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Resumo 

 

Este artigo analisa e discute a presença do negro nos anúncios publicitários da revista 

Trip, durante o período de um ano, que compreende os meses de outubro de 2014 a 

outubro de 2015, 12 edições no total. Por meio desta análise, buscamos verificar a 

quantidade de aparições do negro em relação ao branco nos anúncios publicados na 

referida revista. Além disso, ressaltamos as marcas e produtos que estão sendo 

representadas por pessoas negras e/ou afrodescendentes.  
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Introdução 

 

No dia 13 de maio do próximo ano o Brasil completará 130 anos da abolição da 

escravidão, data emblemática, que sem dúvidas demarca o início de novos desafios para 

o povo negro, que apesar de receberem a liberdade na referida data, a igualdade racial e 

a dignidade da pessoa humana seriam conquistadas ao longo dos anos, mas não sem 

dificuldades e luta.  

Enquanto seus senhores foram ressarcidos pelas perdas de mão de obra pelo 

governo (MARINGONI, 2011), e “eximidos da responsabilidade pela manutenção e 

segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse 

                                                
1 Trabalho submetido na Divisão Temática de Publicidade e Propaganda, da Intercom Júnior – XIII Jornada de  

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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3 Orientadora do trabalho. Professora Doutora do quadro permanente da Faculdade de Comunicação/UFBA. Membro 
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encargos especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de 

organização da vida e do trabalho” (FERNANDES, apud MARINGONE, 2011), os 

negros tiveram que contentar-se com uma liberdade que não lhes garantia dignidade, 

emprego ou mesmo de respeito como pessoa humana. Estes passaram a ser alcançados 

pelo povo negro de maneira lenta e gradativa, e atualmente ainda não é possível afirmar 

que tenham conquistado por completo estes e outros direitos, principalmente quando 

percebemos a discrepância social em que a população negra ainda vive.  

São os negros em sua maioria que vivem nos diversos guetos e favelas espalhadas 

pelo Brasil. 64% da população pobre é negra, segundo pesquisa do IPEA realizada no ano 

20004. O negro é minoria quando se observa a presença destes nas universidades do país. 

É bem verdade que este quadro vem sendo mudado, devido a políticas públicas elaboradas 

para diminuir as mazelas enfrentadas cotidianamente pelo povo negro, como os 

programas habitacionais (minha casa, minha vida), e o sistema de cotas socio-racias 

conquistado graças a luta do movimento negro, e que já foi implementado em 

praticamente todas as universidades públicas do país. As cotas nas universidades tem 

mudado dentre outras coisas, a realidade visual destes espaços, que eram prevalentemente 

de pessoas brancas, economicamente favorecidas, principalmente nos cursos 

considerados “elitizados”, como Direito, Medicina, Engenharia entre outros, mas sem 

dúvidas ainda há muito o que mudar para que tais políticas atinjam o objetivo desejado.   

Essa situação segregatória que citamos acima, pode ser vista também em outros 

campos e setores da sociedade, devido ao “racismo que nasce no Brasil associado à 

escravidão, consolida-se após a abolição, com base nas teses de inferioridade biológica 

dos negros, e difunde-se no país como matriz para a interpretação do desenvolvimento 

nacional” (THEODORO, 2008; p. 24). É o que vemos recorrentemente nas redes sociais, 

onde pessoas famosas ou não, são vitimas de racismo, por meio de palavras ofensivas e 

comparações que diminuem o negro comparando-os com primatas, são situações que 

ainda permanecem na sociedade atual. Também não é comum vermos os negros em 

posições de destaque na sociedade, “negros, negras e seus descendentes são colocados na 

perspectiva de um desvio e, portanto, segregados simbolicamente em determinados 

espaços, cujas competências estão associadas à caracterização como minoria, 

sensualidade extremada e objeto de satisfação” (OLIVEIRA, 2011, p. 40).   

