação com a inserção da fotografia 
e demonstrar as causas negativas/positivas que essa inser-
ção comporta. Este trabalho de carácter prático assentará 
numa revisão literária de textos representativos desta proble-
mática com vista à consolidação desta Investigação; elabora 
um paralelismo entre diferentes resultados gráficos de várias 
campanhas publicitárias com mensagens diferentes entre si 
mas existindo, em todos uma grandeza fotográfica.
 A componente projectual assentará na criação de um 
trabalho fotográfico como parte integrante de duas campa-
nhas de comunicação/sensibilização intituladas de “Despir o 
Preconceito”. Em termos práticos, estas campanhas resul-
tam da captação de fotografias alusivas ao cancro e poste-
rior intervenção gráfica sobre as mesmas.
 Esta dissertação irá ajudar, por um lado, a compreen-
der melhor o processo de utilização do objecto “fotografia”, 
demonstrando a sua importância no desenvolvimento de um 
projecto gráfico de design e, por outro lado, alertar as pesso-
as acerca das problemáticas inerentes às várias utilizações 
da fotografia no mundo em que estamos inseridos.

PALAVRAS
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Comunicação; 
Fotografia; 
Publicidade; 
Semiótica; 
Manipulação.
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ABSTRACT
 This dissertation has as its subject the use of photog-
raphy in Communication Design, more precisely within the 
advertising campaigns.
 To this end, it focuses on case studies that clearly 
demonstrate the importance of the photographic subject 
acquires in different media graphics. This research groups 
several concepts inherent in the design, such as chromatic 
treatment, the relationship between text and image, different 
elements of composition, among others. On the other hand, 
seeks to examine how photography can be a means to con-
vey something unreal or virtual in response to a specific brief-
ing. This is because nowadays it is possible to say that we all 
have our avatars on social networks, they are an extension of 
ourselves ... a puppet, a character in which we use photogra-
phy to build it.
 Part of this study will be based on an analysis of the 
veracity of the photography in its various forms and media in 
attendance charts identifying key points of manipulation.
 The purpose of this dissertation is to understand the 
evolution of Communication Design with the photograph and 
demonstrate negative / positive causes that this insertion be-
haves. 
 This practical work based on a literature review of rep-
resentative texts of this problem in order to consolidate this 
research, draws a parallel between different graphical results 
of various campaigns with different messages to each other 
but there, in all one photographic magnitude.
 The component will be based on project- creating a 
photographic work as part of two communication campaigns/
awareness of entitled “Undressing Prejudice “. In practical 
terms, these campaigns get a result by taking pictures allud-
ing to cancer intervention and subsequent printing on them.
 
 This work will help, firstly, to better understand the 
process of using the subject “photography “ , demonstrating 
its importance in the development of a graphic design project 
and, secondly, to alert people about the problems inherent in 
the various uses of photography in the world in which we live.

KEYWORDS
Graphic Design; 
Photography; 
Advertising; 
Semiotics; 
Manipulation.
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GLOSSÁRIO

Briefing - Série de referências fornecidas que contém infor-
mações sobre o produto ou objeto a ser trabalhado, seu mer-
cado e objetivos. O briefing sintetiza os objetivos a serem 
levados em conta para o desenvolvimento do trabalho. 

Comunicação Visual - Conjunto de técnicas, conhecimentos 
e procedimentos que buscam maior eficácia na transmissão 
visual de mensagens verbais ou não-verbais através dos di-
versos meios de comunicação.

Conceito - Argumentação prévia à concepção de peças de 
comunicação, seja uma campanha publicitária, seja um car-
taz, ou até mesmo uma identidade visual.

Linguagem Visual - Conjunto de elementos conceituais, visu-
ais e relacionais que consistem a base de trabalho do desig-
ner: formato, tamanho, cor, grão, textura, direcção, etc. 

Logótipo - Forma gráfica específica para uma palavra, de 
modo a caracterizá-la com uma personalidade própria. Ele-
mento de identidade visual comummente denominado, abre-
viadamente, de logo. 

Semiótica - Ciência de toda e qualquer linguagem, ou sim-
plesmente a ciência dos signos. 

Serifa - Pequeno traço que aparece na extremidade das has-
tes de uma letra. Também chamado de remate, filete.

Tipo - Desenho de letras e algarismos formando um conjunto 
regido por propriedades visuais sistematizadas e consisten-
tes.

Glossário Modena Design
 http://www.modenadesign.

com.br/glossario
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1.1. INTRODUÇÃO
 Propõe-se nesta dissertação compreender o objecto 
“fotografia” presente no design de comunicação, focalizado 
nas campanhas publicitárias de causas sociais, perceben-
do de que forma este se torna uma mais valia no processo 
de comunicação de uma determinada mensagem. A escolha 
desta temática advém do gosto incondicional do discente por 
esta área e por desenvolver profissionalmente esta activida-
de como freelancer.
 A relação da imagem com a realidade começou a ser 
discutida no século XIX e diferentes perspectivas foram mol-
dadas ao longo desse período, mas foi no século XX que a 
fotografia teve a sua maior expansão. 
 A presença da fotografia torna-se então uma priori-
dade para os profissionais da comunicação desde o cinema 
aos jornais e revistas da época. A expansão e sua aceitação 
no mundo da comunicação deve-se ao facto de ela por si 
só ser capaz de estabelecer uma conexão imediata entre o 
mundo e o observador. 
 Porém, a criação do objecto fotográfico surge de uma 
acção humana, seja pela construção do dispositivo, seja pelo 
tratamento dado ao tema retratado. 
 Com isto, podemos afirmar que a fotografia estará 
sempre sujeita a diferentes interpretações.
 Assim como a fotografia, o design de comunicação 
consolida-se ao longo do século XX, inicialmente na criação 
de cartazes e outros suportes impressos que recorrem à fo-
tografia para culminar o processo comunicacional. 
 A publicidade e, por sua vez, associada ao design, 
utiliza a fotografia para manipular o real e consequentemente 
chegar ao consumo pretendido pela marca.
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 A fotografia não é neutra, tal como a pintura, é uma 
construção do real. Do mesmo modo que não há verdade do 
olhar (há sempre uma percepção singular, segundo determi-
nado ângulo), não existe verdade fotográfica. 
 Podemos, então, concluir que existe claramente uma 
mudança comportamental criada através da fotografia. Esta 
interfere na maneira como as pessoas se regem pelo que 
vêem, simulando muitas vezes algo não real - manipular.
 A conhecida descrição da palavra fotografia é defini-
da como representação do real num suporte bidimensional, 
no entanto, existem factores que retiram a veracidade deste 
objecto. 
 Um dos factores condicionantes da fotografia é o en-
quadramento com o qual é retirado o envolvente do objec-
to/assunto fotografado, condicionando o espectador ao que 
está representado e não a uma total realidade. A perspectiva 
e o plano de focagem utilizados pelo fotógrafo também se 
tornam manipulação, voluntária ou não, da realidade, pois 
estes atribuem percentagens de interesse e destaque dife-
rente aos vários assuntos que compõem a fotografia.
 Enquanto o fotojornalismo recai sobre o discurso de 
reproduzir a realidade fielmente, a fotografia publicitária vem 
na contramão assumindo a manipulação da imagem para 
cumprir um briefing, vender um produto. Para atingir o objec-
tivo proposto nesta investigação serão analisadas algumas 
marcas que, através da fotografia, promovem os seus pro-
dutos/serviços. 
 A análise qualitativa ajuda na compreensão do papel 
da fotografia no design gráfico e questiona a realidade exis-
tente no objecto fotográfico. 
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 Salienta-se ainda a necessidade inerente aos pro-
fissionais do design de ampliar o conhecimento sobre esta 
temática em investigações posteriores que complementem 
esta.
 Desde sempre existe, por parte do mestrando, uma 
aptidão e um enorme gosto pela fotografia. Todo o percurso 
académico, antecedente a esta proposta, focaliza-se volun-
tária ou involuntariamente na temática e suas áreas adja-
centes. Actualmente o mestrando cultiva, de forma evolutiva, 
este gosto e já possuí um portefólio fotográfico e diversos 
trabalhos como freelancer como aliás, já foi referido no início 
desta introdução.
 Perante uma investigação de mestrado, instantane-
amente se visualizou o campo de estudo, a Fotografia. Por 
sua vez, o foco da componente prática desta investigação re-
cai sobre as causas sociais, mais precisamente o cancro. 
 Esta temática surge das problemáticas inerentes ao 
estigma social da doença, nomeadamente os sinais corpo-
rais com os quais se procura evidenciar alguma coisa de 
extraordinário ou o preconceito acerca do estatuto moral e 
físico de quem os apresenta.
 Para além desta problemática ser uma vivência di-
ária por parte do mestrando visto já ter passado por uma 
patologia oncológica e existir o referido estigma social, é um 
tema pertinente e actual. Apesar de, a taxa de mortalidade 
ter vindo a diminuir substancialmente nas últimas décadas, 
ainda permanece preconceito associado ao resultado cirúrgi-
co posterior, nomeadamente no que concerne ao cancro da 
mama com a respectiva mutilação do corpo.
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1.2. OBJECTO DE ESTUDO
 O objecto de estudo desta investigação de mestra-
do parte da criação de um trabalho fotográfico integrado em 
duas campanhas de comunicação/sensibilização sobre a do-
ença do cancro.
 As referidas campanhas resultam da captação de fo-
tografias do corpo feminino transmitindo a intimidade corpo-
ral alusiva à doença do cancro e posterior intervenção gráfi-
ca.
 A mensagem a transmitir, “Despir o perconceito” da 
doença (problemas físicos associados) pressupõe duas in-
terpretações. Para mulheres que já tiveram a doença preten-
de criar maior facilidade em assumir o corpo. Para mulheres 
que possam vir a ter a doença pretende incentivar o rastreio.
 Ambas as interpretações remetem para as questões 
físicas provenientes da doença que sempre foram vistas pe-
las mulheres e pela sociedade como uma “deficiência”.
 
 Em suma, pretende-se ajudar a compreender melhor 
o processo de utilização do objecto “fotografia”, demonstran-
do a sua importância no desenvolvimento de um projecto 
gráfico de design e, por outro lado, alertar as pessoas acerca 
das problemáticas inerentes às várias utilizações da fotogra-
fia no mundo em que estamos inseridos.
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1.3. DENOMINAÇÃO
 O título, “A fotografia no design de comunicação”, 
surge de uma aptidão e um enorme gosto pela fotografia por 
parte do mestrando, conjugando com a sua formação acadé-
mica, o design de comunicação.

 Por seu turno o foco da componente prática desta 
investigação dá origem ao subtítulo, “o seu contributo no 
seio das campanhas publicitárias de teor social”, que 
recai sobre as causas sociais mais precisamente o cancro. 
Esta temática surge da preocução das problemáticas ineren-
tes ao estigma social da doença, nomeadamente os sinais 
corporais com os quais se procura evidenciar um preconcei-
to.

1.4. QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO
 Existe uma mudança comportamental criada através 
da utilização da fotografia. Esta interfere na maneira como as 
pessoas se regem pelo que vêem, simulando muitas vezes 
algo não real – manipular. 
 Na sociedade actual, a fotografia não é apenas uti-
lizada para fins pessoais. Este factor manipulador é visivel 
através das redes sociais, onde existe a necessidade das 
pessoas se exporem muitas vezes de uma forma não real. 
 Mais do que a exposição em demasia, grande parte 
das fotografias são alteradas e manipuladas o que pode, por 
vezes, levar a uma interpretação distorcida. 
 O design usa e abusa da fotografia para fins comer-
ciais. De acordo com a temática, colocam-se as seguintes 
questões:

1 - Qual o contributo da fotografia no desenvolvimento 
de um projecto de Design de Comunicação com forte 
pendor social? 

2 - Será legítimo utilizar e manipular a fotografia para co-
municar algo aparentemente verosímil?
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1.5. OBJECTIVOS 
DA INVESTIGAÇÃO
GERAIS:
-  Compreender o papel da fotografia no design de comuni-
cação.
-  Analisar o poder manipulador do objecto fotográfico aplica-
do ao domínio da comunicação.

ESPECÍFICOS:
-  Perceber a importância e mais-valia da fotografia nas cam-
panhas fotográficas de pendor social.
-  Compreender as consequências de uma imagem visual 
interpretada de outra forma que não a pretendida.

1.6. METODOLOGIA 
DA INVESTIGAÇÃO
 Na presente dissertação, foi utilizada uma metodolo-
gia prática de base qualitativa. 
 A investigação iniciou-se com uma revisão literária 
sobre as grandes temáticas em estudo, particularmente a fo-
tografia, na sua utilização como meio de manipulação. 
 Procede-se a revisão literária e as análises compara-
tivas das diferentes manipulações da fotografia nas diferen-
tes marcas que constituem o Estado da Arte.
 Utilizou-se o método de estudo de casos focados na 
patologia escolhida – cancro.
 Segue-se a componente projectual que comporta as 
duas campanhas de sensibilização/comunicação - Despir o 
Preconceito.



1.7. ÁREA DE INVESTIGAÇÃO
Figura 1, Área de investigação
fonte: arquivo pessoal
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1.8. ESTRUTURA 
DA INVESTIGAÇÃO
 Esta investigação de âmbito académico inicia-se no 
capítulo 1 com a introdução, a definição do objecto de es-
tudo, a exposição da problemática abordada, os objectivos 
inerentes à criação da presente investigação e metodologia 
utilizada. 
 Presentes no segundo e terceiro capítulo estarão 
as áreas temáticas de interesse para a concretização da 
componente projectual desta investigação. Trata-se de uma 
contextualização histórica e teórica sobre os grandes temas 
retratados como conceitos base para a elaboração de duas 
campanhas de sensibilização com utilização da fotografia. 
 Serão abordados, no terceiro capítulo (fotografia e 
design), as problemáticas inerentes ao processo comunica-
cional que operam no mundo do Design com a utilização da 
imagem fotográfica como objecto comunicativo nas temáti-
cas sociais. 
 No quarto capítulo serão analisados estudos de 
caso, que destacam o objecto fotográfico em contextos so-
ciais, finalizando o estudo dentro da temática escolhida para 
esta investigação - cancro.
 No quinto capítulo dar-se-á início à investigação ac-
tiva, a definição do argumento e o processo criativo das duas 
campanhas de sensibilização.
 No sexto capítulo serão apresentadas as conside-
rações finais da dissertação e recomendações para novas e 
futuras investigações.
 Por último, no sétimo capítulo, apresentar-se-ão os 
elementos pós-textuais, referências bibliográficas e biblio-
grafia.
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Criação de duas campanhas de sensibilização 
sobre os preconceitos do cancro.

1.9. DESENHO DE INVESTIGAÇÃO
Figura 2, Desenho de investigação
fonte: arquivo pessoal





CAPÍTULO 2
CONTEXTUALIZAÇÃO
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2.1. HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA 
 A fotografia tal como a conhecemos hoje é resultado 
de uma série de descobertas e invenções, ocasionais e pro-
positadas, ao longo de alguns séculos. 
 É necessário compreender o objecto fotográfico para 
promover e incentivar a utilização da imagem fotográfica no 
processo criativo de um designer. 
 Para uma melhor compreenssão deste objecto (ob-
jecto fotográfico), torna-se necessária uma contextualização 
histórica da temática.

 Desde a antiguidade o ser humano interessou-se pe-
los fenómenos e efeitos da luz na visão. Na China, no séc. 
X.a.c, Mo Ti observou que os raios luminosos, reflectidos por 
um objecto iluminado, passando através de um pequeno bu-
raco de uma caixa escura, davam desse objecto uma ima-
gem invertida mas exacta (câmara escura).
 A primeira notícia documental do uso da câmara es-
cura data o ano 1558, na obra Magiae Naturalis do napolita-
no Giovanni Battista Della Porta, que contém detalhes sobre 
a sua construção e respectivo uso, assim como descrições 
que provam que o dispositivo era bem conhecido pelos sá-
bios, ilusionistas e artistas da época. Estes usaram-na a par-
tir do Renascimento, com o advento da perspectiva. 
 A câmara escura era literalmente um quarto escuro, 
que deixava passar a luz por um buraco feito numa parede, 
estando esta parede paralela a uma outra ou a um plano so-
bre o qual a imagem projectada aparecia em cores naturais.
 A câmara escura foi muito utilizada quer por Leonar-
do da Vinci, quer por outros pintores renascentistas para a 
formação da imagem como auxilio do desenho e da pintura.  
 O pintor (e fotógrafo) contemporâneo David Hockney 1 
publicou um livro, “Secret knowledge: Rediscovering the lost 
techniques of the old masters, 2001”, onde descreve a impor-
tância do uso da câmara escura e outros aparelhos ópticos 
na pintura ao longo dos séculos.
 Entre o século XVII e XIX, a câmara escura não pa-
rou de evoluir. Lentes com mais qualidade definiam melhor a 
imagem, espelhos corrigiam a sua inversão e projectavam-
-na sobre superfícies adaptadas ao desenho. Ainda no sé-

1David Hockney, 1937, pintor,
artista,cenógrafo,fotógrafo 
e gravador britânico.
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culo XVII, o alemão Athanasius Kircher 2 projectou um tipo 
especial de câmara escura portátil, em forma de tenda des-
montável, muito utilizada pelos artistas para desenho de pai-
sagem.
 A “Camera Lucida”, inventada em 1807 por William 
Hyde Wollaston 3, combinava um prisma e uma lente sobre 
um suporte, o que permitia ao desenhador ver o objecto pre-
tendido em sobreposição no papel de desenho, o que lhe 
facilitava a transcrição.
No séc. XVIII realizam-se as primeiras experiências com 
substâncias químicas capazes de registar as imagens na 
câmara escura, sem ter que as desenhar à mão. Estuda-se 
assim, a propriedade, conhecida já há algum tempo, de algu-
mas substâncias que enegreceram com a luz. As primeiras 
a serem ensaiadas foram os sais de prata: cloretos, iodetos 
e brometos.
 Em 1777, o químico sueco Carl Wilhelm Scheele 
constatou que o cloreto de prata, não submetido à acção da 
luz, se dissolvia no amoníaco. Esta descoberta será utilizada 
posteriormente para tornar permanentes as imagens fotográ-
ficas de modo a que estas pudessem ser visionadas com luz 
(as primeiras experiências fotográficas tinham que ser con-
servadas em locais com muito pouca luz para impedir o seu 
escurecimento com a acção da luz).
 Em 1802, o inglês Thomas Wedgwood 4, associado 
ao químico Humphry Davy 5, ensaiou a reprodução de ima-
gens sobre couro e papel embebidos numa solução de ni-
trato de prata. As suas experiências demonstraram que era 
possível obter quimicamente através da luz, não somente 
imagens indefinidas, mas também o contorno de objectos 
como folhas de árvore e tecidos. No entanto, não descobri-
ram ainda o método de parar a acção da luz sobre os sais de 
prata. A menos que fossem guardadas na escuridão total, as 
imagens apagavam-se completamente.
 No início do século XIX, a burguesia culta de Ingla-
terra e França interessou-se pelas aplicações práticas das 
novas descobertas científicas. Nesta altura, em locais di-
ferentes e sem terem conhecimento uns dos outros, foram 
muitos os investigadores que procuravam o método de obter 
fotografias. 
 Um dos mais interessados nessas pesquisas, foi o 
litógrafo e inventor francês Nicéphore Niépce 6, que com o 

2Athanasius Kircher, 1602-
1680, físico Alemão, filósofo 

e cientista jesuíta. Foi pro-
fessor de várias disciplinas 

em Würzburg. Inventor 
da “lâmpada mágica” ou 

câmara escura portátil entre 
outros instrumentos ópticos.