                                                
4 Retrato das desigualdades, de gênero e raça. 4ª edição. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/revista.pdf. Acesso: 07 jul. 2017 

http://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/revista.pdf


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

Quando se trata de representações dos negros em peças publicitárias, por exemplo, 

podemos observar o quão longe a nossa sociedade ainda está no que tange a igualdade de 

representação étnica. Um simples folhar de qualquer revista hoje, no Brasil, pode deixar 

claro a “ausência de modelos negros nas propagandas de produtos que circulam em 

revistas brasileiras” (BAIRON, 2011, p. 44).  De modo geral, encontramos menos negros 

em campanhas publicitárias, sejam elas televisivas ou por meio de outros veículos 

midiáticos, do que pessoas brancas, e essa falta de negros nas peças não descreve de 

maneira real a população do nosso país, que é multirracial e, de acordo com os dados 

coletados pelo IBGE em 20145, é majoritariamente constituída de pretos e pardos, 53% 

dos brasileiros mais precisamente, superando assim a população que se declara branca, e 

estes números estão em constante ascensão.  

Essa baixa participação do negro nas programações e publicidades difundidas 

pelos meios de comunicação de massa além de não representar a mistura étnica de nossa 

população, traz prejuizos enormes para o povo negro, como menos oportunidades de 

ascender socialmente, por exemplo, de acordo com a pesquisa de Osmar Teixeira Gaspar, 

onde ele afirma que “ter visibilidade pode trazer oportunidades que a nao visibilidade não 

traz, e além disso, a falta de negros em lugares tidos como importantes para a sociedade, 

pode conferir um imaginário de que aquele não seria lugar para um negro”. Para Gaspar,  

Os meios de comunicação de massa, suas grandes programações, bem 

como as agências de publicidade e seus anunciantes parecem ignorar a 

composição étnica de nossa sociedade. Ao contrário, buscam em suas 
programações e anúncios publicitários assemelhá-la à população da 

Suécia, quando o conjunto de sua representatividade étnica está muito 

mais próximo da África. Esta preferencia por uma popoulação alourada, 
sueca, que mesmo não existindo em nosso país em grande número, 

revela o lócus do racismo à moda brasileira, que consiste em suposta 

existência de uma democracia racial no Brasil (GASPAR, 2010, p.08). 
 

Mesmo com as importantes mudanças sociais pelas quais o Brasil passou ao longo 

dos anos, e apesar da ascensão social que as camadas mais baixas da sociedade galgaram 

durante esses últimos 15 anos, obtendo assim um poder de compra que outrora não lhes 

era possível, os negros ainda assim parecem não ser enxergados pela publicidade como 

um público-alvo relevante e que merece atenção e representação nas peças ofertadas 

diariamente nas peças produzidas.  

                                                
5 Dados extraídos do site: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/politica/1447439643_374264.html. 

Acesso: 05 jul. 2017. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/13/politica/1447439643_374264.html
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Neste artigo, fruto do trabalho de conclusão de curso em Comunicaçao com 

habilitação em Produção de Comunicação e Cultura pela Facom na Universidade Federal 

da Bahia, buscamos criar um panorama sobre as dificuldades enfrentadas pelos negros no 

Brasil e como as desigualdades permanecem ressaltadas na representação destes nos  

anúncios publicitários de uma revista de circulação nacional.  

 

Análise do Objeto de Pesquisa 

 

A partir deste ponto, do trabalho iremos analisar a presença do negro nos anúncios 

publicitários da revista Trip. Esta revista está no mercado desde 1986, e depois de iniciado 

seus trabalhos, cresceu exponencialmente a ponto de se tornar um Grupo de 

Comunicação, que atualmente desenvolve diversos projetos como criações de revistas 

empresariais, spots televisivos, sites, eventos interativos, dentre outros produtos de 

marketing. A revista é voltada para o público masculino, que constituem 78% de seus 

leitores, mas as mulheres também são leitoras, constituindo 22% do público que lê o 

periódico. A classe que mais consome as publicações faz parte da classe B, formando 

51% dos leitores, depois a classe A com 35% do total de leitores e por último a classe C, 

compondo 12%. A faixa etária dos consumidores da revista Trip está entre 26 a 45 anos.  

O fator de escolha desta revista para constituir o corpus de investigação deste 

trabalho, primeiramente tem a ver com duas edições casadas que a revista Trip e sua 

versão feminina, a Tpm publicaram em abril de 2014, intituladas: Ser negro no Brasil é 

f*da, e, Ser negra no Brasil é muito f*da, respectivamente. As revistas trouxeram pessoas 

negras famosas em suas capas, cada uma delas trazendo suas histórias de vida sobre como 

a cor de suas peles dificultou ou não as suas vidas. A manchete que as revistas 

apresentavam com uma temática tão polemica, trouxe-nos curiosidade de entender quão 

a visão da revista sobre o assunto e se seus anúncios publicitários apresentavam pessoas 

negras, já que eles constatavam na matéria que o negro sofre discriminação no Brasil e 

que há uma discrepância social. 

Para realizarmos esta análise, utilizamos o método científico da Análise de 

Conteúdo, a qual é possível avaliar sistematicamente no nosso caso um corpo de imagens 

(anúncios), que possibilitou desvendar e quantificar a ocorrência do indivíduo negro, para 

então realizarmos comparação posterior.  

Decidimos, portanto, analisar os anúncios da revista Trip num período espacial de 

1 [um] ano de publicação, que abrangeu os meses de outubro de 2014 até outubro de 
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2015, somando o total de 12 edições. Ressalto aqui que a editora publica apenas uma 

edição que contempla os meses de dezembro e janeiro em conjunto. 

O objetivo da análise era verificar comparativamente se existia uma baixa 

representatividade do negro em relação ao branco nos anúncios veiculados na supracitada 

revista. Além disso, se quando a pessoa negra estava presente nos anúncios, ela estava ou 

não estereotipada.  

Para começar a análise, reunimos as 12 revistas e contabilizamos quantos anúncios 

a revista insere em cada edição. Nesse primeiro momento, tentamos diferenciar o que 

seria publicidade e o que seria propaganda, pois queríamos trabalhar apenas com a 

publicidade, ou seja, com os anúncios que tinham cunho comercial, tornar público 

determinado produto ou serviço para o consumo por parte da clientela e lucro por parte 

do anunciante [publicidade], e descartamos aqueles que foram identificados como 

propaganda [cujo objetivo era o de apenas divulgar ideias, sem fins lucrativos].  

Dentro dos anúncios identificados como publicitários, ainda nos deparamos com 

aqueles que não tinham pessoas na composição, apresentando a marca e/ou o produto. A 

exemplo temos os anúncios da Bauducco, que são recorrentes nas revistas, H2O bebida 

gaseificada, Matte leão bebida, Volkswagen e outras marcas e modelos automotivos. Com 

a falta de contingente humano nestas peças, elas foram contabilizadas como peças 

publicitárias de forma geral, mas não na contagem de anúncios que continham pessoas.  

É importante aqui salientar certa dificuldade de se definir quem é e quem não é 

negro num país miscigenado como o Brasil. Entre as opções existentes na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, por exemplo, estão entre as opções de cor a Branca, Preta, Parda, 

Amarela e Indígena (IBGE, 2011). Porém dentro dessas alternativas que parecem ser tão 

definidas, existem variações de tons que confundem o próprio indivíduo e aqueles que o 

cercam. Um afrodescendente mais claro, por exemplo, é na maioria das vezes, entendido 

pelas pessoas como brancos, mas tem outros que o considera negro, alguns negros por 

sua vez não enxergam este como negro e assim sucessivamente.  