3William Hyde Wollaston, 
médico, físico e químico 

britânico nascido em East 
Dereham na Inglaterra, no-

tabilizado pelas suas inven-
ções em óptica e também 

por descobrir dois elementos 
químicos e por desenvolver 

uma maneira de processar o 
minério de platina. 

4Thomas Wedgwood (1771-
1805) nasceu na Etrúria, 

em Staffordshire, Inglaterra. 
Thomas trabalhava com 

fotografia e realizava muitas 
experiências para tentar 

descobrir como fazer com 
que a imagem fotográfica 

permanecesse na película 
e acabou por tornar-se o 

padrinho da fotografia.

5Humphry Davy,professor e 
químico inglês. Pioneiro da 
eletroquímica, nascido em 
Paenzance, na Cornualha 

é um dos mais famosos 
químicos do século XIX.

6Inventor francês respon-
sável pela descoberta da 

fotografia, Joseph Nicéphore 
Niépce nasceu a 7 de Março 

de 1765 e faleceu a 5 de 
Julho de 1833.
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seu irmão Claude já tinha conseguido, em 1816, realizar uma 
imagem em câmara escura utilizando papel sensibilizado 
com cloreto de prata. Mas foi em 1827, que Niepce expôs 
uma placa de estanho coberta de betume da judeia na câma-
ra escura e obteve, depois de uma exposição de oito horas, 
uma imagem de um pombal (imagem), que era a vista da 
janela da sua sala de trabalho.

 “A fotografia pressupõe um aparelho (câmara escura) mu-
nido de uma objectiva no qual é colocada uma emulsão sensível. O 
obturador da objectiva é aberto após a regulação da distância, da 
luz e do tempo de exposição. A emulsão é depois mergulhada num 
banho “revelador”.”
(Gervereau, 2007: 157)

 Nicéphore Niepce defendia a mais rigorosa designa-
ção desta fantástica descoberta como “Le point de vue est un 
assemblage d’objets sur lesquels la vue se dirige et s’arrête dans 
un certain éloignement.” 7 (Virilio, 1988: 49)

 A fotografia é claramente uma invenção do séc XIX. 
Portanto, tem uma existência relativamente curta. No entan-
to, alterou profundamente o olhar, visto que o nosso contacto 
com todas as imagens fixas passa geralmente pela fotogra-
fia. Mas, “do mesmo modo que não há “verdade” do olhar (há 
sempre uma percepção singular, segundo determinado ângulo), 
não existe “verdade” fotográfica.”
(Gervereau, 2007: 156)

 Esta afirmação comprova que a fotografia nunca é 
neutra, tal como a pintura, é uma construção do real. A fo-
tografia transmite, ao mesmo tempo, a mensagem do seu 
tema e a sua própria mensagem.
 Convém, pois, analisar duplamente uma fotografia. 
Além disso, trata-se geralmente de um tempo parado (foto-
grafia de reportagem) e, portanto, faz parte de um antes e 
um depois. É por isso que o instante da escolha, da selecção 
(selecção do ângulo e selecção da fotografia, entre tantas 
outras tomadas da mesma cena, selecção do enquadramen-
to), tem tanta importância. 

7t.l: “o ponto de vista é um 
conjunto de objectos sobre 
os quais a visão se direc-
ciona e pára com uma certa 
distância.”
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  “A fotografia simboliza todas as convergências específicas 
da decisão. Permite pormenorizar o processo encomenda-criação-
-difusão.” (Joly, 1994 p.105)

 Em pleno século XXI, é do senso comum que a foto-
grafia não é uma produção de imagens inocente, casual ou 
meramente mecânica. Durante longos anos, muitos diziam 
que a fotografia não era nada mais do que uma simples re-
produção da natureza, do mundo que nos rodeia.
 Para além da sua riqueza semântica, a fotografia 
constrói universos plásticos e distingue-se por uma consi-
derável diversidade de utilização. Muito sucintamente pode-
mos dizer que a fotografia de moda, por exemplo, tem como 
objectivo principal difundir e comercializar produtos gerados 
por este mesmo meio. 
 Por sua a vez, a fotografia jornalística, que irá receber 
nesta investigação um destaque no capítulo da manipulação, 
focaliza-se no impacto, aspectos da atualidade e interesse 
social, deixando de parte o aspecto estético. 
 Por fim, a fotografia publicitária que através de boas 
produções, técnicas e estéticas, vive de suportes, tais como 
cartazes, outdoors, revistas, jornais, anúncios televisivos e 
também vive da manipulação anterior e posterior à concreti-
zação das fotografias.
 O aspecto ilusório ou mesmo utópico da fotografia 
não está somente no esboço da natureza num croqui de 
papel ou noutro suporte. Mas sim no facto de este esboço 
tratar-se de uma imagem, uma representação da natureza e 
do mundo em códigos. 
 Uma fotografia é mais do que um mero suporte, é o 
elo de ligação entre o Homem e o Mundo, contendo experi-
ências e sentimentos.
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2.2. SEMIÓTICA DA IMAGEM
 Para o processo de comunicação existem determina-
das variáveis indispensáveis inerentes às componentes visu-
ais de uma campanha. 
 A semiótica é considerada a doutrina dos signos, ou 
estudo dos signos que aborda a forma como estes se com-
portam no espaço. Charles Sanders Peirce e Ferdinand de 
Saussure podem ser considerados os pais da “semiótica” ou 
“semiologia” e foi devido aos desenvolvimentos das últimas 
décadas na linguística, filosofia da língua e semiótica, que 
este estudo ganhou uma grande importância no âmbito da 
teoria da comunicação. 

 É possivel enunciar três áreas de estudo da semió-
tica, o signo que consiste na abordagem ou estudo de dife-
rentes variáveis de signos, os códigos ou sistemas em que 
os signos estão organizados e a cultura na qual estes signos 
ou códigos habitam. Na semiótica considera-se que o obser-
vador ou receptor desempenha um papel activo e presente. 
Este designa-se na maioria das vezes por leitor e não re-
ceptor, pois a denominação “leitor” implica um maior grau de 
actividade. O leitor, por sua vez, ajuda no processo criativo 
do significado, levando até ele a sua experiência, atitudes e 
emoções. 

 “ O signo é algo físico, perceptível pelos nossos sentidos, 
refere-se a algo diferente de si mesmo e depende do reconheci-
mento, por parte de quem o usa.” 
(Fiske, 2004: 63)

 Basicamente, um signo é qualquer elemento que seja 
utilizado para exprimir uma dada realidade física ou psico-
lógica; nesta relação, o primeiro funciona como significante 
em relação à segunda, que é o significado (ou referente); as 
relações entre significantes e significados podem ser de dois 
tipos: denotação e conotação. Denotação descreve a rela-
ção entre o significante e o significado no interior do signo, e 
a relação do signo com o seu referente. Conotação descreve 
a interacção que ocorre quando o signo se encontra com os 
sentimentos e emoções do “leitor” e com os seus valores. 
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 Na utilização da figura humana numa campanha co-
municacional, a significação do signo é determinada pela 
sua diferença entre outros signos. 
 A marca Chanel numa das suas enúmeras campa-
nhas de cosméticos, utiliza a actriz francesa Catherine De-
neuve para dar ao seu perfume uma imagem de um determi-
nado conceito, o chique francês, sofisticado e tradicional. 
A actriz neste caso torna-se um signo presente num sistema. 
A significação de Catherine Deneuve foi determinada por ou-
tras actrizes e modelos francesas. Através deste modelo de 
significação, os significados tornam-se os conceitos mentais 
utilizados na divisão da realidade possibilitando a sua cate-
gorização de forma a podermos compreendê-la. 
 A semiótica considera a comunicação como geração 
de significação nas mensagens transmitidas. A significação, 
por sua vez, não é um conceito total nem absoluto, mas um 
processo activo.
 
 “L’observation d’une image différente de celle d’une simple 
consommation d’intention fugace, est lui poser des questions.” 8

(Gervereau, 1994: 41)

 No estudo específico da semiótica da imagem foto-
gráfica, a fotografia não é apenas uma imagem (o produto 
de uma técnica de uma acção, o resultado de um fazer), é 
um acto. É “Quelque chose que a chaque cliché vivent entre le 
spectateur et le observateur devient un défi delà de son effet réa-
liste naturel grâce à une relation mécanique entre la lumière et la 
chimie.” 9 (Dubois, 1990: 52)

 Em 1964, Barthes mostrou numa participação teó-
rica, intitulada de “Recherches Sémiologiques”, que todo o 
sistema de signos se mistura com a linguagem verbal. 
 Torna-se difícil encontrar imagens que não sejam 
acompanhadas por linguagem verbal oral ou escrita. 
 Em toda a imagem, falando em cinema, publicidade, 
televisão, banda desenhada, imprensa, etc., a linguagem 
verbal duplica o conteúdo visual, mantendo uma relação es-
trutural com a mensagem visual.

8t.l: “Observar uma imagem, 
de modo diferente do que 

com uma simples intenção 
de consumo fugaz, é fazer-

-lhe perguntas.” 

9t.l: “Algo vivo que a cada 
clichê entre o expectador e 

o observador se torna um 
desafio além do seu natural 
efeito realista através de um 

relacionamento mecânico 
entre a luz e a química.” 
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 Philippe Dubois cria uma pequena retrospectiva his-
tórica sobre a questão do realismo na fotografia. A fotografia 
como espelho do real, como transformação do real e traço 
de um real. Desde o início do séc XIX, “a fotografia é quase 
universalmente considerada uma imitação perfeita da realidade.” 
(Joly, 2005: 85) 

 Esta afirmação anterior deve-se a uma elevada evo-
lução técnica e a um processo mecânico fotográfico avan-
çado que permite criar uma imagem de forma automática e 
imediata, quase natural.

 “La photographie est un domaine mobile et ouvert dont 
cette édition offre de nouvelles perspectives, à la fois historique 
(photographie scientifique et délirente XIX) esthétique (le rôle de 
la photographie dans le domaine de l’art contemporain) analytique 
(conçu la photographie comme appareil psychique) et stylistique (la 
conduite exemplaire de l’écrivain / photographe Denis Roche).” 10

(Dubois, 1990: 61)

10t.l: “A fotografia é um 
campo aberto e móvel 
respeito do qual esta edição 
oferece novas perspectivas, 
ao mesmo tempo histórica ( 
a fotografia científica e deli-
rante do século XIX) estética 
(o papel da fotografia no 
campo da arte contemporâ-
nea) analítica (a fotografia 
concebida com aparelho 
psíquico) e estilística ( a 
conduta exemplar do escri-
tor/fotógrafo Denis Roche).” 
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2.3. O FALSO E A MONTAGEM
“Il n’est pas difficile de dire si quelque chose est faux. La difficulté 
est de dire si quelque chose est authentique.” 11

(Eco, 2011: 35)

 Para exemplificar esta afirmação de Umberto Eco, 
nada melhor que falar da mediática obra Monalisa do pintor 
Leonardo Davinci. Devido à popularidade desta obra, foram 
feitas inúmeras cópias das quais muitas delas exemplificam 
as técnicas contemporâneas com as quais se torna claro afir-
mar que são cópias e não a original. 
 No que diz respeito à Monalisa presente no museu 
Louvre, torna-se difícil afirmar que se trata da autêntica obra 
realizada pelo próprio Leonardo Davinci.
 Por um lado, somos detentores de uma fé aliada à 
tradição que nos certifica que estamos diante de uma obra 
original. Por outro lado, apesar de todos os controlos quími-
cos que comprovam que se trata de uma tela da época em 
questão, não poderá ter sido feita pelo primo do Leonardo 
Davinci? E a verdadeira Monalisa? Desapareceu? Será ela 
mais deslumbrante do que a que todos nós conhecemos? 
 Estamos rodeados de “falsos”, dificultando a percep-
ção daquilo que realmente é autêntico. Desde sempre, so-
mos dominados pela imprensa com tudo que nos é transmi-
tido independentemente da veracidade dos factos. 
 Na Internet, no mundo virtual vive-se uma incerteza 
sobre a veracidade dos conteúdos digitais. Uma elevada per-
centagem dos artigos presentes na Wikipédia sãodetentores 
de incertezas. Estes provêm dos próprios internâutas que al-
teram e acrescentam a informação presente na plataforma. 
Apesar desta compreensão ser da população em geral, há 
indivíduos que passam a vida no mundo virtual, perdendo a 
noção do paradoxo entre a verdade e a mentira ou mesmo o 
que poderá ser fiável. É então evidente que o mundo virtual 
aumentou as falsificações.

 “A manipulação da fotografia, a parcialidade na sua esco-
lha e os múltiplos fatores que influem na percepção que dela se 
tem jogam por terra o ditado de que a imagem vale mais que mil 
palavras.” (Boris, 2006: 15)

11t.l: “Não é dificil dizer que 
algo é falso. A dificuldade 

está em comprovar que algo 
é autêntico.”
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 Qualquer que seja o tema representado numa foto-
grafia é a lembrança que ela traz de uma época desapare-
cida o aspecto simbólico sempre recorrente. É a fotografia, 
dentre as demais fontes de informação histórica não conven-
cionais, uma das que têm atraído o interesse de um número 
maior de pesquisadores; um eficaz instrumento de descober-
ta e análise dos cenários e factos do passado.
 Segundo Didi-Huberman, “Montagem é o tipo de co-
nhecimento que emerge da combinação entre os arquivos e 
seus intervalos, as imagens e suas lacunas. Um tipo de co-
nhecimento que respeita a amálgama de tempos que consti-
tui cada imagem.” (Lissovky 2011 apud Didi-Huberman: 5)
 Quaisquer que sejam os conteúdos das imagens 
devemos considerá-las sempre como fontes históricas de 
abrangência multidisciplinar, decisivas para seu emprego 
nas diferentes vertentes de investigação histórica. As ima-
gens fotográficas, entretanto, são apenas o ponto de partida, 
a pista para tentarmos desvendar o passado. Elas nos mos-
tram um fragmento seleccionado da aparência das coisas, 
das pessoas, dos factos, tal como foram esteticamente con-
gelados num dado momento de sua existência/ocorrência.
  A manipulação é inerente à construção da imagem 
fotográfica. A fotografia é sempre manipulada, visto que se 
trata de uma representação segundo um filtro cultural são 
as interpretações culturais, estéticas/ideológicas e de outras 
naturezas que se acham codificadas nas imagens.
  
 “A fotografia que se refere a um micro-aspecto do mundo, 
a uma determinada realidade que ela registra. No entanto, quere-
mos sempre saber mais a respeito daquilo que se acha gravado na 
fotografia. Porque temos a consciência que o que vemos se conec-
ta a inúmeros fatos sobre os quais nada sabemos; e que podem 
contextualizar a imagem: um registro de aparências, composto 
de múltiplas realidades…  A decifração das imagens vai além das 
aparências. Sua realidade interior deve ser desvendada segundo 
metodologias adequadas de análise e interpretação, caso contrário 
permaneceremos na superfície das imagens, iconografias ilustrati-
vas sem densidade histórica.” (Boris, 2006: 15: 25)
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2.4. MANIPULAÇÃO 
DE IMAGENS NA HISTÓRIA 

 “A realidade da fotografia não corresponde (necessariamen-
te) à verdade histórica, apenas ao registro expressivo da aparência. 
O seu potencial informativo poderá ser alcançado na medida em 
que esses fragmentos forem contextualizados na trama histórica nos 
seus múltiplos desdobrimentos sociais, políticos, culturais, que cir-
cunscreveram no tempo e no espaço o acto da tomada do registo. 
Caso contrário essas imagens permanecerão estagnadas em seu 
silêncio: fragmentos desconectados da memória.” 
(Boris, 2006: 16)
 
 Assim como as demais fontes de informação histó-
rica, as fotografias não podem ser aceites imediatamente 
como espelhos dos factos da realidade. A imagem de qual-
quer objecto ou situação documentada pode ser dramatizada 
ou estetizada, de acordo com a ênfase (intenção) pretendida 
pelo fotógrafo. 
 A manipulação de fotografias com objectivos sociais 
e políticos surge com o aparecimento da própria política, na 
tentativa de manipular não só a imagem mas também a leitu-
ra da fotografia feita pela sociedade. Uma das mais clássicas 
e conhecidas manipulações fotográficas é a alteração das 
fotografias a mando de Estaline para apagar da memória, e 
da história, os seus inimigos políticos.
 Na figura 3, temos Lenine e Trotsky na Praça Verme-
lha celebrando juntos o segundo aniversário da revolução 
(1919). Depois, a figura 4, fotografia retocada para publicação 
(em 1967) de um livro sobre Lenin. A personagem retocada 
foi Trotsky e outros presentes, enviados para as brumas da 
falta de memória.
 Na figura 5 e figura 6, Trata-se de Nikolai Yezhov que 
foi apagado da foto onde aparecia ao lado de Estaline, após 
o primeiro ter sido executado a mando do segundo em 1940. 
Ironicamente foi substituído pelas águas do canal Mosco-
vo-Volga: Nicolai tinha sido o comissário responsável pelo 
transporte fluvial.
 Na figura 7, de 1820, Lenine em frente ao Teatro Bol-
shoi em Moscovo discursa às tropas revolucionárias. Trotsky, 
que no governo comunista era responsável pela área militar, 
acompanha-o em posição de destaque. 
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Figura 3, 1919, 2º aniversário da revolução
fonte: http://www.historiaemprojetos.blogspot.com; 
Acedido em 14 de Janeiro 2012

Figura 4, 1919, 2º aniversário da revolução
fonte: http://www.historiaemprojetos.blogspot.com; 
Acedido em 14 de Janeiro 2012

 Esta imagem tornou-se um símbolo da Rússia revo-
lucionária, mas a sua utilização em muitas publicações de 
grande tiragem foi filtrada para extrair Trotsky desse símbolo 
(figura 8). 
(História em projecto, 2008, acesso 14 de Janeiro 2012)

Figura 5, 1940, Nikolai Yezhov e Staline (original)
fonte: http://www.historiaemprojetos.blogspot.com
Acedido em 14 de Janeiro 2012

Figura 6, 1940, Staline (manipulação)
fonte: http://www.historiaemprojetos.blogspot.com
Acedido em 14 de Janeiro 2012

Figura 7, 1820, Lenine e Trotsky (original)
fonte: http://www.historiaemprojetos.blogspot.com
Acedido em 14 de Janeiro 2012

Figura 8, 1820, Lenine (manipulação)
fonte: http://www.historiaemprojetos.blogspot.com
Acedido em 14 de Janeiro 2012
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 “A gênese e a história dos documentos fotográficos, assim 
como os fragmentos do mundo visível passado que esses mes-
mos documentos preservam congelados, requerem, para sua de-
vida compreensão, uma ampla gama de informações advindas de 
diferentes áreas do conhecimento.” (Boris, 2006: 23)

 A partir de todo o estudo aqui apresentado, concluí-
mos que se a imagem fotográfica, não é uma representação 
total da realidade, também não é interpretada como cópia 
ou mesmo imitação. É sim, uma mediação simbólica que traz 
semelhanças com o acontecimento capturado pelo aparelho fo-
tográfico, tornando-se manipulada ou mesmo manipuladora.
 