Rodrigues (2011), chama a atenção desta situação para uma possível queda de 

braço entre aqueles que percebem o Brasil sob uma perspectiva da miscigenação como 

tendo descaracterizado qualquer tipo de etnia presente outrora no Brasil, e daqueles que 

são considerados “racialistas” por defenderem que todo afrodescendente, mesmo os mais 

claros, deve ser enxergado como negro: 
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Por um lado, os adeptos da teoria do "branqueamento" tendem, 

desde o início do século XX, a minimizar a participação do negro 

na composição populacional, antevendo, como vimos 

anteriormente, o seu suposto desaparecimento no correr dos anos, 

devido à miscigenação. A corrente adversária (racialista), 

atualmente dominante na negritude nacional, valoriza por sua vez 

o componente africano dos mulatos, mesmo dos mais claros, 

incorporando-os como "afrodescendentes" para obter assim uma 

maioria numérica (RODRIGUES, 2011, p. 10). 

 

A questão está longe de ser resolvida e certamente ainda será fruto de muitas 

pesquisas e debates até se chegar a uma compreensão que consiga realmente satisfazer as 

partes envolvidas na discussão, pois “a ambiguidade em enquadrar o elemento mestiço 

torna difícil avaliar o número exato da população brasileira não branca” (RODRIGUES, 

2011, p. 11) e é justamente essa incongruência que torna complicado definir quem é negro 

ou não no Brasil.  

Apesar dessa discussão, que sem dúvida alguma é relevante para a compreensão 

acerca da definição étnica do nosso país, decidimos não nos demorar nela e utilizar 

algumas características básicas que percebemos ser de entendimento geral para definir o 

negro como tal e buscar com isso identifica-lo nas peças [anúncios]. As características 

selecionadas previamente para definir quem considerar negro nas peças ou não, foram: a 

cor da pele [desde o pardo até o preto], o tipo de cabelo [se crespo ou cacheado], além 

dos traços do rosto, como lábios mais cheios e narizes mais largos.  

Para realizarmos a investigação das peças, desenvolvemos uma pequena planilha 

com algumas destas questões que considerávamos relevantes para observarmos o que nos 

propomos a investigar neste trabalho. As questões foram:  

 

a) Quantos anúncios as edições trazem. Com essa questão queríamos 

identificar quanto espaço a revista dedica à publicidade de maneira geral.  

b) Quantos desses anúncios utilizam pessoas nas peças. Neste item, separamos 

os anúncios que tinham pessoas protagonizando as peças dos que não tinham. 

Isso porque entendemos não ser relevante analisar peças que não tinham 

contingente humano. 

c) Quantos anúncios possuem um negro. Finalmente aqui pudemos buscar o 

nosso objeto de estudo nas peças. Analisamos cada peça e buscamos 

identificar nos atores ali dispostos, quais eram negros.  
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d) Quantos anúncios possuem mais de um negro. Consideramos importante 

ressaltar, caso existissem, as peças que continham mais de um negro 

participando do anúncio.  

e) O sexo desse negro presente na peça. Como já dissemos no início deste 

trabalho, a escolha do termo negro, “o negro”, sempre no masculino é por fazer 

referência “ao povo negro”, e não por uma escolha necessariamente do 

contingente negro masculino nas peças e em todo o trabalho. Então esta 

pergunta serviria para identificar se o negro presente no anúncio era mulher 

ou homem.  

f) A ação do negro na peça. Buscamos identificar o papel do negro no anúncio 

analisado. No caso, entender o nível de relevância do negro na peça. Assim 

categorizamos se ele era protagonista, coadjuvante ou figurante nos anúncios.  

g) Qual produto ou marca utilizou o negro como ator nas peças. 

Consideramos relevante conhecermos as marcas ou produtos que utilizaram 

os negros em suas produções publicitárias.  

h) O negro está estereotipado no anúncio. Por último, analisamos como o 

negro estava representado nas peças, se de maneira estereotipada ou não. Para 

essa identificação utilizamos a compreensão de estereotipia que Rodrigues 

(2011) apresentou-nos em seu livro e que sinalizamos no decorrer deste 

trabalho: era o negro na peça hipersexualizado, do tipo malandro, musa, pobre, 

operário, entre outros estereótipos.  

Os dados obtidos em forma de planilha estão disponíveis a seguir:  
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Questões/ Mês e 
edição da revista 

#237 
OUT 
2014 

#238 NOV 
2014 

#239 
DEZ/JAN 

2014/2015 

#240 
FEV 

2015 

#241 
MAR 
2015 

#242 
ABR 
2015 

Quantos anúncios 
na edição 

19 17 18 10 10 10 

Quantos anúncios 
c/pessoas  

12 09 10 05 07 07 

Quantos anúncios 
com negros  

02 01 01 0 0 0 

Quantos negros 
por anúncio 

01 01 01 0 0 0 

Sexo da pessoa 
negra  

M M M - - - 

Ação do negro na 
peça. 

1 
protag. 
1 coadj. 

Protagonista Protagonista - - - 

Produto/marca 
que o negro 
representa 

LRG e 
Sheckers 

Malbec – O 
Boticário 

LRG - - - 

O negro está 
estereotipado 

N N N - - - 

Questões/ Mês e 
edição da revista 

#243  
MAI  
2015 

#244  
JUN  
2015 

#245  
JUL  

2015 

#246  
AGO  
2015 

#247  
SET 

 2015 

#248  
OUT 
 2015 

Total 

Quantos anúncios 
na edição 

13 16 10 15 21 24 183 

Quantos anúncios 
c/pessoas  

09 13 08 06 11 14 111 

Quantos anúncios 
com negros  

01 02 0 01 - 02 10 

Quantos negros 
por anúncio 

01 01 0 01 - 01 1 

Sexo da pessoa 
negra 

M M - M - M M 

Ação do negro na 
peça  

Protag. Protag. - Protag. - Protag. 9 Prot 
1 Coa 

Produto/marca 
que o negro 
representa 

LRG LRG e O 
Boticário 

- Sheckers  - LRG, 
Skechers  

LRG 
Skech 
O Bot 

O negro está 
estereotipado 

Não Não - Não -  Não N 
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Resultados e Discussões 

 

Foram contabilizados 183 anúncios do tipo publicitário nas revistas ao todo. Uma 

média de 15-16 anúncios por edição. Para uma revista que apresenta em média 100 

páginas, 15% destas são destinadas a anúncios publicitários. Dos 182 anúncios 

publicitários coletados, 111 deles eram protagonizados por pessoas [homens e mulheres]. 

Porém apenas 10 anúncios continham uma pessoa negra na peça. Em nove dessas peças 

os negros eram os protagonistas, e apenas um anúncio a pessoa negra era apresentada 

como coadjuvante. Em nenhum dos anúncios investigados havia mais de um negro na 

peça, e em todos eles a pessoa negra era do sexo masculino. 

Não foram identificados nenhum tipo de estereotipo nos anúncios em que os 

negros estavam presentes. Porém, é questionável, por exemplo, por que no anúncio de 

tênis de corrida, onde havia um grupo de pessoas correndo, o negro estava em segundo 

plano, atrás do rapaz branco? Isso nos fez categoriza-lo na peça como coadjuvante e pode 

trazer a seguinte reflexão: se, de maneira geral o negro obtém maior sucesso em esportes 

como esse, não seria incoerente colocá-lo atrás na imagem do grupo, ao que muitos 

entenderiam como supremacia do branco sobre o negro inclusive num esporte onde o 

negro domina? O questionamento é válido, mas ainda assim não consideramos a imagem 

estereotipada, por interpretarmos a imagem como um grupo de corrida apenas treinando 

e não numa competição. Nesse caso, não há vencedores ou perdedores, apenas precisam 

manter certo ritmo.  