CAPÍTULO 3
FOTOGRAFIA E DESIGN
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3.1. CULTURA VISUAL
 A tendência para uma cultura cada vez mais baseada 
em imagens faz-se sentir na publicidade. Segundo Jonathan 
Cranin:

 “As revistas estão cheias de anúnucios de poucas pala-
vras e muitas imagens... é possivel que as imagens não captem 
as emoções tão bem quanto as palavras, mas é certo que o fazem 
mais rapidamente” (Wiedemann, 2005: .262) 

 Esta linguagem icónica que tanto se destaca no De-
sign de Comunicação, tem caminhado no sentido de se au-
tomatizar dentro da linguagem verbal. 
 A descodificação de pictogramas tornou-se num es-
tímulo permaturo pelos cidadãos. Toda esta transformação 
cultural e proliferação tecnológica parte pelo natural apelo 
humano da imagem visual, conduzindo a sociedade para 
uma cultura de imagens, quase uma forma de estar na vida. 
Toda esta grandiosidade adquirida pela imagem surge atra-
vés da televisão. 
 Tal como a televisão, os designers têm o poder de 
reinventar o quotidiano e construir novas relações e expe-
riências. Com a era digital, a cultura visual distanciou-se do 
inicial significado que esta comportava. A evolução desta te-
mática é notória e mesmo preocupante, visto que esbate a 
fronteira entre a realidade e a ficção. É possivel, com uma 
simples câmara fotográfica, um mero cidadão tornar-se re-
pórter e ilustrar um telejornal, basta estar no sitio certo à hora 
certa e, através do poder que a tecnologia confere, captar 
imagens “únicas”.
 À medida que a indústria publicitária atinge a ma-
turidade, é notório o aumento do volume de imagens para 
consumo. Esta realidade condiciona os dogmas sobre o real 
levando-nos, através de um aumento sensorial, a questionar 
o que é a realidade. A problemática pertinente evidenciada 
na construção desta investigação, parte da dismistificação 
do real/irreal. 
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 Cada vez menos parece interessar-nos o que é re-
almente verosímil. O interesse da sociedade concentra-se 
naquilo que impressiona ou naquilo que achamos entusias-
mante. A necessidade de divertimento adquire uma impor-
tância tal que dilude o conceito de real.  

 Conclui-se que a proliferação das imagens, causa-
das pela democratização dos meios digitais, molda e altera 
diariamente a cultura visual o que obriga artistas e mesmo 
profissionais do design, a reequacionar o seu papel e a sua 
abordagem visual.
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3.2. DESIGN DE COMUNICAÇÃO
 A origem do design ainda é algo muito indefinido, al-
guns historiadores defendem que o design surgiu com a Re-
volução Industrial, porém podemos considerar o seu apare-
cimento um pouco antes, com a impressão da primeira Bíblia 
ou com a criação de certos mecanismos de funcionamento 
de alguns objectos. E há mesmo quem defenda que o de-
sign apareceu na pré-história, a partir do momento em que 
o Homem desenhou nas paredes e criou os seus próprios 
objectos. 

 Em 1760 começaram a aparecer objectos mecaniza-
dos que não necessitavam da força humana. Deu-se uma 
mudança de mentalidade que a arte acompanhou, começan-
do a tomar todo o Homem como capaz, independente da sua 
classe social. A sociedade é questionada sobre a sua forma. 
 No início do século XX apareceu o design como ferra-
menta para a indústria e para a criação de uma nova estéti-
ca. Juntamente com o surgimento do conceito de standart, a 
afirmação das exposições e divulgação, apareceu a diferen-
ciação de marca. 
 As marcas surgiram com a Revolução Industrial 12.
Com a produção em série os produtos de um ou outro fa-
bricante eram praticamente iguais. Surgiu a necessidade de 
diferenciar a identidade de quem os produzia. As empresas 
começaram a preocupar-se então com a marca. 
 Surgiram os logótipos, as mascotes e slogans para 
distinguir a identidade da empresas. Começou aí a associa-
ção de valores a empresas, conferindo a essas uma perso-
nalidade. 

12A Revolução tornou os 
métodos de produção mais 
eficientes. Os produtos pas-
saram a ser produzidos mais 
rapidamente, barateando 
o preço e estimulando o 
consumo.
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 “As marcas são cada vez mais utilizadas para a identifica-
ção cultural por parte dos seus consumidores, e os designers não 
se podem dar ao luxo de o ignorar.” (Bruinsma, 2005: 17)

 A partir daí as empresas tiveram de trabalhar em si-
multâneo os produtos e a sua imagem de marca. 
 No primeiro século, a prioridade foi dada ao produto. 
Mais tarde, as empresas entenderam que a criação e susten-
tação de uma marca e personalidade perante o público era a 
melhor estratégia para fazer crescer uma empresa.
 
 Dentro do design, o projecto é uma intenção de fazer 
algo que é feito ao longo do tempo, sendo uma actividade 
intencional. É o modo peculiar de um designer levar a cabo 
um método, ou uma metodologia, desde a sua concepção 
até à sua realização. A sua realização implica um objectivo 
que está associado ao produto final, este deve responder 
ao objectivo inicial e reflectir o trabalho realizado. O projecto 
envolve sempre complexidade e incerteza. O seu objectivo 
central constitui sempre um problema. 
 O projecto é uma acção prolongada e faseada, es-
tendendo-se ao longo do tempo. As suas fases vão desde a 
formulação do objectivo central até à apresentação dos re-
sultados. A função de um projecto é realizar as intenções.

O DESIGN DE COMUNICAÇÃO TORNOU-SE 
OMNIPRESENTE NA NOSSA SOCIEDADE. 

 Não há um dia que passe que não sejamos inunda-
dos por logótipos, revistas, sites ou sinais. No entanto, sendo 
estes elementos de comunicação um dado adquirido do nos-
so quotidiano, pouco se sabe sobre quem está por detrás de 
tudo isto. 
 Visto que o nosso trabalho está tão presente na vida 
de todos e na sociedade em geral, porque é que ninguém 
sabe exactamente o que fazemos? Porque é que ainda nos 
perguntam se um designer é quem desenha cadeiras ou 
sapatos? Ou se o nosso trabalho consiste essencialmente 
em ilustrar algo? Isto são as perguntas habituais dos nossos 
familiares ou amigos às quais tentamos responder pronta-
mente e sem hesitações, mas cuja resposta é sempre mais 



FOTOGRAFIA E DESIGN | 33

complexa do que a que acabamos por dar. Então, o que faz 
realmente um designer gráfico? E porque é que é que a nos-
sa profissão não tem ainda hoje em dia o mesmo reconheci-
mento que têm a advocacia ou a arquitectura?
 
 Hoje o significado de Design de Comunicação está 
disfarçado com outros conceitos, por vezes completamente 
distantes da sua essência, sendo este associado à publicida-
de, à arquitectura, à arte ou então ao desconhecimento total 
desta profissão.
 O design e o designer de comunicação têm um papel 
fundamental na sociedade. 
 Os designers pretendem descobrir o verdadeiro sig-
nificado da palavra humano. A principal preocupação incide 
na criação de sistemas, projectos e mensagens que ajudem 
a ultrapassar e a divulgar os problemas, realidades e neces-
sidades da sociedade.
 O Design de Comunicação é uma poderosa ferra-
menta, que transmite a mensagem, e por vezes assume a 
capacidade de influenciar a opinião pública, daí surge a res-
ponsabilidade. 
 Os designers são agentes da globalização, agindo no 
âmbito social, económico, cultural e político, tentando comu-
nicar, através de meios que considerem mais convenientes 
para chegar às pessoas, pois é disso que se trata o design, 
informar e fazer com que o receptor pense sobre a questão 
abordada.
 O Design Gráfico é uma forma de sintetizar grafica-
mente uma mensagem ou um conceito. É o processo criativo 
através do qual se propõe a resolução de um problema. Isto 
porque o design existe quase essencialmente na resposta a 
um problema específico que o designer, pelos seus meios, 
tentará resolver. 
 Quer consideremos a entidade que solicita os nossos 
serviços como cliente ou não, o que interessa é que se trata, 
para o designer, de atender às suas necessidades, quer seja 
criando uma imagem, montando uma exposição, paginan-
do um catálogo, quer até por vezes criando soluções que já 
pouco têm a ver com uma solução gráfica efectiva.
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 Deparamo-nos todos os dias com diversas situações 
desagradáveis, e para ultrapassarmos é necessário o con-
tributo de todos, pois a união faz a força. Os designers de 
comunicação neste sentido são muito activos, e tentam por 
todos os meios incentivar a participação da sociedade em 
projectos direccionados para o bem-estar da comunidade, 
como por exemplo temáticas associadas à solidariedade e 
inclusão social, cidadania e direitos humanos, a ecologia e 
preservação ambiental.
 
 Esta investigação pretende ir ao encontro desta parti-
cipação, aliando a tecnologia dos programas de edição com 
o elemento fotográfico e o factor chave para cativar o público 
no processo comunicacional, a criatividade.
 

O DESIGNER DE COMUNICAÇÃO 
TRABALHA COM E PARA A SOCIEDADE.

 A mistura de inúmeros elementos artísticos, sociais e 
culturais, com a interacção de outros profissionais das áreas 
do vídeo, arquitectura, engenharia, artes plásticas, potencia 
um produto ou sistema mais complexo e melhor organizado, 
visando sempre a função comunicativa. Este resultado pro-
porciona ao receptor múltiplas sensações, não apenas visu-
ais mas também emocionais.

 Em suma, o Design de Comunicação procura solu-
cionar problemas comunicacionais, tentando adequar a sua 
resposta ao que equacionou do problema. 
 É importante relembrar que Design de Comunicação 
não se resume à utilização do Photoshop, tal como a advo-
cacia não se resume à leitura do Código Penal. 
 Compete ao designer ser merecedor deste título, pro-
duzindo design carregado de humor e inteligência e trans-
missor de conceitos e valores, mas cabe à sociedade re-
conhecer o papel do designer de comunicação como uma 
profissão essencial e imprescindível para todos.
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3.3. FOTOGRAFIA NO DESIGN
 “Vamos falar por imagens: qualquer pensamento que 
possa ser articulado pode ser desenhado.” 
(Bruinsma, 2005 apud Paris-Clavel: 21)

 O design, como referenciado no texto anterior, tra-
balha com uma série de ferramentas e procedimentos para 
mostrar da melhor forma possível informações e mensagens 
para o seu público-alvo. O processo de produção dessa 
mensagem consiste na composição de elementos gráficos, 
textuais e fotográficos, tais como: tipografia; ilustrações; co-
res; linhas; traços; fotografias e formatos.
 A veracidade de um discurso é garantida com a utili-
zação de imagens devido à fotografia é compreendida como 
testemunha do olhar humano.

 A fotografia, assim como o design, assumem um 
papel essencial na sociedade contemporânea. Assumindo 
ambos um papel determinante nos acontecimentos sociais, 
religiosos e políticos, como em momentos da vida pessoal, 
familiar e profissional, principalmente a partir do século XX 
com o desenvolvimento da publicidade. Fortalece-se a rela-
ção entre fotografia e design.
 Com o passar do tempo, e com o desenvolvimento de 
novas tecnologias mediáticas, a fotografia passou a ocupar 
um papel cada vez mais importante. Com o avanço da arte 
moderna e contemporânea, a fotografia na publicidade foi 
ganhando uma linguagem cada vez menos icónica e mais 
simbólica. A velocidade dos processos sociais de comunica-
ção, neste tempo, começaram a reflectir no tempo de leitura 
dos anúncios, obrigando os publicitários e fotógrafos a de-
senvolverem mensagens sempre menos literais, que valori-
zassem a interacção da mensagem com o consumidor.



36 | FOTOGRAFIA E DESIGN

 A credibilidade e perfeita sintonia entre o bloco de 
texto e a imagem rapidamente se expandíu para outras ac-
tividades que não o design editorial. Além do factor informa-
tivo, a imagem adquiriu o factor estético aproximando, cada 
vez mais, o público de um produto final.
 A fotografia assume um papel único no design gráfi-
co. Nenhuma outra representação imagética visual consegue 
englobar, na sua totalidade, a existência do objecto/assunto 
registado. 
 Mais do que uma simples imagem, a fotografia é ma-
nipulada conscientemente pelo designer, de forma a induzir 
a sua leitura pelas pessoas consoante a mensagem preten-
dida. Os fotógrafos e os designers empregam sequências de 
cenas na composição do texto visual e exploram novos ângu-
los e enquadramentos que dão destaque a pequenos deta-
lhes dos objectos. Podemos observar, diante aquilo que nos 
rodeia, que o design e a imagem fotográfica não se separam 
da vida social. Sendo assim, contribuem para a construção 
dos processos de comunicação, de leitura e de interpretação 
da sociedade. 
 
 Segundo Gruszynski:
 “A prática do design gráfico consiste na articulação entre 
os signos verbais e não verbais com o objectivo de produzir uma 
mensagem.” (Gruszynsky, 2008: 85)

 Desta forma, as imagens, textos e outros elementos 
gráficos, aglutinam-se de forma pensada, para que estes, 
combinados, possam compor uma unidade gráfica, na qual 
os elementos se complementam em prol de uma comunica-
ção cuja mensagem é passada de forma subtil e sublime.
 No Design tanto as palavras como as imagens, sepa-
radamente ou em conjunto, falam por si, transmitindo visual-
mente o seu significado. 
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 Os designers começaram a integrar fotografias nos 
seus trabalhos gráficos para atribuir uma maior dinâmica e 
expressividade ao design. 
 Porque razão o design utiliza o objecto fotográfico 
para promover/comunicar algo? 
 A fotografia no design tem, numa primeira instância, 
a tarefa de chamar a atenção. Obviamente que não fica uni-
camente pelo destaque primário de um trabalho gráfico. 
 Mais do que uma função estética/decorativa, o objec-
to fotográfico é utilizado pelo design para contar uma histó-
ria, criar desejo, comunicar algo para além do que está re-
presentado. 
 Numa sociedade contemporânea, os meios de comu-
nicação em massa usam e abusam das imagens para pro-
mover coisas.  Existe a necessidade, para um melhor resul-
tado final, do designer munir-se de um entendimento básico 
em fotografia. Grande parte dos trabalhos gráficos são sus-
tentados pelas imagens ou fotografias utilizadas.
 
 Pretende-se salientar que a fotografia é um instru-
mento que permite ao design, por meio dos elementos da lin-
guagem visual, que engloba cores, texturas, objectos, cena, 
composição, criar uma relação de proximidade com um pú-
blico geral ou específico da mensagem comercial.
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3.4. A PUBLICIDADE 
 “Na publicidade, temos a utilização de uma linguagem hí-
brida, ou seja, a publicidade não só absorve novos formatos como 
também novos conteúdos ideológicos. O papel da fotografia na 
publicidade, desde quando se descobriu o poder sintetizante e im-
pressionador de uma boa fotografia, foi com a finalidade de com-
plementar um texto escrito.”
(Gomes, 2005, acesso 14 de Janeiro 2012) 

 A imagem, para além de complementar o texto, pos-
sui uma particularidade única no processo comunicacional 
directo, a criação do choque visual. Esta depara-se com a in-
tenção de captar a atenção e criar uma sensação virgem de 
comunicação em que qualquer pessoa, independentemente 
da sua formação, religião, do seu idioma, etc., consegue re-
tirar algo da imagem transmitida.
 Na sequência da criação de um choque visual criado 
através da imagem fotográfica, podemos observar um caso 
específico que demonstra o poder comunicacional da ima-
gem nestas temáticas sociais. 
 A fundação espanhola ANAR13, lançou um anúncio 
publicitário, neste ano de 2013, para incentivar as crianças a 
denunciarem casos de agressão infantil. A ideia original está 
na inserção de duas mensagens distintas num único cartaz, 
uma delas visível apenas por crianças, e uma outra diferente 
para os adultos. 
 Quem tem mais de 1.30m, vê o rosto de uma criança 
triste com a frase “às vezes, o abuso só é visível pelas crian-
ças que o sofrem”, porém para quem tem menos de 1.30m 
a imagem da criança aparece com hematomas e é possível 
ver uma frase que diz “se alguém te magoar, liga-nos e nós 
ajudamos-te”. Este outdoor recorre à impressão lenticular 
que permite a montagem de diversas imagens que podem 
ser vistas consoante o ângulo. Deste modo, os adultos vêem 
uma mensagem diferente que as crianças.

13Fundação ANAR (Ajuda 
para Crianças e Adolescen-
tes em Situação de Risco) é 

uma organização sem fins 
lucrativos. As suas origens 
remontam a 1970 e desde 

então esta fundação dedica-
-se ao quadro da Conven-

ção sobre os Direitos da 
Criança das Nações Unidas, 

para promover e defender 
os direitos das crianças e 

adolescentes em situação 
de risco e abandono, por 

projectos de desenvolvimen-
to na Espanha e na América 

Latina.



FOTOGRAFIA E DESIGN | 39

 É perceptível que no momento 
no qual se capta uma fotografia, o fo-
tógrafo, induz uma decisão visual, um 
conceito pré-formado da forma como 
pretende transparecer o que foi obser-
vado. Podemos concluir que qualquer 
comunicação visual transmite uma 
mensagem que por sua vez publicita 
algo.
 O termo publicidade surge no 
seguimento da cadeia de consumo de 
bens e serviços. 
 Efectivamente foi no sector co-
mercial que a publicidade se ergueu e 
expressou tal como hoje é vista. 
 Porém, pode ser compreendida 
como método ou meio de organizar o 
sector social, apontando modelos de 
comportamento, fornecendo interpreta-
ções do compreendido como real, dis-
seminando valores ou mesmo novos 
métodos de relacionamentos inter-pes-
soais.
 A elaboração de uma campanha 
publicitária tornou-se numa tarefa fase-
ada e multidisciplinar. 

Figura 9, campanha ANAR em Mupi, vista por um adulto.
fonte: http://comunicadores.info/2013/05/06/fundacao-anar-
cria-painel-publicitario-que-so-crianca-ve/ 
Acedido em 23 de Maio 2013

Figura 10, campanha ANAR em Mupi, vista por uma criança.
fonte: http://comunicadores.info/2013/05/06/fundacao-anar-
cria-painel-publicitario-que-so-crianca-ve/ 
Acedido em 23 de Maio 2013
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 Os investimentos em publicidade são muito concen-
trados. Esta é regulamentada pelo código da publicidade 
cujos princípios gerais são, para além da obrigação de res-
peitar a lei, a obrigatoriedade de ser indentificado enquanto 
tal, a obrigatoriedade de ser verdadeira, e a obrigatoriedade 
de respeitar o direito dos consumidores ou receptores, no 
caso específico desta investigação. 

 A elaboração de uma campanha fotográfica comporta 
quatro possíveis etapas, redacção do briefing 14; concepção 
da campanha; execução da campanha e avaliação da sua 
eficácia. A preparação de uma campanha publicitária apoia-
da num plano de trabalho criativo apresenta vantagens no 
processo criativo. Este documento permite chegar a um con-
senso entre o cliente e a agência o que orienta o trabalho do 
criativo relativamente aos objectivos da campanha. O plano 
de trabalho serve essencialmente para avaliar os projectos 
apresentados pelos criativos e verificar a conformidade na 
estratégia no processo. 

 A etapa que prosegue a elaboração do plano de tra-
balho é a fase da criação. Esta fase consiste em imaginar 
e e descrever, sob a forma de documento criativo, a forma 
como se vai processar a mensagem definida no plano de tra-
balho. A criação, tal como foi descrita, não é a execução da 
campanha pois nesta fase ainda não existe anúncio ou cam-
panha finalizada. Como foco investigativo, campanhas im-
pressas, a fase denominada de criação é apresentada sob a 
forma de maquetas. A função deste documento é permitir ao 
anunciante pronunciar-se sobre um projecto antes de existir 
um elevado custo de execução. O processo criativo assenta-
-se num conceito publicitário (ideia central) exprimindo uma 
mensagem. 
 Abordando a publicidade centrada no “outro”, desen-
volvida nesta investigação, esta foi, a partir da década de 
90, requisitada pelas mais diversas instituições de solidarie-
dade. Quem mais recorre a esta vertente publicitária são as 
instituições que lidam com os problemas da humanidade tais 
como: o estado, organizações internacionais e organizações 
não governamentais.

14O briefing é um documen-
to que contém todas as 

informações e orientações 
de que a agência tem 

necessidade para trabalhar 
eficazmente na concepção 

da campanha.
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 A noção de manipulação e muitas vezes de mentira 
persegue a publicidade. Será a publicidade manipuladora? 
Segundo Baudrilllard, a publicidade está para além do ver-
dadeiro e do falso, não ilude. 

Boorstin apresenta uma visão curiosa sobre este aspecto: 
 “A persuasão e a mistificação não provêm tanto da sua 
falta de escrúpulos quanto do prazer que temos em ser enganados: 
procedem menos do seu desejo de seduzir do que do nosso desejo 
de ser seduzidos” (Baudrillard aput Boorstin, 2003: 124)

 A publicidade a favor de causas sociais preocupa-se 
com o choque e a indignação. Nem sempre estamos perante 
o divertimento, o humor ou mesmo o sonho. 

 Segundo Lipovetsky:
 “A publicidade quer menos convencer do que fazer sorrir, 
espantar, divertir.” Já não é a questão dos enunciados nem verda-
deiros nem falsos e “a profecia que se realiza a si própria”, mas “os 
jogos de associações, e os curtos-circuitos de sentido.”
(Lipovetsky, 1989: 250)

 Como argumenta Ugo Volli, 2005, no seu livro “se-
miótica da Publicidade”, a mensagem publicitária tem sem-
pre como pretexto principal um valor positivo. Dessa mesma 
forma, o consumidor sente-se participante na mensagem, 
afectando a sua atitude em relação ao consumo do produto 
em questão com a qual favorece uma nova visão de uma 
realidade social. 
 Para além da função ilustrativa, as imagens, compos-
tas numa mensagem publicitária, adquirem funções plásticas 
e figurativas. Segundo Volli, as imagens são capazes de con-
tar histórias perante uma inexistencia de texto. 
 Conclui-se que vivemos num espaço semântico, de-
tentor de simbolismos. Onde o texto publicitário adquiriu um 
carácter ficcional, valorizando um determinado produto ou 
marca. 
 Assistimos hoje a uma comunicação criativa, irrealis-
ta, teatral, extravagante mas espectacular. É assim que fun-
ciona a sedução na publicidade.
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3.5. A MULHER NA PUBLICIDADE
 A presença do corpo feminino na publicidade está 
associado, na sua grande parte, a determinados propósitos 
sedutores e sensuais por parte do anúnciante/agência de de-
sign. Porém, é importante salientar a tardia utilização deste 
processo de comunicação que surge de um conjunto de pre-
conceitos relacionados com as questões éticas, a cultura e 
sobretudo o pudor e censura aplicados a esta utilização.
 Para além da função persuasiva que pretende facili-
tar a inserção de produtos/serviços no mercado, a presença 
do corpo feminino nas campanhas publicitárias acaba por 
exaltar a beleza e formas anatómicas deste género. Nesta 
dupla função, o corpo fotografado desempenha um papel de 
“objecto” onde é demonstrado gratuitamente ao consumidor, 
apesar de revelar detalhes da sua intimidade.

 “Nunca la mujer fue tan considerada como un objeto como 
lo es en la actualidad”. 15  (Etxebarría, 2002: 20)

 Por sua vez, os publicitários ou designers, recorrem 
a determinadas representações do corpo da mulher com o 
único objectivo de dar a entender ao destinatário do produto 
(género masculino) que a posse daquele artigo, promovido 
e comunicado com a ajuda daquela modelo, elevará perante 
os outros, o seu estatuto social, económico ou mesmo pro-
fissional. Se estivermos diante de um produto destinado aos 
homens, o uso da nudez torna-se a chave da mensagem 
publicitária, esta funciona como convite ao olhar masculino, 
em que o corpo da modelo é também um “objecto a ser con-
sumido”. (Figura 9 e 10)

15t.l: “Nunca a mulher foi tão 
objecto como o é nos dias 

de hoje” 
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Figura 11, 2001, Truth | Calvin Klein
fonte: http://www.imagesdeparfums.fr/Klein_Calvin/
Acedido em 7 de Janeiro 2013
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Figura 12, 1993, Obsession | Calvin Klein
fonte: http://www.imagesdeparfums.fr/Klein_Calvin/
Acedido em 7 de Janeiro 2013
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3.6. DESIGN DE SEDUÇÃO
 Nos contextos da contemporaneidade, a cidade tor-
nou-se um texto visual constituído por múltiplos cartazes, 
painéis de sinalização, logótipos, painéis informativos, graffi-
tis, etc. Em casa, somos confrontados com produtos de de-
sign de informação e comunicação através de uma crescen-
te panóplia de meios, que vão desde os jornais e revistas até 
à televisão e à Internet.   
 
 “O design não é uma actividade neutra, muito pelo contrá-
rio: de forma consciente ou não, os designers ocupam-se activa-
mente em moldar a cultura.”  (Bruinsma, 2005: 12)
 
 As marcas são cada vez mais utilizadas como iden-
tificação cultural por parte dos seus consumidores, deste 
modo, os designers têm um papel fundamental neste pro-
cesso publicitário. As referências culturais podem estar ocul-
tas no design, mas funcionam como catalisadores. Estas são 
capazes de suscitar a consciência do significado cultural da 
mensagem e do contexto do design.
Publicidade Dove “Evolution”

 A campanha denominada “Beleza Real” pela marca 
Dove contêm a publicidade “Evolution” que propõe a quebra 
dos paradigmas impostos pelos meios de comunicação. Vei-
culada pela primeira vez em 2004, a campanha causou um 
enorme sucesso, surgindo entre 2006 e 2007 o lançamento 
de Dove “Evolution” causando aplausos e críticas entre os 
meios de comunicação.
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 Para entender como funciona o conceito de beleza, 
foi realizada uma pesquisa em 2004 intitulada “Estudo Glo-
bal Dove - a verdade sobre a beleza”, onde 3200 mulheres, 
com idades entre os 18 e 64 anos, foram ouvidas em dez 
países diferentes, entre eles Estados Unidos, Itália, Portugal, 
Japão e Brasil, chegando à conclusão que o estereótipo im-
posto pelos média causa insatisfação nas mulheres a quem 
o produto se destina. 

 Segundo os resultados obtidos nesta pesquisa, a em-
presa Olgilvy 16 possuía a ferramenta necessária para atingir 
o seu objectivo: mostrar que por detrás dos holofotes existe 
uma beleza distorcida. Para tal foram utilizadas ambas as 
linguagens, a verbal e não verbal, causando uma dúvida e 
induzindo-nos a levantar a hipótese de que por detrás da 
beleza que vimos nos meios de comunicação, mais precisa-
mente na publicidade, existe toda uma manipulação. 
 Dove Evolution foi direccionada especificamente para 
o público feminino, tendo utilizado a figura da mulher consi-
derada normal segundo padrões aceitáveis pela sociedade. 
Se o intuito fosse chamar a atenção do público masculino, 
seria utilizada a figura de mulheres exuberantes e seminuas 
como o exemplo anteriormente apresentado da marca Calvin 
Klein. 
 No vídeo promocional da campanha Dove, o compor-
tamento da modelo e as vozes de fundo percepcionam-se 
como se se tratasse de um making-of. Este facto remete-nos 
para o subentender de uma intenção do realizador de nos 
mostrar o que acontece por detrás das câmaras. 

16Ogilvy & Mather Worldwi-
de, também conhecida como 

“Ogilvy” é uma agência de 
publicidade fundada por 

David Ogilvy. Esta agência 
trabalha para marcas tais 

como: IBM, Coca-Cola, 
American Express, Nestea.
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Figura 13, 2006, Evolution | Dove
fonte: http://theinspirationroom.
com/daily/2006/dove-evolution/
Acedido em 15 de Janeiro 2013

Figura 14, 2006, Evolution | Dove
fonte: http://theinspirationroom.com/
daily/2006/dove-evolution/
Acedido em 15 de Janeiro 2013



48 | FOTOGRAFIA E DESIGN

 A marca pretende abrir os olhos da sociedade, ques-
tionando o espectador sobre qual a beleza real, e não exal-
tando a distorção feita através dos meios tecnológicos. Desta 
forma, a marca Dove é tratada como um redentor que pre-
tende salvar as mulheres dessa prisão que tem sido a busca 
pela perfeição.

 “Numa cultura capitalista, a indústria de higiene e cosmé-
ticos é mais uma das que se inserem no mercado operando uma 
padronização do consumo.“ (Lipovetsky,1989: 293) 

 O publicitário responsável por esta campanha torna 
evidente a manipulação detalhada através de inúmeros reto-
ques tanto no cabelo como na maquilhagem.
 Exaltando essa manipulação, o vídeo termina com re-
toques através do programa Photoshop onde o olhar é ergui-
do, os cabelos tomam novas formas e o pescoço é alongado. 
 
 Conclui-se que existe uma regularidade discursiva 
nos anúncios criando um jogo com o significado de beleza.
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3.7. DESIGN SOCIAL
 O Design de Comunicação tem vindo a assumir, ao 
longo do tempo, um papel social, focando-se em temas que 
reflectem as angústias vividas na contemporaneidade, des-
de o problema da fome, à defesa das minorias, denúncia de 
violência ou mesmo as questões ambientais entre tantos ou-
tros possíveis temas de abordar. 
 As técnicas de criação e produção de conteúdos tra-
dicionalmente aplicadas à publicidade comercial são agora 
utilizadas visando estimular a consciência social de cada in-
divíduo e a criação de novos hábitos.
 O grau de eficácia do design de comunicação a favor 
de causas sociais está condicionado, à partida, pelo teor das 
suas mensagens. 
 O plano cognitivo sobressai quando é pressuposto 
fornecer informação aos cidadãos para modificarem uma 
ideia social, senso comum, que pode manifestar-se numa 
crença, uma atitude ou um valor. Porém, no plano comporta-
mental surge anexada uma mensagens sobre uma “prática 
social”, o objectivo pretendido espelha-se num acto ou com-
portamento como por exemplo o acto da vacinação, ou num 
“objecto tangível como por exemplo, usar cinto de segurança 
num carro, enquanto instrumento para se estabelecer uma 
prática social.
 O design aplicado a causas sociais, muito mais do 
que condicionado pelo tema da mensagem, tem a sua eficá-
cia reduzida pelo problema intrínseco e actual de qualquer 
tipo de anúncio publicitário: o mito da criatividade. 
 O design tal como hoje o conhecemos, está presente 
em todo o lado e, se lhe dermos a devida atenção, a vertente 
social faz cada vez mais parte desta presença. 
Trabalhar para clientes com questões éticas específicas ou 
mesmo introduzir projectos de responsabilidade social não é 
uma tarefa fácil para os profissionais. 
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 Como criar algo apelativo sobre algo que é assumida-
mente prejudicial às nossas vidas? 
 É possível encontrar esta problemática em diversos 
anúncios e campanhas como por exemplo, as que promo-
vem a venda e o consumo de tabaco. Este é um dos grandes 
debates sobre a função de um designer. Para o público co-
mum, os designers são meros comunicadores que transcre-
vem ideias visuais num determinado suporte. Todavia, mui-
tos destes profissionais discordam desta descrição. 
 Trabalhar numa vertente social não é tarefa fácil, vis-
to que exige do profissional muitas responsabilidades éticas 
tratando-se de assuntos delicados.
 Retomando a questão abordada anteriormente sobre 
o tabaco. É de senso comum que existe uma preocupação 
por parte das empresas tabaqueiras, em tornar as embala-
gens e o próprio produto em algo apelativo. O problema é 
que o cidadão comum ainda acredita que o que tem bom 
aspecto é obrigatóriamente bom, daí os problemas éticos su-
bressaírem no acto criativo dos profissionais do design da 
comunicação. Desta forma, deduz-se que o design respon-
sável é aquele em que a mensagem é boa e expressada de 
forma cativante mas também conveniente. 
 O design não tem valor quando a mensagem é de-
vidamente adequada ao público-alvo. Por outro lado, se o 
propósito da criação for mal concebido, a mensagem não 
atinge o receptor de forma eficaz. A dualidade destes dois 
elementos determina a qualidade do resultado final. 
 As questões éticas fazem o design de teor social 
tornar-se susceptível. Todavia, não podemos descartar que 
o designer preocupa-se em alertar, transmitir e informar a 
população sobre inúmeros e diversos assuntos, apelando ao 
sentido crítico e às nossas consciências. 
 O design existe para as pessoas. Sempre existiu a 
necessidade de transcrever as ideias escritas ou faladas em 
mensagens visuais, mas com o aumento na diversidade da 
população desde as classes etárias, níveis de educação e 
classes sociais, os designers deparam-se com uma enorme 
e diferente dificuldade em conciliar o pedido do cliente com a 
visão dos espectadores ou receptores.
 Por estas diversas razões, a intuição do profissional 
já não é suficiente na elaboração de um projecto articulado 
destinado a um público específico.
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 No caso específico desta investigação deparamo-nos 
com uma interacção e participação activa entre o designer 
(arguente) e o público-alvo a que se destinam as campa-
nhas posteriormente elaboradas. Como resultado, é preten-
dido transformar uma ideia numa mensagem visual. Se um 
trabalho comunica eficazmente a sua mensagem, este terá 
grande poder de afectar os espectadores. 
 Em suma, um projecto comunicativo como este, pode 
inspirar os destinatários a alterarem o seu comportamento e 
despertar uma mudança de atitude. É desta forma que com 
a comunicação e todo o processo criativo inerente a esta 
temática, cancro da mama, se pretende alertar as pessoas 
sobre as problemáticas desta patologia, mas principalmente 
despir o preconceito associado à doença e fazer com que 
o espectador perca o medo e mude de atitude fazendo o ras-
treio. 
 Como pode a linguagem gráfica transmitir a mensa-
gem de combate e pervenção à doença? 
 Até ao século XX, os pensamentos e reflexões sobre 
design aplicado a causas sociais ou humanitárias, faziam-
-se de forma exclusiva, isto é, pensava-se em produtos que 
servissem exclusivamente uma determinada conjuntura ou 
situação extrema de condicionamento do ser humano, fosse 
a população em situações de crise e sobrevivência, ou popu-
lações com deficiência físicas ou motoras.
 Hoje, este tipo de reflexões em design têm sido alar-
gadas a produtos, campanhas, novas necessidades e, so-
bretudo, a um nível inclusivo. 
 O Design inclusivo assume o desafio pretextual de 
produzir para todos, mensagens universais entendidas por 
todos, independentemente da cultura, etnia, geografia, e 
produtos universais que sirvam para todos, procurando dis-
solver também aquilo que nos acostumamos a apelidar de 
deficiência, limitações e incapacidades.
 Numa marca, quando é pretendido criar um anúncio 
em vídeo, online ou mesmo em outdoor, o objectivo principal 
é alcançar um público-alvo, suscitando um desejo de com-
pra, de adquirir um determinado produto.
Regularmente as marcas procuram nas agências de publici-
dade ou ateliers de design, formas de comunicação originais, 
que sejam inovadoras para chamar a atenção do consumidor.
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 Como refere a directora criativa da agência Young & 
Rubicam, Judite Mota, em entrevista:
 “o consumidor presta atenção ao que é diferente, repara 
naquilo que nunca viu antes. Surpreende-se com as novas pers-
pectivas da realidade que conhece”. 
(Macedo apud Mota, 16 de Outubro 2009, acesso 20 de Outubro 
de 2012)

 Muitos são os autores que afirmam que a definição 
dos objectivos é parte essencial na preparação e elabora-
ção de qualquer produção publicitária. Um bom anúncio será 
aquele que através dos seus meios, sendo eles digitais ou 
analógicos, cumpra o/s objectivo/s  para o qual foi produzido. 
Numa era contemporânea, a publicidade converteu-se num 
espectáculo, existe mesmo um elevado consumo cultural 
dos anúncios premiados.
 O público e muitos dos profissionais da comunicação 
parecem valorizar apenas uma parte do processo que não 
passa de um instrumento de marketing ao serviço de uma 
entidade ou organização. O ponto de equilibrio entre a criati-
vidade e a eficácia de uma campanha comunicacional é uma 
questão que nunca se anulou ou desvalorizou na publicida-
de. Se a publicidade foi perdendo o seu principal propósito 
funcional transformando-se numa peça de arte, então qual 
o valor a atribuir-lhe no marketing e na comunicação de um 
determinado produto ou acontecimento? 
 O cancro da mama é o tipo de cancro mais comum 
entre as mulheres (não considerando o cancro da pele), e 
segundo a Liga Portuguesa contra o cancro, LPCC, corres-
ponde à segunda causa de morte por cancro. 
 Em Portugal, anualmente são detectados cerca de 
4500 novos casos de cancro da mama, e 1500 mulheres 
morrem com esta doença (LPCC, 2013). Através destes da-
dos numéricos, torna-se clara a importância dos exames de 
rastreio, antes de surgirem quaisquer sinais ou sintomas. Se 
o cancro for detectado precocemente, a probabilidade do tra-
tamento ser eficaz e bem sucedido é muito mais elevada. 
 Existem vários tipos de exames possiveis e algums 
complementares que ajudam na prevenção da doença. Tais 
como a mamografia de rastreio, o exame clínico da mama e 
a mamografia de diagnóstico.
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 O cancro da mama é uma das doenças com maior 
impacto na nossa sociedade, não só por ser muito frequen-
te, e associado a uma imagem de grande gravidade, mas 
também porque agride um órgão cheio de simbolismo, na 
maternidade e na feminilidade.

 No seguimento de toda esta investigação e servindo 
como exemplo focado no tema predominante escolhido para 
esta dissertação, expõe-se um notável projecto, do fotógrafo 
David Jay 17 intitulado The Scar Project.
 As fotografias de David Jay para o The Scar Project 
trazem-nos uma outra visão sobre a beleza feminina, sendo 
este um exercício de consciência, esperança, reflexão e per-
venção. Esta visão e todo o paradigma sobre a compaixão, 
aceitação, amor e humanidade presentes nesta doença, se-
rão os elementos narrativos determinantes da componente 
projectual presente no término deste projecto.
 A missão desta campanha de sensibilização é triplo: 
aumentar a consciência pública do cancro da mama precoce, 
angariar fundos para os programas de pesquisa / extensão 
do cancro da mama e ajudar jovens sobreviventes a aceitar 
as suas deformações e as suas cicatrizes.
 Dessa forma, este projecto fotográfico esteve pre-
sente numa exposição em Outubro de 2011 na Galeria Ope-
nhouse em Nova Iorque, a partir da qual se disseminou para 
variadíssimos meios de comunicação.

 Para David Jay, as campanhas de combate ao can-
cro da mama não alertam para o verdadeiro e sofrido dia-a-
-dia destas mulheres. 
 É necessário mostrar a vivência total desta doença 
para que a mesma seja pacificada informando as pessoas 
acerca dos possíveis tratamentos para a cura. A realidade é 
que algumas dessas vítimas morrem e é importante retratar 
as suas histórias como alerta para a realização de exames 
precoces para diagnosticar a doença.

17David Jay fotógrafo profis-
sional de moda desde 1996. 
Pessoalmente tocado pela 
doença do cancro, Jay foi 
inspirado quando um amigo 
foi diagnosticada com can-
cro da mama com apenas 
32 anos. 