Um fato interessante que percebemos, foi acerca das marcas que utilizavam o 

indivíduo negro em suas peças. Todas as peças identificadas e catalogadas nesta pesquisa 

por trazerem modelos negros nos anúncios se tratavam das marcas LRG (com 5 

anúncios), Skechers (3 anúncios), O Boticário (2 anúncios). Não nos pareceu à toa essas 

marcas apresentarem pessoas negras para representarem seus produtos. A LRG, por 

exemplo, cujo slogan da marca é: Underground inventive, Overground efective, traz 

modelos que representam a essência da marca em suas peças. A LRG - Lifted Research 

Group6, é uma empresa de vestuário dos EUA, mas que atualmente atua no mundo todo. 

Tem como conceito “avançar sobre as massas por sua influência”. O slogan é 

“underground inventivo, overground eficaz”. Se entitulam como “grupo de apoio para a 

cultura independente e subterrânea”. Possui uma identidade alternativa, skateboard. 

                                                
6 Disponível em: http://l-r-g.com/. Acesso: 05 mar. 2017 

http://l-r-g.com/
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Utiliza muito comumente em suas peças publicitárias pessoas negras, em gral, nomes de 

destaque no street skate mundial e que representam esse estilo mais solto, 

urbano/periférico e ousado. Algo que remete a moda das ruas, do gueto. É uma marca que 

tem como público-alvo skatistas, jovens que tem um estilo próprio, engajado, mas que 

prezam pela qualidade das peças e se preocupam com o look. Ou seja, é para a galera 

alternativa mesmo.  

Já a Skechers7 é uma indústria de calçados de alta performance e lifestyle. Oriunda 

dos EUA, a marca desenvolve sapatos para homens, mulheres e crianças, e está presente 

em mais de 120 países. Seus produtos podem ser encontrados em lojas de departamento 

e também através do endereço de E-commerce da marca. Por se tratar de calçados 

voltados para esportes, estilos urbanos, inclusive sapatos para skatistas, a marca possui 

um público-alvo afrodescendente. Dessa forma, eles incluem em seus anúncios, sejam 

estes em grupos inter-raciais ou não, pessoas negras.  

A outra marca que apresenta anúncios com pessoas negras na revista Trip é O 

Boticário8 que é líder no ramo de perfumaria do país. A empresa traz como slogan “A 

vida é bonita, mas pode ser linda”, primando não somente pela beleza física, mas a beleza 

que nos envolve, todos os dias da vida. Uma das peças de O Boticário traz um homem 

negro, com aparencia sofisticada, apresentando o perfume Malbec. Já a segunda peça, 

dessa vez anunciando kit’s para presentes de dia dos namorados, Dimitri e Malbec, 

encontramos um casal inter-racial se beijando.  

O Boticário nos últimos anos tem promovido em suas peças publicitárias o 

respeito às minorias, a igualdade de genero e de raças. No mesmo ano dessa campanha 

que abordamos aqui, a empresa também lançou a polêmica propaganda televisionada do 

Dia dos Namorados, onde apresentavam vários tipos de casais, e entre eles, dois casais 

gays se presenteando na noite da comemoração da referida data. Apesar de ter sofrido 

bastante retaliação por parte do público consumidor, como incentivo a boicotes nas redes, 

denúncias no conar entre outros, o Grupo O Boticário manteve-se firme na decisão de 

permanecer veiculando na televisão os vídeos publicitários e respondeu por meio de 

assessoria que "[...] Acredita na beleza das relações, [...]. A proposta da campanha [...] é 

abordar, com respeito e sensibilidade, a ressonância atual sobre as mais diferentes formas 

de amor - independentemente de idade, raça, gênero ou orientação sexual – [...]. O 

                                                
7 Disponível em: http://www.br.skechers.com/pt-br/informacoes-empresariais. Acesso: 05 mar. 2017 
8 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Botic%C3%A1rio. Acesso: 05 mar. 2017 

http://www.br.skechers.com/pt-br/informacoes-empresariais
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Botic%C3%A1rio
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Boticário reitera, ainda, que valoriza a tolerância e respeita a diversidade de escolhas e 

pontos de vista9.” 