54 | FOTOGRAFIA E DESIGN

Figura 15, 2011, David Jay
fonte: http://www.thescar-

project.org/
Acedido em 13 de Maio 2013

Figura 16, 2011, David Jay
fonte: http://www.thescar-

project.org/
Acedido em 13 de Maio 2013
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Figura 17, 2011, David Jay, fonte: http://www.thescarproject.org/, Acedido em 13 de Maio 2013



56 | FOTOGRAFIA E DESIGN

Figura 18, 2011, David Jay
fonte: http://www.thescar-

project.org/
Acedido em 13 de Maio 2013

Figura 19, 2011, David Jay
fonte: http://www.thescar-

project.org/
Acedido em 13 de Maio 2013
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Figura 20, 2011, David Jay, fonte: http://www.thescarproject.org/, Acedido em 13 de Maio 2013
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Figura 21, 2011, David Jay, fonte: http://www.thescarproject.org/, Acedido em 13 de Maio 2013
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 A publicidade é sem dúvida uma das maiores formas 
de arte do século XX. Quando se trata de uma comunicação 
de teor social, como retrata esta investigação, a questão so-
bre qual o objectivo a alcançar através da publicidade torna-
-se ainda mais pertinente. 
 A eficácia da mensagem torna-se fundamental para a 
percepção da mesma perante a sociedade e torna-se urgen-
te perceber qual o seu verdadeiro poder no desenvolvimento 
de estratégias do marketing social.

Figura 22, 2011, 
Exposição David Jay
fonte: http://www.thescar-
project.org/
Acedido em 13 de Maio 2013



60 | FOTOGRAFIA E DESIGN

3.8. MARKETING SOCIAL
 O termo marketing social 18 apareceu pela primeira 
vez em 1971, para descrever: 
 “o uso de princípios e técnicas de marketing para a promo-
ção de uma causa, ideia ou comportamento social.” 
(Kotler; Roberto, 1992: 25)

 Esta componente do marketing sofreu ao longo des-
tes anos uma crescente e acentuada pertinência nas campa-
nhas de inúmeras marcas, organizações e até mesmo em-
presas privadas. Para além das reais razões que levaram a 
este interesse e utilização do marketing social, a publicidade 
é o melhor recurso para sensibilizar a população. Não dei-
xando de parte que a real eficácia da publicidade de causas 
sociais está permanentemente condicionada pelo teor das 
suas mensagens.
 As empresas e organizações do sector público são 
menos sensiveis às necessidades do mercado e por sua vez 
menos autónomas e articuladas do que as do sector privado 
devido à escasez de fundos. O estado e todas as organiza-
ções estatais têm por dever servir a população, através de 
fundos públicos, de onde provêm os recursos financeiros. 

 “A administração pública é o maior e mais diversificado 
prestador de serviços: saude, emprego, ensino, segurança social, 
justiça…” 
(Lindon; Lendrevie; Lévy; Dionísio; Rodrigues, 2011: 576) 

 Ao moldar a consciência da sociedade é necessário 
provocar mudanças em atitudes e comportamentos, nos há-
bitos, interesses sentimentos e convicções das pessoas. 
 O mais importante no marketing social, como já foi 
referido na temática anterior, é apelar à consciência social 
e cívica da população. Deste modo, as campanhas comuni-
cacionais de teor social são concebidas e produzidas para 
educar e prevenir a sociedade. Certos acontecimentos, tais 
como o buraco do ozono ou mesmo questões de saúde como 
a sida e outras doenças, exaltaram a consciência comum e 
por sua vez o marketing social. 

18A expressão marketing 
social surgiu nos Estados 

Unidos, em 1971, e foi 
utilizada pela primeira vez 

por Kotler.
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 A particularidade do marketing social presencia-se no 
seu objecto, consciência social, e nos seus objectivos cen-
trados na alteração das atitudes e comportamentos. 
 Para que estes objectivos sejam concretizados, o 
marketing alia-se maioritariamente a organizações interna-
cionais como a UNICEF, a ONU, Cruz vermelha, etc, ou ao 
Estado. São as organizações não governamentais (ONG) as 
principais impulsionadoras do marketing social.
 Na execução de uma campanha de teor social, tal 
como as que são apresentadas nesta investigação, é crucial 
defenir os elementos centrais. 
 Compreendem-se como elementos importantes a 
definição da causa, o promotor/es da mudança (indivíduo, 
empresa ou organização que promovam as campanhas), o 
público/segmento alvo a que se destina a campanha e as 
estratégias de mudança.
 Para que tudo isto seja viável na sua execução é ne-
cessario aliar a comunicação ao marketing social e usá-la 
como instrumento fundamental. 
 Falamos de campanhas que vivem da capacidade de 
comunicar uma mensagem de forma clara e eficaz, nesse 
sentido podemos aliar outras áreas de estudo a esta, tais 
como a publicidade, relações públicas, design, etc. 
 
 Para uma clara demonstração dessa multidisciplina-
riedade segue um estudo de casos de sucesso que eviden-
ciam o poder comunicacional da actividade social do marke-
ting. 
 Podemos então concluir que na adesão a uma cam-
panha comunicacional de teor social, apoiada por uma mar-
ca, como a Benetton por exemplo, o consumidor do produto, 
ou mesmo da marca, experimenta uma dupla recompensa 
de consumo (comprar um produto e contribuir para uma causa). 
 Para exemplificar melhor esta dupla função de uma 
campanha de âmbito social, ir-se-á analizar o caso de estu-
do Benetton, em específico o papel inovador e polémico de 
Oliviero Toscano na marca.





CAPÍTULO 4
ESTUDO DE CASOS
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4. ESTUDO DE CASOS
 De forma a comprovar o processo e técnicas pelo 
qual a componente projectual desta investigação se irá de-
senvolver, foram escolhidos casos de estudo concretos no 
que toca à utilização da imagem fotográfica.
 Considerou-se pertinente a escolha de casos especí-
ficos de teor social na transmissão de uma mensagem.
 O caso de estudo que inicia esta investigação na uti-
lização da fotografia comporta um espólio histórico de carta-
zes datados e numerados da problemática da tuberculose. 
Este arquivo pertence ao Museu da Saúde e foi simpatica-
mente exposto e apresentado pela Museóloga Inês Cavadas 
de Oliveira. 
 O procedente caso de estudo comporta uma dualida-
de entre publicidade e design social. O caso em concreto é o 
papel que Oliviero Toscani desempenha com a marca Benet-
ton e esta escolha surge por este se destacar no mundo da 
moda/publicidade pelas inúmeras preocupações sociais no 
que diz respeito à forma como a marca é comunicada.
 A investigação procede-se com uma escolha pecu-
liar de caso de estudo dentro da globalidade dos objectos 
em análise presentes nesta dissertação. Trata-se de uma 
agência de Design (DDB) que opera em Moçambique. Esta 
foi seleccionada, em detrimento de outras mais significantes 
no panorama do design actual, por se destacar nas temáti-
cas escolhidas nesta investigação e possuir um portefólio de 
qualidade no caso concreto do cancro da mama.
 Os restantes casos de estudo foram seleccionados 
pela componente da provocação visual inerente ao objecto 
fotográfico. Trata-se de duas reportagens fotográficas onde 
se destaca o poder comunicacional da fotografia numa temá-
tica social.
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4.1. A TUBERCULOSE EM CARTAZ
 O Museu da Saúde, localizado no Instituto Nacional 
de Saúde Dr. Ricardo Jorge, direcciona o seu esforço para 
a promoção da difusão da cultura científica, na área das ci-
ências da saúde e do medicamento, e na conservação do 
património histórico da saúde.
 Especificamente, o Museu cataloga, preserva e ex-
põe espólios no âmbito da saúde e organiza exposições tem-
porárias, potenciando o estatuto assumido pelo INSA em inú-
meras actividades desenvolvidas no cumprimento das suas 
atribuições.
 Através de um pedido de solicitação de uma parte 
do arquivo do Museu da Saúde foram cedidas, através da 
Museóloga Inês Cavadas de Oliveira, algumas fotografias 
de peças originais, ainda existentes, sobre a tuberculose em 
cartaz da década de sessenta. É visível a impactante efi-
cácia do elemento fotográfico nestes cartazes nos quais se 
denota uma utilização rudimentar e ainda com base na expe-
rimentação dos vários elementos gráficos existentes.
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Figura 23, Cartaz francês alertando que a vacina do BCG protege contra a tuberculose, 1966
fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
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Figura 24, Cartaz francês do Ministère de la Santé Publique. Divulga a vacinação das crianças 
contra a tuberculose, 1966
fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
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Figura 25, Cartaz francês Alerta para os cuidados de prevenção contra a tuberculose, 1962
fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
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Figura 26, Cartaz francês, alerta para os cuidados de prevenção contra a tuberculose com a vacinação, 1962
fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
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Figura 27, Cartaz da República Democratica Alemã comemorativo do nascimento de Kock, 1982
fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
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Figura 28, espólio do I..A.N.T. Impresso na Lit. de Portugal- LISBOA, 1982
fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
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Figura 29, Espólio do I.A.N.T. Publicidade ao selo antituberculose, 1967
fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
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Figura 30, Espólio do I.A.N.T. Cartaz francês de Wilquin, 1967
fonte: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
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4.2. OLIVIERO TOSCANI 
NA BENETTON
 A publicidade comum, vinda do século XX, surge 
de uma vontade desmedida de vender, comunicação essa 
sem nenhuma utilidade social, sem força, sem impacto, sem 
nenhuma mensagem que não a exaltação grotesca de um 
modo de vida perfeito e eternamente estrelado.
 As agências de publicidade e os gabinetes de design 
da comunicação não fazem o seu trabalho informativo. Não 
questionam o público sobre as questões sociais e educati-
vas. Estes preferem gastar centenas de milhares de euros 
para colocar uma modelo com cabelos ao vento atrás de um 
carro topo de gama.

“La pub ne vend pas du bonheur, 
elle génère la déprime et l’angoisse.”19 (Toscani, 1995: 29)

 O conhecimento mundial da marca Benetton foi obti-
do não só graças à diversidade das cores das roupas, mas 
também pelos conteúdos existentes nas mensagens publi-
citárias concebidas desde 1984 pelo fotógrafo Oliviero Tos-
cani, que conseguiu não só diferenciar-se da concorrência, 
como de toda a expressão publicitária mundial.

 Toscani é um famoso publicitário italiano. Nascido em 
Milão, em 1942, que trabalhou como fotógrafo profissional 
nas maiores revistas de moda do mundo. É autor fotográfico 
dos famosos outdoor da Benetton, dos anos 90. Tal como o 
pai tornou-se fotografo e foi aos 14 anos que publicou a sua 
primeira fotografia (A mulher de Mussolini). Estudou fotogra-
fia e design Hochschule fur Gestaltung em Zurique de 1961 
a 1965. 

 É reconhecido internacionalmente como a força cria-
dora de revistas e marcas de maior sucesso a nível mundial. 
Como designer construiu imagens de empresas e campa-
nhas publicitárias ao longo dos anos para a Benetton, Esprit, 
Valentino, hannel, Fiorucci, Prenatal e muitas mais.

19t.l:“A publicidade não 
vende felicidade, ela gera a 
depressão e a angústia.” 
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 A Benetton entrou num outro domínio da publicidade, 
ultrapassando a noção de produto para assumir uma filosofia 
de marca. Não estamos diante de uma campanha publici-
tária clássica sobre o sonho, a ilusão, o irreal, o superficial, 
mas sim sobre o real.
 Enquanto os anunciadores gastavam milhões de 
euros na contratação de modelos, de um bom realizador e 
no aluguer de estúdios com o objectivo de atrair o grande 
público, a publicidade da Benetton era económica. Toscani 
serviu-se apenas das suas imagens fotográficas emergindo 
somente o slogan United Colors of Benetton.
 As imagens das campanhas de Toscani, tentam pro-
mover a reflexão, a discussão de questões pertinentes para 
a sociedade, para a tomada de consciência crítica mundial 
e a romper os estereótipos publicitários. A publicidade foi a 
grande aposta do Grupo Benetton, não só pela pressuposta 
ruptura e significação das imagens das campanhas publici-
tárias mas também porque a mesma já não serve apenas 
para vender um produto, mas sim para criar e manter uma 
imagem.
 De 1982 a 2000, Toscani transformou a United Co-
lours of Benetton numa das marcas mais reconhecidas 
mundialmente dando à empresa a sua imagem, identidade, 
estratégia de comunicação e também desenvolveu a sua 
presença online. Em 1990, concebeu e direccionou a primei-
ra revista global, a Colors, que se transformou numa revista 
de culto. O jornal Colors, financiado através dos lucros pu-
blicitários da marca mãe (Benetton). Este tornou-se um jor-
nal de laboratório internacional publicado em 6 línguas com 
tiragens de cem mil exemplares nos quais colaboram desig-
ners, fotógrafos, jornalistas, num projecto de escrita visual. 
 O incentivo deste projecto era natural, Colors, prolon-
gava e acentuava o impacto editorial das campanhas, enre-
quecendo a filosofia e desenvolvendo grandes temas.

 Foi em 1963 na pequena cidade de Ponzano Veneto, 
próximo a Treviso, quando Giuliana Benetton decidiu tecer 
uma blusa de lã bem colorida que os vizinhos adoraram. 
 Seu irmão, Luciano, que havia trabalhado numa loja 
de roupas para sustentar a sua família, começou a vender as 
roupas coloridas que a irmã nos tempos livres confeccionava. 
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 Com algumas poupanças, os dois irmãos adquiriram 
uma máquina de fazer malhas, passando a produzir regular-
mente blusas de qualidade. 
 As malhas eram vendidas para as lojas na região de 
Veneto. Deste modo foi criada em 1965 a empresa Maglificio 
di Ponzano Veneto dei Fratelli, uma empresa familiar gerida 
pelos quatro irmãos - Luciano, Giuliana, Gilberto e Carlo. 
 A partir de 1966, os irmãos Benetton passaram a con-
tar com a colaboração do estilista francês Lison Bonfils, uma 
parceria que ajudou a expandir o negócio familiar. Três anos 
após o aparecimento da primeira fábrica, a Benetton inau-
gurou a primeira loja própria na pequena cidade de Belluno 
localizada na região de Veneto nos Alpes italianos. Foi um 
sucesso imediato devido às características apelativas das 
roupas e ao ambiente acolhedor do estabelecimento. 
 Em 1969, a expansão da empresa levou a marca a 
abrir uma loja na Rua Bonaparte, em Paris, com a qual con-
quistou o público jovem graças ao estilo e às cores das rou-
pas (pulôveres disponíveis em cerca de 50 cores diferentes).
 A década de 1980 começou com a inauguração da 
primeira loja oficial Benetton no mercado americano e  em 
1982 no mercado japonês, em Tóquio. Luciano, o fundador, 
ficou responsável pelo marketing; Guiliana dirigia o departa-
mento de design; Gilberto era o administrador responsável 
pelas finanças; e Carlo tratava da produção. A quantidade 
de produtos oferecidos era imensa e destinada a todos os 
públicos: mulheres, homens e crianças. Além disso, foi nesta 
época que a marca lançou os famosos relógios, iniciando as-
sim a diversificação na linha de produtos. No início dos anos 
90, a marca tornou-se popular e virou objecto de desejo de 
milhões de jovens em centenas de países. Especialmente 
depois de apostar na mensagem comercial United Colours 
of Benetton. 
 
 “A empresa nasceu do espírito de um gênio do marketing, 
que soube transformar um insignificante negócio familiar num dos 
maiores e mais revolucionários impérios da indústria da moda. Mul-
ticolorida como os artigos que produz, a saga da BENETTON é a 
história de uma família e de uma empresa presente mundialmente. 
A BENETTON é muito mais que uma empresa que fabrica peças 
coloridas. Virou um estilo de vida.” (Mundo das Marcas, 11 de Maio 
de 2006, acesso 10 Março de 2013)
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 Retomando o discurso publicitário da marca Benet-
ton, como veículo de comunicação, verificamos que as men-
sagens das campanhas são transmitidas apenas pela ima-
gem, notando-se a total ausência de texto. A comunicação 
através da imagem foi utilizada desde sempre. Com efeito, 
a imagem é um meio de comunicação muito basilar e foi o 
primeiro veículo de comunicação utilizado. 
 O grupo Benetton empreendeu uma estratégia de in-
ternacionalização que coincidiu com a entrada na empresa 
de Oliviero Toscani, fotógrafo e director criativo. A conjuga-
ção destes factores leva a empresa a adoptar um estilo de 
discurso de ruptura com o discurso publicitário tradicional. 
 Numa breve análise, encontramos encenações em 
que estão representados modelos/personagens racialmente 
diferente, bem como imagens de doenças, catástrofes am-
bientais e guerra. 
 As campanhas publicitárias da marca Benetton, con-
testam a forma como as empresas praticam a publicidade. 
 O factor diferenciador está presente na pretenção de 
mostrar a realidade de forma nua e crua, apesar de perten-
cermos a uma sociedade que procura somente modelos de 
identificação. Na maioria das vezes, os públicos são mais 
influenciados pelos temas tratados nos Media, em detrimen-
to de outros menos mediatizados, este facto foi habilmente 
explorado pela Benetton nas suas campanhas publicitárias.  
 
 De entre os temas tratados destacam-se:

 • As questões raciais e xenófobas (essencialmente o regime 
Apartheid sul-africano)
• O fim da Guerra Fria entre os dois blocos: o capitalista, lide-
rado pelos E.U.A e o bloco socialista, União Soviética.
• A Sida, provocada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, 
praga do séc. XX.
•As acções da Máfia estavam associadas à ocorrência de 
violência quotidiana das cidades de Itália. 
(Veríssimo, 2001: 21)

 O objectivo inicial das campanhas publicitárias lan-
çadas a partir de 1984 foi o de associar as cores e o design 
Benetton a um estilo jovem, desinibido e descomplexado. 
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 Segundo Luciano Benetton:
 “As campanhas deveriam fundir dali por diante o vestuário 
Benetton a uma maneira de ser, uma filosofia, um modo de vida” 
(Veríssimo, 2001: 21).

 Pretendia criar um conceito global, daí as primeiras 
imagens usadas por Toscani retratarem crianças e jovens de 
diferentes raças, cores e etnias a conviverem e a divertirem-
-se em grupo, vestidos com a roupa da Benetton, de cores 
vivas.
 Na Primavera de 1991, a Benetton lançou as ima-
gens: “Pornographic Tongues” (Figura 31) e “Family of the Fu-
ture” (Figura 32).

Figura 31
1991, “Pornographic Tongues”
fonte: http://www.oliviero-
toscanistudio.com
Acedido em: 
12 de Setembro 2012

Figur 32
1991, “Family of the Future”
fonte: http://www.oliviero-
toscanistudio.com
Acedido em:
12 de Setembro 2012
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 A primeira exibe o rosto de três adolescentes de as-
cendências raciais diferentes: asiático, negro e branco mos-
trando as respectivas línguas. Na segunda, foram fotografa-
das três personagens diferentes: uma jovem mulher branca 
e outra negra, duas supostas mães da criança que têm ao 
colo, o que nos remete para o tema da homossexualidade. 
Mas este cartaz surgiu devido ao desinteresse do Governo 
britânico, pela resolução dos problemas das áreas mais des-
protegidas da população, e o aumento de atitudes racistas 
por parte da população branca e das próprias autoridades.
 Outro dos memoráveis trabalhos publicitários de Oli-
viero Toscani é o de David Kirby 20, fotografado minutos an-
tes de morrer pela estudante de jornalismo Theresa Frare no 
dia 5 de Maio de 1990, (Figura 33).

 David Kurby faleceu alguns minutos depois de ter 
sido fotografado. 
 Este, contaminado pelo HIV através de uma trans-
fusão sanguínea numa intervenção cirúrgica, aparece nos 
braços do pai num estado moribundo. 
 Desde que soube que sofria de uma doença terminal, 
David Kurby tornou-se activista da luta contra a sida, sendo 
um dos fundadores da OHIO AIDS FOUNDATION, que se 
destina a apoiar doentes seropositivos. Para que todos en-
tendessem a sua luta, David autorizou a fotógrafa Theresa 
Frare a documentar os últimos momentos da sua batalha. 

20David Kirby nasceu e 
cresceu numa pequena 

cidade de Ohio. Activista 
gay na década de 1980, 

descobriu, enquanto estava 
na Califórnia afastado da 

família, que contraíu o 
vírus HIV. David entrou em 

contacto com seus pais e 
perguntou se poderia voltar 
para casa pois gostaria de 

morrer perto da sua familia. 
Os Kirbys acolheram o seu 

filho de volta.

Figura 33, 1991, “Pietá”, fonte: http://www.olivierotoscanistudio.com
Acedido em 12 de Setembro 2012
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 Um ano após a sua morte, os pais autorizaram que 
esta mesma fotografia fosse tema da Benetton como forma 
de luta contra a exclusão dos sidosos. 
 
 Toscani pretendeu transmitir que,
 “um doente afectado com SIDA pode estar no seu último 
suspiro rodeado da família, sem a contaminar e não morrer isolado 
como um cão.” (Veríssimo, 2001: 25).

 A reacção por parte dos meios de comunicação pe-
rante tal manifestação vinda de uma empresa privada (Be-
netton) não foi a melhor. Surgiram perguntas vindas de todo 
o mundo às quais Luciano Benetton e o próprio autor das 
mediáticas imagens teriam que responder. Questionou-se os 
critérios de selecção das fotografias utilizadas nas campa-
nhas, a estética, a filosofia, a procura pelo choque. 
 Perante tal alarido público, a dupla responsável pe-
las campanhas, defende-se respondendo a todas as críticas. 
Porquê não usar todos estes temas sociais pertinentes na 
publicidade de grandes marcas? Qual o propósito de seguir 
sempre a formatação supérflua e consumista das grande 
campanhas publicitárias? A publicidade não tem que ser 
sempre rosa, jovem e fresca.
 As reacções do grande público as mais exacerbadas, 
as mais loucas porém as mais interessantes, as mais polí-
ticas acompanhadas por movimentos de recusa e rejeição 
e de inveja dentro do mundo publicitário surgem na Europa 
com a campanha Benetton de outono, de 1993, mostrando 
um pedaço de pele desnuda tatuada HIV positive. 
 Esta campanha surge no seguimento de uma repor-
tagem televisiva na California à qual Toscani deu o seu devi-
do e relevante valor. A reportagem mostrava um jovem aluno 
de uma escola de província que se encontrava pasmado e 
estupefacto com a banalização e desinteresse mostrado pe-
rante a luta contra a sida. Este apresenta-se diante de toda a 
escola totalmente despido com uma tatuagem no braço que 
dizia: HIV positive. Rapidamente este jovem é bloqueado e 
escondido pelos contínuos da escola, escondendo não a sua 
nudez mas sim o seu braço tatuado. Este jovem revela-se 
através de um verdadeiro acto de coragem que desafia a ce-
gueira imoral, a política e o medo comum do humano perante 
a doença. 
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 Com a apropriação mental deste acontecimento foi 
possível realizar a campanha e através dela surgiram nova-
mente as críticas.
 Por parte dos publicitários de grandes agências de 
Design da Comunicação as críticas foram vastas, chegando 
mesmo ao pedido de retenção da permissão de publicidade 
de Toscani visto que, no entender da concorrência, ele de-
sonrava a profissão.
 De uma forma ou de outra, esta campanha denota 
um real valor para a população, pois através dela surgem as 
problemáticas do sexo aliadas à sexualidade e à utilização 
do preservativo dentro do mundo da publicidade. Entende-se 
que o papel de Toscani é fulcral na evolução de mentalida-
des e a própria evolução de mundo comunicacional dos anos 
90. 
 A mensagem é o debate. A mensagem é a discussão. 
A mensagem é a terceira dimensão fortemente inesperada, 
fortemente incontrolável, fortemente caótica que implica um 
receptor independente que conclui individualmente uma opi-
nião.

 Para uma sintetização mais clara sobre o objecto de 
estudo pretendido com esta dissertação, assume-se o ante-
rior referencial pelo valor e inovação inerentes na sua activi-
dade profissional, visto que esta investigação vai ao encon-
tro de uma técnica comunicacional similar. 

 “Por detrás de toda a criação publicitária, existe, numa 
fase formulada ou informulada, uma hipótese de marketing, uma 
estratégia, um objectivo. Não a formular previamente, é por em 
perigo a eficácia da criação (...) Quem tem uma estratégia clara 
não se sente tentado a partir numa direcção estética sedutora mas 
estranha ao público visado.” (Joannis, 1990: 16)
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4.3. DDB MAPUTO, MOÇAMBIQUE
 Fundada em 2000, actualmente é a agência de de-
sign que mais cresce no mercado moçambicano. Única com 
o One stop shop com uma estrutura de negócio de 6, sister 
companies e operando em 8 departamentos compostos por 
mais de 60 colaboradores. Esta agência contrata os desig-
ners consoante o breafing apresentado pelo cliente.
 É considerada a agência mais criativa de Moçambi-
que, que usa insights, locais para desenvolver uma comu-
nicação de classe mundial, ajudando as empresas a terem 
sucesso e a superar as expectativas. Ajuda no desenvolvi-
mento de uma comunicação relevante para causas sociais 
de forma a levar a uma mudança de comportamento. 
 Este caso de estudo serve como análise de campa-
nhas, bem sucedidas, relacionadas com a doença escolhida 
para a componente projectual.

PRÉMIOS: 
Em 2010:
6 ouros, 2 pratas, 4 bronze no Festival 
Internacional de Publicidade de Maputo;
Melhor Agência de Promoções no PMR;
2 ouros no Africannes Awards;
1 Prata no Loerie Awards.

Em 2011:
3 Peças finalistas no One Show;
3 Peças no Anuário One Show;
1 Diploma de Mérito, One Show;
1 Prata para melhor agência de Publici-
dade do PMR;
1 Ouro e 2 Pratas no Festival Interna-
cional de Publicidade de Maputo.

Em 2012:
3 Ouros, 4 Pratas, 4 Bronze, Melhor Di-
recção de Arte (Print), Melhor Ilustração 
(Print), Melhor Produção (TV) no Festi-
val Internacional de Publicidade de Ma-
puto;
1 Ouro e 1 Bronze no Loerie Awards;
1 Ouro, 1 Prata e 2 Bronzes, no Africannes.



84 | ESTUDO DE CASOS

4.3.1. DDB & ALCC
 A parceria entre a DDB Moçambique e a ALCC (As-
sociação de Luta Contra o Cancro em Moçambique) inicia-se 
no ano de 2010, no âmbito do MFW (Mozambique Fashion 
Week). O MFW na sua vertente de responsabilidade social 
abraçou a luta contra o Cancro da Mama, tendo em conta o 
tipo de projecto que é e o seu público-alvo. 
 Ao longo destes 3 anos de existência da DDB, fo-
ram desenvolvidas algumas campanhas de sensibilização, 
durante o MFW por forma a impactar a sociedade em geral, 
especialmente as mulheres em Moçambique e no resto do 
mundo. 
 O sistema de saúde em Moçambique ainda é bastan-
te precário, ao ponto de apenas existir uma máquina a nível 
nacional que faça a mamografia. 
 Esta parceria surgiu na necessidade de abordar esta 
temática de forma diferente da que normalmente se usa em 
Moçambique, falando sempre da importância em fazer o au-
to-exame ou mesmo o rastreio.

4.3.1.1. “Spider” 2010
 A campanha denominada de Spider (aranha) surgiu, 
no Âmbito do MFW, para alertar as mulheres sobre a neces-
sidade de realizarem o auto-exame. 
 Utilizando a área predominante da campanha com 
uma fotografia representativa de um nódulo mamário figu-
rado através da representação gráfica de um insecto, con-
tendo uma frase que acompanha a leitura da imagem foto-
gráfica (mais de 80% dos nódulos são benignos. Não tenha 
medo. Faça o auto-exame.).
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Figura 34, Cartaz 1, Campanha Spider, fonte: DDB Moçambique

Figura 35, Cartaz 2, Campanha Spider, fonte: DDB Moçambique
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4.3.1.2. “Super Heroína” 2011
 Ninguém está imune ao cancro e, quando se fala so-
bre cancro da mama, não há mulher ou super-mulher. As 
quatro imagens aqui apresentadas compõem uma campa-
nha de promoção ao auto-exame. Esta campanha de sen-
sibilização foi criado pela agência DDB, de Maputo em Mo-
çambique, que mostra heroínas fazendo o auto-exame, no 
propósito de sensibilizar o público de que apesar dos super 
poderes, estas também não estão imunes ao cancro. As ilus-
trações são de Maisa Chaves, da DDB para a campanha da 
Associação da Luta Contra o Cancro (ALCC), que aconteceu 
durante o evento Fashion Week de Moçambique.

Figura 36, cartaz 1, Campanha Super Heroína, fonte: DDB Moçambique
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Figura 37, cartaz 2, Campanha Super Heroína, fonte: DDB Moçambique

Figura 38, cartaz 3, Campanha Super Heroína, fonte: DDB Moçambique
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4.3.1.3. “Topless poster board” 2011
 Combater o cancro da mama e alertar para os males 
que esta doença traz às mulheres e famílias moçambicanas 
sempre foi um dos objectivos traçados pela DDB, em parce-
ria com a Associação da Luta Contra o Cancro, no Mozam-
bique Fashion Week. Desta vez, o slogan foi Toque para 
saber se é real, o cancro da mama é real, e a acção era 
tão simples quanto controversa: colocar uma mulher de pé 
dentro de uma caixa preta, com dois orifícios à altura do pei-
to, o que permitia que os seios ficassem à vista de todos. A 
mensagem escrita fazia o resto, Toque para saber se é real.
 Para além de uma simples mensagem, era um con-
vite a todas as mulheres presentes para tocarem nos seios 
da modelo e perceberem que de facto eram reais, tal como o 
cancro da mama.
 A resposta foi imediata. Entre risos, espantos e algu-
ma vergonha, as mais corajosas lá iam tocando, recebendo 
em troca um folheto que completava a mensagem, explican-
do como se deve fazer o auto-exame, a única medida que 
pode detectar a existência de alguma anomalia nos seios. 
No final da acção, o director criativo da DDB Moçambique, 
Zeca de Oliveira, ficou bastante contente com o resultado 
final: “Acho que acções como estas ajudam a gerar discus-
são”. 
 E, no final das contas, é disto que precisamos, ou 
seja, discutir sobre o cancro da mama, pois ele é um proble-
ma real. Durante a semana pela qual decorria o evento e an-
tes do início de cada desfile, os presentes eram convidados 
a assistir a um spot publicitário sobre o cancro da mama.

Figura 39,
Folheto informativo 

Topless Poster Board,
fonte: DDB Moçambique
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Figura 40, 
Topless Poster Board,
fonte: DDB Moçambique

Figura 41, Topless Poster Board, fonte: DDB Moçambique
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4.3.2. DDB & CRIANÇAS 
NOSSO FUTURO
 A DDB Moçambique também é parceira do Instituto 
Criança Nosso Futuro, uma instituição que faz parte do gabi-
nete da mulher do Presidente da República de Moçambique, 
que entre vários objectivos, visa promover e defender os di-
reitos das crianças do país. 
 Em 2012 e no âmbito desta parceria foi lançada a 
campanha Falsas Promessas, que propõe a denúncia do 
tráfico de menores em Moçambique.

Figura 42,
Cartaz 1, Campanha 

Criança nosso Futuro,
fonte: DDB Moçambique
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Figura 44, Cartaz 3, Campanha Criança nosso Futuro, fonte: DDB Moçambique

Figura 43, Cartaz 2, Campanha Criança nosso Futuro, fonte: DDB Moçambique
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 Outra campanha, não menos importante, que muito 
bem explora a temática em estudo, foi em 2011 a da agência 
DDB de Singapura. Denominada de Estará obcecada com 
a coisa certa? é, também ela, uma campanha contra o can-
cro da mama em parceria com o ilustrador Andy Yang Soo e 
fotógrafo Allan Ng.  A campanha baseia-se em desenhos no 
corpo feminino usando o mamilo para representar “proble-
mas” do nosso quotidiano. Apelou-se para a arte da pintura 
corporal a vida e momentos incómodos que foram lindamen-
te ilustrados. 
 Através de uma enorme dose de imaginação, e uma 
enorme quantidade de tinta Kryolan graxa aplicada no tronco 
de um modelo feminino consegui-se um resultado impres-
sionante. Esta campanha deixou clara a mensagem do que 
o cancro da mama deve ser uma preocupação real e o auto-
-exame um hábito!

Figura 45,
Cartaz 1, Campanha 

Estará obcecada 
com a coisa certa?

fonte: http://www.ddb.com
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Figura 47,
Cartaz 3, Campanha 
Estará obcecada 
com a coisa certa?
fonte: http://www.ddb.com

Figura 46,
Cartaz 2, Campanha 
Estará obcecada 
com a coisa certa?
fonte: http://www.ddb.com
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4.4. “O CANCRO 
DO MEU FILHO DEREK” 
(Miranda, Marta. Jornal Sábado, 9 de Maio de 2013)

 Derek era uma criança saudável de 10 anos até lhe 
ser diagnosticado um neuroblastoma. No dia em que rece-
beu a notícia que o filho tinha um cancro, Cyndie French, 
de 40 anos, norte-americana e mãe solteira de cinco filhos, 
passou a viver para o filho. 
 O caso aconteceu em 2005 e foi noticiado pela fo-
tógrafa Renée Byer e pela jornalista Cynthia Hubert para o 
jornal The Sacramento Bee. Juntas, as duas mulheres regis-
taram 12 dos 18 meses da luta de Derek contra o cancro.
 O projecto fotográfico A Mother`s Journey (A Jor-
nada de uma Mãe) valeu à fotógrafa o prémio Pullitzer na 
categoria Feature Photography em 2007.
 É possivel ver, nas várias imagens captadas, as vá-
rias fases por que Derek passou quer no Hospital UC Davis 
Medical Center, em Sacramento, quer em casa junto da fa-
mília.
 
 “Eu não quero saber! Leva-me para casa. Estou farto, 
mãe. Estás a ouvir-me? Estou farto”, disse Derek a Cyndie 
quando esta lhe disse que tinha que se submeter a um trata-
mento de quimioterapia.
 Em Abril de 2006, Derek consegue levantar-se da 
cama após dias sem se conseguir mexer. Porém, o tumor 
dilatou-lhe o abdómen e um novo tumor no cérebro aparece 
prejudicando a visão de Derek.
 A 10 de maio de 2006 Cyndie decide colocar fim à dor 
de Derek. Lutando contra as suas emoções, a mãe preparou 
juntamente com a enfermeira Sue Kirkpatrick, do Hospital 
UC Davis Medical Center, um sedativo que deu uma morte 
pacífica a Derek. 
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 “No meu coração eu sei que fiz tudo o que podia”, 
escreve Cyndie no seu site. Foi ao som da música “Because 
We Believe” que esta mãe se despediu do filho. “Está tudo 
bem bebé. Eu amo-te, homenzinho. Eu amo-te, rapaz cora-
joso. Eu amo-te. Eu amo-te”.

 No dia do funeral, a mãe de Derek segura o caixão 
com o corpo do filho juntamente com os irmãos. “Eu carre-
garei sempre a tua memória no meu coração, e lembrarei 
os outros para darem o seu tempo, energia e apoio a outras 
famílias como a nossa”.
 Em memória do filho, Cyndie French criou a funda-
ção Derek’s Wish para ajudar financeira e emocionalmente 
outras famílias que sofrem com o cancro infantil.

Figura 48,
O cancro do meu filho Derek,

fonte: http://www.sacbee.com/
static/newsroom/swf/april07/

mother/, 
acedido em: 10 Junho 2013
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Figura 49, O cancro do meu filho Derek, fonte: http://www.sacbee.com/static/newsroom/swf/april07/mother/
acedido em: 10 Junho 2013

Figura 50, O cancro do meu filho Derek, fonte: http://www.sacbee.com/static/newsroom/swf/april07/mother/
acedido em: 10 Junho 2013
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Figura 51, O cancro do meu filho Derek, fonte: http://www.sacbee.com/static/newsroom/swf/april07/mother/
acedido em: 10 Junho 2013

Figura 52, O cancro do meu filho Derek, fonte: http://www.sacbee.com/static/newsroom/swf/april07/mother/
acedido em: 10 Junho 2013
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Figura 53, 
O cancro do meu filho Derek, 
fonte: 
http://www.sacbee.com/static/
newsroom/swf/april07/mother/
acedido em: 10 Junho 2013

Figura 54, 
O cancro do meu filho Derek, 
fonte: 
http://www.sacbee.com/static/
newsroom/swf/april07/mother/
acedido em: 10 Junho 2013

Figura 55, 
O cancro do meu filho Derek, 
fonte: 
http://www.sacbee.com/static/
newsroom/swf/april07/mother/
acedido em: 10 Junho 2013
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Figura 56,
O cancro do meu filho Derek,

fonte: 
http://www.sacbee.com/static/
newsroom/swf/april07/mother/

acedido em: 10 Junho 2013

Figura 57,
O cancro do meu filho Derek,

fonte: 
http://www.sacbee.com/static/
newsroom/swf/april07/mother/

acedido em: 10 Junho 2013

Figura 58,
O cancro do meu filho Derek,

fonte: 
http://www.sacbee.com/static/
newsroom/swf/april07/mother/

acedido em: 10 Junho 2013
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Figura 59, O cancro do meu filho Derek, fonte: http://www.sacbee.com/static/newsroom/swf/april07/mother/
acedido em: 10 Junho 2013

Figura 60, O cancro do meu filho Derek, fonte: http://www.sacbee.com/static/newsroom/swf/april07/mother/
acedido em: 10 Junho 2013
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Figura 61,
O cancro do meu filho Derek,

fonte: 
http://www.sacbee.com/static/
newsroom/swf/april07/mother/

acedido em: 10 Junho 2013

Figura 62, O cancro do meu filho Derek, fonte: http://www.sacbee.com/static/newsroom/swf/april07/mother/
acedido em: 10 Junho 2013
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Figura 63, O cancro do meu filho Derek, fonte: http://www.sacbee.com/static/newsroom/swf/april07/mother/
acedido em: 10 Junho 2013
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Figura 64,
O cancro do meu filho Derek,

fonte: 
http://www.sacbee.com/static/
newsroom/swf/april07/mother/

acedido em: 10 Junho 2013

Figura 65,
O cancro do meu filho Derek,

fonte: 
http://www.sacbee.com/static/
newsroom/swf/april07/mother/

acedido em: 10 Junho 2013
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4.5. “A BATALHA 
QUE NÃO ESCOLHEMOS”
 No seguimento do caso de estudo anteriormente 
apresentado, passaremos a focalizar esta investigação a ca-
sos específicos do cancro da mama.
 Foi no dia 1 de Maio de 2012 que Angelo Merendino 
de nacionalidade americana, fotógrafo até então amador, ex-
põe no seu blogue a história marcante da sua mulher, vítima 
do cancro da mama. 
 Esta intervenção foi marcada por um documentário 
fotográfico que muito rapidamente invadiu as redes sociais. 
A batalha que nós não escolhemos, a luta de uma mulher 
contra o cancro na mama, foi o título escolhido para este do-
cumentário. Angelo Merendino fotografou todos os momen-
tos da doença da esposa, desde o início da quimioterapia até 
à sua morte.
 Inicialmente, Angelo pretendia mostrar as fotografias 
apenas às pessoas mais chegadas, porém o casal acabou 
por decidir criar um site e torná-las públicas. Estas fotogra-
fias mostram-nos os desafios, as dificuldades, os medos, a 
tristeza e a solidão desta doença. Na última fotografia, vê-se 
o túmulo de Jennifer rodeado de flores. 
 De uma forma directa e verdadeira, o fotógrafo expôs 
sem medos ou vergonha todas as fases pelas quais passou 
a mulher dele, desde o início da doença até à sua morte.
 Através deste documentário fotográfico duas exposi-
ções foram agendadas, a primeira será parte integrante do 
The New York Photo Festival em Maio de 2013, e a segunda 
será realizada no local do primeiro encontro do casal, em 
Cleveland. Angelo criou uma organização sem fins lucrati-
vos, em nome de Jennifer, que irá ajudar as pessoas com 
cancro e as suas necessidades do dia-a-dia.
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Figura 66, A Batalha que não escolhemos, fonte: http://mywifesfightwithbreastcancer.com/photographs/
acedido em: 15 de Março 2013
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Figura 67, A Batalha que não escolhemos, fonte: http://mywifesfightwithbreastcancer.com/photographs/
acedido em: 15 de Março 2013

Figura 68, A Batalha que não escolhemos, fonte: http://mywifesfightwithbreastcancer.com/photographs/
acedido em: 15 de Março 2013
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Figura 70, A Batalha que não escolhemos, fonte: http://mywifesfightwithbreastcancer.com/photographs/
acedido em: 15 de Março 2013

Figura 69, 
A Batalha que não escolhemos, 

fonte: 
http://mywifesfightwith-

breastcancer.com/photographs/
acedido em: 15 de Março 2013
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Figura 71, A Batalha que não escolhemos, fonte: http://mywifesfightwithbreastcancer.com/photographs/
acedido em: 15 de Março 2013
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Figura 73, A Batalha que não escolhemos, fonte: http://mywifesfightwithbreastcancer.com/photographs/
acedido em: 15 de Março 2013

Figura 72, A Batalha que não escolhemos, fonte: http://mywifesfightwithbreastcancer.com/photographs/
acedido em: 15 de Março 2013
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Figura 74, A Batalha que não escolhemos, fonte: http://mywifesfightwithbreastcancer.com/photographs/
acedido em: 15 de Março 2013
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4.6. CANCRO COM HUMOR
 Indo ao encontro do objecto de estudo, promovendo 
a divulgação dos mesmos valores e interesses nesta temá-
tica social apresenta-se um inovador projecto da autoria de 
uma ex-doente oncológica.
 