Como vimos, as marcas e/ou empresas que utilizaram atores negros em seus 

anúncios, são marcas que já possuem direcionamento de seus produtos para esse público 

por reconhecerem que estes fazem parte de seu público-alvo, ou ainda, que prezam pelo 

respeito e pela representatividade de etnia e etc. em suas peças. 

É importante ressaltar que a Trip anuncia muitas outras empresas além das 

supracitadas. A revista apresenta em suas páginas também produtos e/ou serviços de 

marcas como: Natura, Bauducco, Biocolor Homem, Santander, Cervejas Sol, Matte Leão, 

H2Oh, Oakley, Group GP segurança patrimonial, Beaulieu Carpetes, Recco Lingerie, 

Audi, Gol linhas aéreas, Volkswagen, dentre outras, porém algumas destas não traziam 

pessoas apresentando seus produtos, ou traziam apenas pessoas brancas nas peças.  

Como disposto na tabela, das doze edições que constituiam o corpus de análise 

deste trabalho, apenas 7 continham anúncios com representante negro na peça. De 111 

anúncios publicitários que contavam com pessoas representando a marca/produto, apenas 

10 desses anúncios utilizavam o negro em suas peças, ou seja, 101 peças publicitárias 

eram protagonizadas por pessoas [homens, em sua maioria e mulheres] brancas. Enquanto 

10 anúncios traziam um negro em cada peça, num total também de 10 negros, as 100 

peças traziam 120 pessoas brancas, distribuídas entre os anúncios. Apenas 

aproximadamente 10% dos anúncios apresentavam negros nas peças. Um número que 

não descreve e nem representa nem de longe o país em que vivemos, ao menos não em 

termos numéricos populacional. Mas certamente representa o quanto precisamos lutar 

para mudar esta persistente realidade, que fica aparente quanto é feita uma análise como 

esta.  

A realidade encontrada nesta pesquisa, não nos surpreende e confirma nossa 

hipótese inicial de que o negro no Brasil é esquecido ou apagado nos meios de 

comunicação de massa, e neste caso específico, nos anúncios publicitários dispostos nas 

revistas. Diversos trabalhos no meio acadêmico vêm apontando para esta situação, como 

o trabalho de CASTRO (2007), que aponta a discriminação e racismo que o negro vem 

sofrendo ao longo dos anos para obter seu espaço nos meios de comunicação. Além deste 

trabalho, podemos citar também GOLZIO, FRANÇA e SILVA (2016), que analisou a 

                                                
9 Disponível em: http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/06/comercial-de-o-

boticario-com-casais-gays-gera-polemica-e-chega-ao-conar.html. Acesso: 05 mar 2017 

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/06/comercial-de-o-boticario-com-casais-gays-gera-polemica-e-chega-ao-conar.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2015/06/comercial-de-o-boticario-com-casais-gays-gera-polemica-e-chega-ao-conar.html
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presença do indivíduo negro nas peças publicitárias televisionadas, que foram veiculadas 

nos intervalos da novela das oito (chamado “horário nobre”). Neste, os autores 

observaram que as marcas não costumam inserir pessoas negras nas peças, e quando o 

fazem, estes se apresentam em papéis de pouca visibilidade.  

Esses fatos poderiam passar como mera coincidência se não vivêssemos num país 

que mantém historicamente e socialmente um racismo velado. É essencial, contudo, que 

haja uma preocupação dos que trabalham com produções culturais, como a publicidade, 

de que suas criações sejam mais democráticas, diversificando os modelos, quebrando 

padrões que perpetuem preconceitos e assim possam representar melhor, ou pelo menos 

de maneira mais real o povo que constitui o nosso país, valorizando as diversas etnias 

aqui presentes, entre elas os afrodescendentes. Isso porque acreditamos que a publicidade 

tem uma relevância social, além de sua função econômica na sociedade. Inclusive a 

própria publicidade evoca a responsabilidade social como um de seus papéis que a 

legitima. É o que podemos acompanhar da leitura do trabalho de ROCHA (2010), que 

traz a perspectiva de publicitários acerca da profissão. Dentre os diversos entendimentos 