 Marine Antunes21 de 23 anos cria um projecto intitula-
do de Cancro com Humor.
 O Cancro com Humor, surge em Junho de 2012 po-
rém o projecto é materializado e apresentado ao público em 
Janeiro de 2013. Passado 7 meses, este já possui uma enor-
me consistência em Portugal. 
 Como ex-doente oncológica, comediante e mulher, 
Marine apresenta uma nova perspectiva do cancro, a ver-
tente humorística, num projecto que defende o humor como 
aliado da quimioterapia.
 Enquanto doente oncológica, utilizou o humor como 
arma para ultrapassar a sua doença e utiliza, através deste 
projecto, toda a sua sabedoria e vivência para ajudar a com-
bater o mito e preconceito existente nestes doentes. “Decidi 
aliar o humor ao cancro – dois temas tabús que pretendo 
descortinar. “ diz Marine Antunes, numa conversa informal na 
qual apresenta o seu projecto.
 Numa primeira fase através da criação de um blogue 
e de uma página no Facebook (+ de 6 mil gostos), Marine 
apresenta um testemunho mordaz e humorístico, objectivan-
do que outros doentes e ex-doentes se identifiquem com este 
“mundo do cancro” e que descubram que é possível ser-se 
um doente bem-disposto (porque “ainda me vou rir disto”).
 Mulher, empreendedora e a ambicionar defender esta 
causa, através de dicas, exemplos, exercícios e episódios 
caricatos, aborda todos os temas do mundo do cancro.  
 Os doentes e ex-doentes - o público-alvo, têm contri-
buído com o seu feedback contínuo e, além disso, participam 
com as suas próprias histórias no movimento criado Careca 
Power. Desta forma, a autora do projecto, poderá contactar 
e conhecer o público-alvo de forma directa.

21Marine Antunes, Portu-
guesa natural de frança, 
licenciada em comuni-
cação social, detentora 
de workshops em escrita 
criativa, possui um curso de 
stand up comedy e trabalhou 
numa produtora de comédia 
chamada bang produções.
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 O movimento Careca Power quer mostrar como os 
“carequinhas”, como os chama Marine, podem e devem agir 
com orgulho, com sorrisos, sem complexos, mostrando ao 
mundo que também são pessoas felizes, bem dispostos e 
pessoas que se valorizam.
 Marine não se ficou por aqui, ambicionou através de 
palestras, chegar às pessoas também através da oralidade 
tornando este projecto ainda mais visível.
 A primeira experiência ocorreu a convite do Curso de 
Marketing do Instituto Superior de Portalegre para um audi-
tório com mais de 200 pessoas que aplaudiu a intervenção 
que se rege pelos mesmos princípios da escrita - humor e 
intervenção social. 
 Marine também participou na palestra sobre Cidada-
nia Activa organizada pela Cáritas de Leiria e ainda, no Hos-
pital de Leiria, no Colóquio Saúde e Humor. 
 Existe também uma parceria com a Associação de 
Apoio a Mulheres com Cancro da Mama, entre outras asso-
ciações. 
 Finalmente, Marine lançará o seu primeiro livro, Can-
cro com Humor, no verão de 2013.
 É também possível, através de aparições em progra-
mas televisivos e principalmente através do blogue Cancro 
com Humor, ver o feedback directo que existe por parte dos 
doentes que são os reais responsáveis por todo este optimis-
mo e bom humor numa temática que assusta muitos de nós.
 De imediato, e percebendo a grandeza e importância 
deste projecto, decidiu-se criar uma parceria com este mo-
vimento, agora associação, servindo como contributo para a 
realização de grande parte da componente projectual desta 
presente dissertação.



CAPÍTULO 5
DESPIR O PRECONCEITO
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NESTE CAPÍTULO FOI UTILIZADA 
A SEGUINTE REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

- Pedro Mendes. http://blogpt.pedromendes.com/

campanha-despir-o-preconceito/, acesso: 21 Julho 2013.
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5.1. PROJECTO: 
“DESPIR O PRECONCEITO”
 Como continuação do capítulo anterior, é perceptível 
que todo o design de teor social pressupõe uma área de in-
tervenção e uma problemática a abordar. 
Nesta investigação, o tema escolhido foi o cancro da mama. 
 O cancro da mama é uma das doenças com maior 
impacto na nossa sociedade, não só por ser muito frequen-
te, e associado a uma imagem de grande gravidade, mas 
também porque agride um órgão cheio de simbolismo, na 
maternidade e na feminidade.
 Através da recolha e análise de todas as informações 
referidas nos capítulos anteriores, foi possível começar a deli-
near a estrutura da componente projectual desta investigação. 
 Atendendo a toda a contextualização teórica apre-
sentada, pretendeu-se a elaboração de duas campanhas fo-
tográficas de sensibilização utilizando como problemática a 
patologia já apresentada: o cancro.
 Da mesma forma que foram analisadas diversas 
campanhas de sensibilização e, denotando o real valor da 
imagem na prática do design de comunicação, recorreu-se à 
fotografia para transmitir uma mensagem visual.
 O principal objectivo desta investigação, e desta com-
ponente projectual em específico, é a divulgação da doença 
cancro da mama. A mensagem que se pretende transmitir é 
o preconceito associado à doença e a todas as alterações 
físicas que esta provoca. 
 Pretende-se alertar o público-alvo com o intuito de 
incentivar o rastreio do cancro da mama e amortizar, no caso 
da população já diagnosticada, a vergonha e preconceito re-
lativamente a esta patologia.
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 Esta mensagem, para uma boa e directa compreens-
são por parte da população necessita de ser simples e direc-
ta, sem floreados mostrando as evidentes alterações físicas 
provenientes da doença.

 As duas campanhas de sensibilização, e tomando 
como base toda a investigação até aqui realizada, são com-
postas pelo suporte gráfico principal em formato de cartaz. 
Estas campanhas possuem como elementos obrigatórios de 
comunicação o nome da campanha, códigos sinalizadores 
do preconceito e a presença indiscutível da imagem fotográ-
fica com a edição pretendida.
 Como veículo de divulgação e informação deste pro-
jecto definiram-se suportes como panfletos, onde é possivel 
uma maior abordagem textual ao tema.
 A abordagem desta problemática poderia diferir atra-
vés de diversas linhas gráficas estruturais, muito embora 
fosse claro desde o início da investigação, a utilização de 
imagens fotográficas em vez de outros elementos descritivos 
desta patologia. 
 Não se pretende diminuir ou mesmo anular a força 
da tipografia ou da ilustração na transmissão de uma mensa-
gem. Pretende-se sim, a utilização da fotografia para a pas-
sagem directa do espectador para o problema em questão.  
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 Como foi descrito nos capítulos anteriores e em toda 
esta investigação, a fotografia é a representação mais real e 
é imediatamente compreendida por parte do receptor tornan-
do-se fundamental utilizá-la no seu expoente máximo como 
ferramenta no processo da mensagem comunicacional. 
 Uma vez que o maior número de vítimas desta pato-
logia é do género feminino, determinou-se que a linguagem 
utilizada seria do universo feminino.

 Dando seguimento aos pontos anteriores que orien-
taram o caminho de desenvolvimento desta componente pro-
jectual, deu-se início à componente gráfica até então apenas 
conceptualizadas.
 Recorrendo às informações sumadas e analisadas no 
primeiro tópico deste capítulo, foi possível determinar quais 
as alterações físicas a serem fotografadas. 
 Devido às inúmeras possibilidades de ilustrar a temá-
tica através do preconceito associado à doença, determinou-
-se que seria mais benéfico e informativo, conceber duas 
campanhas de sensibilização. 
 Em cada campanha, a mensagem pretendida será 
focar o olhar do espectador numa determinada alteração físi-
ca e não representar na sua totalidade a doença.
 Desta forma, e juntando as duas campanhas, obte-
mos uma clara, precisa e detalhada demonstração sobre os 
resultados clínicos e físicos da doença. 
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5.1.1. DENOMINAÇÃO 
 Tendo presentes todos os conceitos apresentados ao 
longo de toda a contextualização teórica desta investigação, 
iniciou-se o processo criativo singular da escolha do nome, 
para ambas as campanhas. 
 Despir o Preconceito foi a expressão escolhida para 
dar vida a este projecto. 
 Este nome destacou-se dos restantes gerados ao 
longo do processo de investigação pois transmite, de uma 
forma clara e directa, tudo o que é ansiado comunicar nestas 
duas campanhas sobre o cancro.

Figura 75, 
Logo Despir o Preconceito, 

fonte: arquivo pessoal
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5.1.2. SUPORTES
 Foi decidido no início desta investigação projectual, 
de carácter social, que o suporte impresso seria predominante. 
 
 A escolha não pressupõe a anulação de outros possí-
veis suportes digitais na disseminação do projecto, porém o 
elemento comunicativo cartaz foi considerado o mais viável 
dentro da temática e mensagem que pretende transmitir-se. 

 O cartaz é um meio gráfico de comunicação por ex-
celência, ocupando um espaço relevante e essencial na co-
municação visual. Este, transmite e difunde mensagens de 
forma eficaz, a um vasto número de receptores e tornará 
possível a criação do, já mencionado, choque visual através 
da imagem fotográfica.

5.1.3. TIPOGRAFIA
 Como parte integrante das duas campanhas de sen-
sibilização realizadas foi seleccionada a família tipográfica 
Helvética. 
 Esta fonte foi escolhida para complementar o objecto 
fotográfico e como tipografia de apoio devido ao seu dese-
nho clássico e sua excelente legibilidade. É conhecida por 
ser uma fonte neutra e uma ferramenta extremamente im-
portante e actual, com a qual os designers podem expressar 
ideias sem delinear uma década ou estilo.
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5.2. DESENVOLVIMENTO
PRÁTICO | CAMPANHA 1

 Através dos valores descritos na apresentação deste 
projecto, e através da análise detalhada de imagens foto-
gráficas desta temática, analisaram-se quais as fotografias 
necessárias para a concepção desta primeira abordagem ao 
tema. 
 O preconceito escolhido para esta campanha foi a 
alteração visível mais directa ao tema – Mastectomia,  remo-
ção total da mama.
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5.2.1. LINGUAGEM VISUAL
 Os elementos gráficos que formam o título da campa-
nha e por sua vez a leitura do movimento presente na mes-
ma, estabelecem uma correspondência directa com a men-
sagem que pretende transmitir-se. 
 Os elementos escolhidos para o efeito foram, a tipo-
grafia para a criação textual da mensagem, o coração como 
suporte do título, o laço do cancro da mama e o traço inter-
rompido.

 O elemento figurativo do cora-
ção é considerado o centro vital do ser 
humano, aquele que pulsa o sangue e 
faz circular a vida no corpo. No ociden-
te o seu simbolismo está associado à 
sede dos sentimentos e emoções. 
 Em contrapartida para os povos 
orientais é o símbolo das funções inte-
lectuais, onde se localiza a inteligência 
e a intuição. 
 Apesar dos historiadores defen-
derem que a origem da figuração do 
coração se deve à semelhança com a 
folha da hera, que na Antiguidade re-
presentava o símbolo da imortalidade e 
do poder, a origem do ícone continua 
incerta. Seja qual for a origem, o ícone 
é um dos poucos reconhecidos por to-
das as culturas e povos do mundo. Figura 76, Coração do Logo, fonte: arquivo pessoal
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 O laço cor de rosa utilizado na 
campanha (parte integrante do logóti-
po), no interior do coração é o símbolo 
internacional utilizado por indivíduos, 
empresas e organizações na luta e pre-
venção do cancro de mama. Este enfati-
za a temática escolhida e delimita a men-
sagem para o problema representado.

 A denominação escolhida em toda a campanha, Des-
pir o Preconceito, anteriormente esboçada e devidamente 
explicada é composta por duas linguagens díspares. 
 A palavra Despir surge num traço interrompido real-
çando o significado da palavra, “despindo” a palavra.   
Este elemento gráfico comporta um duplo sentido visto que 
reforça a ideologia de um traço cirurgico inerente à temáti-
ca escolhida. Por sua vez, a palavra Preconceito segue a 
aclaração anterior. Esta surge em corpo Bold denotando o 
preconceito presente nas campanhas.

 Os elementos, presentes nos suportes escolhidos, 
encontram-se em diferentes proporções, de modo a que o 
espectador seja conduzido a observar primeiro as conse-
quências e depois o texto constituinte da mensagem, repre-
sentativa da imagem utilizada. 
 
 Dentro deste projecto, conceberam-se diversos car-
tazes, mantendo as mesmas ideologias e linhas gráficas 
base em todos eles. Todos os cartazes comportam a imagem 
(cada cartaz possui uma fotografia diferente) e os elementos 
gráficos mencionados anteriormente compostos de acordo 
com as imagens utilizadas.

Figura 78,
Logo Despir o Preconceito, 

fonte: arquivo pessoal

Figura 77,
Laço cor de rosa,
fonte: arquivo pessoal
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Figura 79, Cartaz 1, Despir o Preconceito, fonte: arquivo pessoal
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Figura 80, Cartaz 2, Despir o Preconceito, fonte: arquivo pessoal
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 Como contributo para uma divulgação mais abran-
gente, foram concebidos outros suportes que proporcionam 
uma alternativa aos cartazes e que se complementam entre 
si.
 Os outdoors desenvolvidos seguem a linguagem e 
construção utilizada nos cartazes, porém apresentam-se na 
horizontal. 

Figura 81, Cartaz 3, Despir o Preconceito, fonte: arquivo pessoal
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Figura 82, Marcador de Livro Informativo, Frente e Verso, fonte: arquivo pessoal
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 Os folhetos informativos em formato de marcador de 
livro são compostos pelo elemento fotográfico conjugado 
com o título da campanha. Este suporte surge na necessida-
de de tornar portátil a informação, não singindo a campanha 
a locais fixos e apresentações efémeras.

 Foram desenvolvidos dois postais informativos com 
as mesmas fotografias dos outros suportes. Estes foram 
desenvolvidos como forma de convocatória ao rastreio da 
mama com o presuposto de aumentar a taxa de cobertura 
populacional e a adesão aos rastreios. 
 Estes postais destinam-se às utentes que todos os 
anos recebem em suas casas documentos informativos so-
bre este tipo de exames.

Figura 83, Postal, Frente e Verso, fonte: arquivo pessoal
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 Todos os suportes anteriormente descritos foram 
concebidos como meio de divulgação, disseminados nos es-
paços públicos de saúde e acessíveis à população. 
 Em todos eles, o apelo à precaução é feito através de 
uma mensagem informativa acompanhada de um contacto 
de apoio e respectivo endereço electrónico. 
 A mensagem informativa criada para o efeito, preve-
nir é cuidar, contribui para estabelecer o elo directo de liga-
ção entre o espectador e a associação que tornará possível 
a prevenção da doença através da marcação do rastreio da 
mesma.

 As fotografias utilizadas nesta primeira campanha 
apresentam-se em alto contraste numa escala de pretos e 
brancos. Estas aparecem em grandes planos com luz locali-
zada e direccionada. 
 Geralmente, quanto mais próximo está o sujeito foto-
grafado daquele que o observa, maior é o grau de aproxima-
ção emotiva ou intelectual do espectador perante o motivo da 
imagem. Dessa mesma forma, a textura vem detonar, simul-
taneamente, qualidades ópticas e tácteis, tornando-se num 
elemento visual que sensibiliza e caracteriza materialmente 
a temática. 
 Quanto à nitidez da imagem fotografada, embora este 
parâmetro não possa ser considerado como um elemento 
morfológico, é um recurso expressivo dotado de uma dimen-
são objectiva que, por vezes, pode abarcar uma variedade 
notável de significações, especialmente quando se combina 
com a textura anteriormente abordada.
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 A iluminação, por sua vez, cria forte contraste de lu-
zes, com presença de tons brancos e negros intensos que 
criam um suspense à volta da imagem tornando a figura fo-
tografada numa obra de arte. 

 Sempre associado à iluminação temos o contraste re-
flectido na modelo que corresponde à diferença de níveis de 
iluminação reflectida entre as sombras e as luzes altas. 
 
 É necessário sublinhar que a utilização do preto e 
branco nesta campanha é uma opção discursiva carregada 
de significações e que em nenhum caso deve interpretar-se 
o uso do preto e branco como uma ausência de cor.
 
 Foi seleccionada a única cor presente na campanha, 
o magenta, de acordo com a temática em questão e pelo 
facto de ser um trabalho destinado ao género feminino. 
 Esta cor sobrepõe-se à imagem fotográfica na maior 
parte dos suportes, destacando a sua utilização visto que 
a totalidade das fotografias utilizadas apresentam-se numa 
escala de preto e branco. 

 Tomando partido da linguagem presente na campa-
nha chega-se a um projecto razoavelmente económico no 
que toca à sua produção, pois quantas menos cores existi-
rem, menos dispendioso o projecto se torna.



Figura 84,
Montagem em Mupi 

1ª Campanha
fonte: arquivo pessoal
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5.3. DESENVOLVIMENTO
PRÁTICO | CAMPANHA 2 
 No seguimento da campanha ilustrativa da Mastecto-
mia (remoção total da mama), foi determinado o preconceito 
a abordar na segunda campanha de sensibilização/comuni-
cação desta dissertação.

 O preconceito escolhido para esta segunda e última 
campanha presente neste projecto investigativo foi o precon-
ceito inerente à queda do cabelo proveniente dos tratamen-
tos médicos – Quimioterapia.
 Derivado ao perconceito escolhido, tornou-se neces-
sário um número de modelos maior do que na primeira cam-
panha visto que, desta vez, as fotografias pretendidas serão 
fotografias de rosto. O que, por sua vez, dificulta a repetição 
de uma só modelo nos vários suportes escolhidos.
 
 De forma a chegar às pessoas e fazer com que as 
mesmas participassem sem preconceito numa sessão foto-
gráfica, foi iniciada a parceria, anteriormente mencionada, 
com Marine Antunes, autora do projecto Cancro com Hu-
mor.

 Para a concretização desta parceria e como disse-
minação directa associada a esta segunda campanha, foi 
agendada uma reunião informal na cidade de Fátima onde 
reside Marine. 
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 De imediato denotou-se um enorme interesse, por 
parte do Cancro com Humor, pelo projecto e seus valores 
associados. 
 Ao decorrer da reunião foi possível analisar a primei-
ra campanha presente nesta dissertação de onde surgiram 
outras potenciais formas de divulgação da mesma.
 Potenciou-se um esboço projectual prévio para a an-
gariação de modelos para a segunda campanha onde foi fi-
nalmente materializada a parceria com a associação Cancro 
com Humor.

 Foi possível, através de uma equipa de profissionais, 
construir um ambiente sereno e agradável durante a sessão 
fotográfica. 
 Deu-se lugar a uma partilha de vivências e emoções 
que foram o ponto-chave para a recolha das fotografias pre-
tendidas com a respectiva sessão fotográfica.

 O projecto Cancro com Humor, como referido no úl-
timo caso de estudo presente nesta dissertação, obtém um 
grande feedback por parte dos doentes oncológico através 
de blogues e redes sociais. Visto isso, foi esboçado um car-
taz informativo para a angariação de modelos. 

 O pretendido seria conseguir um número razoável de 
doentes oncológicos para uma sessão fotográfica onde fos-
se possível recolher as fotografias a utilizar nesta segunda 
campanha de comunicação.



Figura 85, Cartaz Informativo - Sessão fotográfica, fonte: arquivo pessoal
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5.3.1. CARTAZ INFORMATIVO
SESSÃO FOTOGRÁFICA

 Os elementos constituintes deste suporte bidimen-
sional (cartaz) foram escolhidos fazendo com que os espec-
tadores compreendessem a alineação entre o movimento 
Careca Power, e seus valores, e a componente projectual 
desta dissertação. 
 Este suporte contém inicialmente a frase: 

 “Porque é preciso: 
 Despir o Preconceito, 
 Valorizar a pessoa, 
 Mostrar o verdadeiro power.”

 Esta frase vem ao encontro dos valores que, com 
esta dissertação, se pretendem transmitir. 
 A fim de tornar o cartaz ilustrativo da temática em 
questão foi-nos cedida uma fotografia de uma actual doente 
oncológica, Helena Pereira, que complementa a descrição 
deste suporte de comunicação. 
 Foi utilizada uma linguagem simples, com uma fonte 
tipográfica sem serifas alternada em Bold e regular consoan-
te o que se pretendia destacar no processo comunicativo. 

 Os créditos colocados no suporte (Inteiro Design, In-
teiro Fotografia, Cancro com Humor e Fotosport) encontram-
-se em negativo, uniformizando-os de forma a não induzir ao 
espetador nenhum destaque entre eles.
 Inicialmente, a adesão por parte de doentes oncoló-
gicas foi notória. Porém, visto tratar-se de um público-alvo 
considerado sensível e de risco, o processo de angariação 
foi demorado e cuidadoso. 
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 Inumeras pessoas ousaram despir o preconceito a 
fim de mostrar a realidade da doença. Todavia, os tratamen-
tos médicos inerentes à doença dificultaram o processo. 

 É incontrolável a reacção do doente a uma quimio-
-terapia ou mesmo uma radioterapia e inevitável que estes 
tratamentos fossem no dia pretendido para a realização das 
fotografias. 
 Num espectro de 15 confirmações iniciais surgiram 
8 potenciais presenças, porém, no dia apenas 5 estiveram 
fisicamente presentes.

 Mais uma vez se reforça a força e coragem destas 
mulheres que numa situação de fragilidade tornam possíveis 
estas iniciativas mesmo depois de algumas delas saírem di-
rectamente do IPO para uma sessão fotográfica onde, con-
trariamente a um tratamento de quimioterapia, pretende-se 
captar o sorriso e a força de vontade destas pessoas.

Figura 86,
Maquilhagem Making of 

fonte: arquivo pessoal



5.3.2. MAKING OF
DESPIR O PRECONCEITO

MODELOS 
Alexandra Teixeira

Ana Costa Fernandes
Áurea Ferreira

Inês Mendes Carvalho
Marisa Duarte Silva

VÍDEO MAKING OF 
Ana Valente

MAQUILHAGEM 
Elisabete Monteiro

Filipa Monteiro

FOTOGRAFIA
Filipe Inteiro

MÚSICA
Cyndi Lauper

 “Girls Just Want To Have Fun”

ESTÚDIO
Fotosport Arrábida Shopping



Figura 87, Making of - Sessão fotográfica, fonte: arquivo pessoal

Figura 88, Making of - Sessão fotográfica, fonte: arquivo pessoal
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5.3.3. LINGUAGEM VISUAL
 Os elementos textuais utilizados nesta segunda cam-
panha centralizam-se no título da campanha, ainda com o 
laço figurativo da luta e pervenção do cancro, desta vez sem 
o elemento gráfico do coração.
 Note-se que tanto a temática como os valores assim 
como o título são consolidados pela imagem fotográfica que, 
mais uma vez, ilustra a totalidade do suporte de comunica-
ção.
 Assim como na primeira campanha, os elementos 
textuais presentes encontram-se em diferentes proporções 
para que seja possível delinear a leitura do espectador.
 Todos os suportes comunicacionais presentes nesta 
dissertação foram concebidos como meio de divulgação, dis-
seminados nos espaços públicos de saúde e acessíveis à 
população em formato de mupis e outdoors. 
 As fotografias utilizadas nesta segunda campanha, 
resultantes de uma sessão fotográfica anteriormente des-
crita, apresentam-se, contrariamente à primeira campanha, 
com cores vibrantes e alegres. 
 Desta vez pretendeu-se congelar o movimento das 
modelos onde transmitem a despreocupação perante os 
olhares exteriores, mostrando a força de vontade de ultra-
passar uma fase complicada inerente à doença.
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 Foram esboçadas, pela associação Cancro com Hu-
mor, algumas frases detentoras de positivismo tais como:

“ O RISO É A MINHA QUIMIOTERAPIA NATURAL”

“ SOU CARECA MAS SOU FELIZ!”

“ SE DAVA NAS VISTAS COM CABELO...IMAGINA-ME, AGORA!”

“ NA MINHA HISTÓRIA, O VILÃO PERDE”

“ CANCRO, COMIGO PIAS BAIXINHO!

“ OS DESAFIOS MAIS DIFÍCEIS SÃO PARA OS FORTES”

“ SE PUDESSE SER OUTRA PESSOA, SERIA EU OUTRA VEZ”

“ TER CANCRO NÃO É SER CANCRO”

“ VINGO-ME DO CANCRO, RINDO-ME DELE”

“ O MEU CANCRO É MALUCO. METEU-SE COMIGO.”

“ COLECCIONO SORRISOS”

“ DECIDI SER FELIZ EM TODOS OS CONTEXTOS”.

“ SEI VIVER COM MAIS PUJANÇA!”

“ SORRIR É A MINHA IMAGEM DE MARCA”

“CANCRO, SE FOSSE A TI, FUGIA!”
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5.3.5. MUPIS | CARTAZES
 Todos os cartazes apresentados nesta componente 
projectual poderão ser utilizados em grandes formatos.
 Estes estão preparados para grandes ampliações e 
pensados ao abrigo desses formatos.

 Os suportes que se seguem contêm, cada um deles, 
uma fotografia resultante da sessão fotográfica anteriormen-
te apresentada, o nome da campanha desta vez em negativo 
apresentado como assinatura do projecto e uma frase crite-
riosamente escolhida de acordo com a imagem utilizada.

5.3.4. SUPORTE DESCRITIVO
 Foi elaborado o seguinte suporte gráfico para acom-
panhar esta campanha em palestras, workshops e exposi-
ções. 
 Este suporte, de pequenas dimensões, estará dispo-
nível para distribuição nestes eventos.

Figuras 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98 e 99 

Cartaz | MUPI, 2ªCampanha
fonte: arquivo pessoal

Figura 89, Memória descritiva, fonte: arquivo pessoal
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5.3.6. CERTIFICADO 
DE PARTICIPAÇÃO
 Foi também desenvolvido um certificado de participação 
para todos os participantes presentes na sessão fotográfica. 
 Este suporte contém a frase inicial do cartaz anterior 
assim como os créditos e a informação inerente à data e local 
da sessão. 
 Foi elaborada uma frase com a mesma fonte tipo-
gráfica onde cada certificado se torna único pelo respectivo 
nome do participante.



Figura 100, Certificado de Participação, fonte: arquivo pessoal
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5.4. DISSEMINAÇÃO

 Com a componente prática finalizada é possível, atra-
vés de uma visão mais abrangente, dar lugar à sua dissemina-
ção e exposição.
 Através de toda a divulgação já iniciada através de re-
des sociais, tais como o facebook e o youtube, é notória a ade-
são ao tema retratado. 

 O projecto WOW, word of women, pretende divulgar 
experiências, histórias, valores e criações de mulheres que 
se distinguem pela criatividade, pela inovação, pelo empre-
endedorismo. Foi ao falar sobre Marine Antunes, criadora da 
associação Cancro com Humor, que divulgaram a campanha 
Despir o Preconceito expondo fotografias da sessão fotográ-
fica inerente à segunda campanha presente nesta dissertação.

Figura 101, print screen da página oficial WOW, fonte: www.wordofwomen.com
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Pedro Mendes, detentor de 
um curso profissional de 
Fotografia da Restart possui 
trabalhos para organizações 
tais como: Moda Lisboa, 
Portugal Fashion, Tennis.
com, Not Just Fashion ma-
gazine, Vida Sana Magazine 
(Puerto Rico), AMI – Assis-
tência Médica Internacional, 
Espaço Evoé e vários 
portfólios pessoais.

 “O cancro é uma doença terrível, que afecta cada vez 
mais pessoas. Tudo o que podermos fazer para ajudar a lutar 
contra ela é pouco. O fotógrafo/designer Filipe Inteiro, em 
parceria com algumas mulheres lutadoras, criou uma cam-
panha fotográfica para aumentar a visibilidade desta luta. É 
parte do seu projecto de mestrado, e é um nobre projecto....
Este projecto tem o apoio do movimento “Cancro com Hu-
mor“. Parabéns ao Filipe e a cada uma destas corajosas luta-
doras. É a prova de que a fotografia pode desempenhar um 
papel social importante.” 
(Pedro Mendes, 19 de Julho de 2013, acesso 21 de Julho de 2013)

Figura 102, print screen do blogue Pedro Mendes Fotografia, fonte: www.blospot.pedromendes.com/campanha-despir-o-preconceito/
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 No seguimento da abordagem anterior, o site brasi-
leiro terra decide expor o papel do Cancro com Humor na 
sociedade portuguesa actual recorrendo igualmente a foto-
grafias da nossa autoria, também resultantes da sessão fo-
tográfica da segunda campanha.

Figura 103, print screen da página oficial terra, fonte: http://mulher.terra.com.br/comportamento/dilema-de-nicole-evidencia-que-
ficar-careca-e-pior-parte-da-quimio,76af79d720ecf310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
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 O site Facebook foi um indispensável motor de di-
vulgação para este projecto. Com apenas dois dias, o vídeo 
Making Of da sessão fotográfica da segunda campanha, 
conseguiu alcançar 123 gostos e um total de 79 partilhas 
directas. O vídeo foi partilhado no site Facebook com origem 
na página Filipe Inteiro Fotografia.

Figura 104, print screen da página de facebook Filipe Inteiro Fotografia, fonte: https://www.facebook.com/pages/Filipe-Inteiro-
fotografia/253140814748443
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 Porém, para a exposição (não digital) das campanhas 
de sensibilização aqui presentes são necessárias verbas e pa-
trocínios para cobrir gastos tais como impressões, aluguer do 
espaço expositivo (mupis), presenças em jornais, revistas, etc., 
valores esses difíceis de alcançar de forma individual.
 De imediato, se iniciou a corrida ao patrocínio. 
 Foi na Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, a 
partir de uma reunião informal antecipadamente marcada, que 
se delineou o início de uma disseminação não digital. O Municí-
pio propôs uma exposição em espaço fechado (Centro Cultural) 
para a divulgação de uma das campanhas. A inauguração da 
exposição foi no dia 6 de Setembro e estará presente até ao 
final do mesmo mês. 

Figura 105, 
exposição Foz Côa, 

fonte: arquivo pessoal
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 A abertura da exposição contou com o apoio de pro-
fissionais de saúde especializados em doenças oncológicas e  
com algums participantes na sessão fotográfica que discurssa-
ram sobre o projecto. 
 Com o avanço da disseminação foi-nos apresentada 
uma nova data e local para a exposição da campanha, desta 
vez na cidade de Ourém.

 O pressuposto inicial deste projecto seria a apresenta-
ção de ambas as campanhas de sensibilização pelas principais 
cidades do país. 
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Figura 106, exposição Foz Côa, fonte: arquivo pessoal
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 Com toda esta divulgação e exposição e depois de inú-
meras reuniões sobre o grande potencial desta campanha, a 
Câmara Municipal de Braga sugeriu a apresentação da campa-
nha em Mupis pela cidade, disponibilizando vinte suportes Mu-
pis para a sua concretização e exposição no mês de Setembro. 

Figura 107, Mupi na cidade de Braga, fonte: arquivo pessoal
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Dando seguimento a toda esta divulgação, o canal televisivo 
RTP, após a colocação dos Mupis pela cidade de Braga, decide 
reportar esta iniciativa entrevistando os envolvidos. 
As convocatórias televisivas iniciáram-se desde então seguin-
do-se o programa Portugal no Coração do canal RTP e o pro-
grama Você na TV da estação televisiva TVI.

Figura 108, Portugal no Coração, fonte: RTP

Figura 109, Você na TV, fonte: TVI
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6.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A fotografia foi, durante cento e cinquenta anos, a 
captação da realidade registada num suporte bidimensional 
com uma capacidade inquestionável de parar o tempo, ultra-
passando toda e qualquer capacidade humana de observar.
 É fascinante estudar e observar a evolução de um 
objecto tão simples e ao mesmo tempo tão complexo que 
nos invoca grandes momentos de reflexão.
 No século vinte e um a mutabilidade existente na fo-
tografia transformou-se numa prática corrente. As manipula-
ções fotográficas tornaram-se tão verosímeis que alteraram 
a forma como visualizamos as imagens criando desconfian-
ças quanto às fotografias que nos chegam diariamente nos 
meios de comunicação. Desde então, a fotografia é compre-
endida como uma representação incerta no que toca à sua 
veracidade. Esta capacidade de controlo aumenta a probabi-
lidade de estarmos diante uma imagem manipulada.
 É possível que, com a criação de narrativas comple-
xas, se contraria a inexistência da aura perdida da qual Wal-
ter Benjamim fala no seu livro “Sobre arte, técnica, linguagem 
e política”, 1992. Contudo esta manipulação tornou possível, 
para os Designers, a criação e indução de uma mensagem 
comunicacional.

 Com a presente investigação pretendeu-se demons-
trar como o Design social pode ser uma ferramenta forte e 
actual utilizando a fotografia.
 O deisgn social aliado à publicidade culmina num pa-
pel activo em torno de pequenos e grandes problemas so-
ciais contribuindo activamente para uma mudança social.

 A conotação do cartaz impresso tal como hoje o co-
nhecemos não é, de todo, igual ao seu surgimento. Porém, 
sempre representou, perante a sociedade, um papel impor-
tante e crucial no que diz respeito à informação e divulgação 
de factos ou eventos. Assim, áreas como o design social e a 
publicidade são aquelas que mais utilizam este suporte. 
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 A concepção destas duas campanhas surge da ne-
cessidade de afirmar o objecto fotográfico como um dos 
melhores métodos de transmissão de mensagem nas áreas 
inerentes ao Design de Comunicação. 
 As mensagens existentes nestes suportes, destinam-
-se a um público muito específico. Através de toda a contex-
tualização presente nesta investigação foi clara a necessi-
dade de modificações fotográficas para comunicar de forma 
mais precisa a mensagem pretendida.
 Com a pesquisa sobre campanhas já existentes no 
seio do cancro, foi possível destacar quais as mais interacti-
vas e interessantes, no que diz respeito à utilização da foto-
grafia, prevenindo a repetição e o uso de ideias exploradas 
por outros designers.
 Após a definição do método escolhido na abordagem 
desta temática, iniciou-se a experimentação gráfica nos vá-
rios suportes desenvolvidos. A componente projectual pre-
sente comporta duas campanhas que se distinguem pela 
problemática que ilustram.  
 Uma primeira campanha ilustrativa da Mastectomia 
(remoção total da mama) e uma segunda inerente à queda do 
cabelo proveniente dos tratamentos médicos – Quimioterapia.
 A mensagem que se pretende transmitir são os pre-
conceitos associados ao cancro e a todas as alterações físi-
cas que este provoca.
 A função destas duas campanhas de sensibilização 
é proporcionar, através da criação de uma linguagem gráfica 
atractiva e desigual, o combate à falta de informação com o 
intuito de incentivar os rastreios do cancro e amortizar, no 
caso da população já diagnosticada, a vergonha e precon-
ceito relativamente a esta patologia.
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6.2. LIMITAÇÕES
 
 A principal limitação com que nos confrontamos nes-
te projecto Investigativo esteve relacionado com a doença 
escolhida - Cancro. 
 Inicialmente, o feedback por parte de doentes onco-
lógicos foi positivo porém, com o decorrer da investigação 
foi notória a sensibilidade e introvertência presente nestas 
pessoas. 
 Tornou-se difícil reunir um grupo consistente para a 
realização das sessões fotográficas, pois trata-se de pes-
soas semanalmente acompanhadas por profissionais de 
saúde, com horários exigentes, limitações físicas e principal-
mente, tratamentos redutores de qualquer boa disposição.
 
 Outra limitação, e consequentemente a última, parte 
da dificuldade inerente à angariação de verbas para a con-
cretização da exposição das campanhas. 
 Foram abordadas várias associações e instituições 
de saúde a fim de conseguir patrocínios e/ou divulgação do 
projecto em questão.

6.3. PROPOSTAS DE 
DESENVOLVIMENTO FUTURO
 Paralelamente, em futuras investigações dever-se-á 
delinear uma análise com um maior número de mensagens 
de forma a poder traçar um retrato mais fiel daquilo que tem 
sido  o design social inerente ao cancro em campanhas de 
sensibilização. 
 Seria igualmente importante sondar a opinião de 
especialistas, nomeadamente profissionais de saúde sobre 
esta problemática e sobre as campanhas de sensibilização e 
prevenção que têm sido difundidas em Portugal.
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7.3. ANEXOS
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