acerca da relevância da publicidade para a sociedade que esses profissionais possuem, é 

possível observar que, 

Para alguns informantes a publicidade traz muitos benefícios ao 

povo, [...]. Ressaltaram um lado humano da publicidade que, em 

resumo, “permite a você viver melhor”. [...] procuram reafirmar 

a importância da publicidade para o mundo em que vivemos como 

se ela se colocasse como algo imprescindível ao funcionamento 

do corpo social” (ROCHA, 2010, p. 56).  

 

Ora, se a própria publicidade, sob a perspectiva de seus profissionais se vê 

responsável por construir ou ensinar determinadas práticas à sociedade, é porque sem 

dúvidas deveríamos enxergar essa busca em suas produções. Os profissionais 

publicitários deveriam preocuparem-se também em representar o mundo e sua 

diversidade, comprometerem-se em quebrar paradigmas da maneira que melhor sabem 

atuar, envolvendo pessoas, falando com seu público e construindo pontes, ao invés de 

muros. Afinal, os padrões que são estabelecidos como socialmente aceitáveis, como 

padrão de beleza, de cor de pele, peso e etc., são, em suas diversas modalidades, cruéis e 

separatistas.  

 

Conclusões 
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Como vimos, ainda falta muito para uma equiparação étnica no nosso país. Os 

resultados desta pesquisa apresentaram números ínfimos de anúncios que trouxeram uma 

pessoa negra representando produto ou marca em comparação aos brancos.  

Nos propomos a analisar neste trabalho a situação da pessoa negra na sociedade 

atual, a influência que anos de escravidão e segregação provocaram na perpetuação do 

preconceito que o negro sofre até hoje. Sob essa perspectiva em mente, nos propomos a 

investigar a presença do negro nos anúncios da revista Trip, buscando nas peças a 

aparição de modelos negros, o quanto ele era presente nos anúncios, de qual maneira eram 

retratados, se reforçando ou não estereótipos que pudessem corroborar com a 

perpetuidade do racismo na sociedade.  

Para alcançarmos o objetivo ao qual nos propomos, reunimos um ano de 

publicação da revista Trip e durante a análise desse período, foi possível perceber que o 

negro está muito pouco presente nos anúncios publicitários apresentados pela revista, o 

que confirmou a nossa hipótese, acerca de como ainda é difícil ser negro no Brasil, onde 

o apagamento deste é tão nítido, principalmente em lugares de grande visibilidade. Os 

negros não têm espaço nos veículos midiáticos, não consegue ascender socialmente e, 

apesar de serem maioria populacional no país, conjuntamente com os pardos, isso não é 

aparente nos lugares privilegiados socialmente.    

Os resultados das análises que obtivemos não foram animadores. O negro tem 

presença restritíssima nos anúncios que compõe as páginas da revista, apenas 10% de 

pessoas negras aparecem em seus anúncios, enquanto os brancos foram personagens que 

dominaram as produções. A publicidade, em suas mais diversas formas de apresentação, 

ignora um dos seus compromissos com a sociedade, o de promover ideias que melhorem 

o espaço a que ela se propõe influenciar.  

De modo geral, acreditamos que este trabalho contribuiu no âmbito acadêmico 

para fortalecer e ampliar a compreensão desta problemática histórico-social étnica e na 

busca por equidade nas diversas instancias da sociedade. A nossa investigação buscou 

mensurar a presença do negro na revista Trip e apontou o quanto ainda é difícil ser negro 

no Brasil.  Dada a importância do consumo em nossa sociedade, bem como o papel 

relevante que a publicidade exerce sobre tal prática, entendemos que para ser aceito nessa 

sociedade é necessário que não haja exclusão no que se refere ao consumo, e que a 

publicidade utilize seu modo de conexão com o consumidor para fortalecer ideias 

moralmente corretas e que melhorem este lugar social.  
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