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Resumo 

 

Este trabalho tem o intuito de investigar a relação construída entre a publicidade e a 

representação de mulheres negras na percepção das mesmas, através da aplicação de 

questionários e análise de conteúdo de suas respostas. Para esse propósito, o artigo faz 

em primeiro lugar uma reconstrução do processo sócio-histórico de construção da 

identidade e da representação da mulher negra no Brasil. Através da análise de conteúdo 

de entrevistas realizadas com mulheres negras, investigamos como essa representação é 

sentida por esses atores sociais, de forma a compreender como o racismo presente na 

sociedade brasileira é legitimado pela publicidade. 
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Introdução 

Este trabalho tem como tema a ser debatido a subjetividade da mulher negra na 

publicidade, aqui abordado a partir de entrevistas com questionários baseados em 

questões de representação da mulher negra na publicidade e avaliações sobre peças 

publicitárias que trazem a mulher negra em sua composição. 

Quando falamos sobre o racismo, a reflexão e o debate é, muitas vezes, 

dificultada e apagada, seja no dia-a-dia ou na grande mídia. Isso acontece porque existe 

uma grande falta de conhecimento e consciência, tanto história quanto social, sobre os 

negros e a sua identidade. 

A mulher negra sofre discriminação, não apenas por viver em uma sociedade 

racista, mas também sexista e patriarcal. É necessário compreender que a história das 

mulheres se diferencia de acordo com a classe e etnia; enquanto as mulheres brancas 

faziam parte da classe dominante, casavam, constituíam família, acumulavam riquezas, 

e eram vistas com respeito pela sociedade, as mulheres negras eram escravizadas e 
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violentadas pelos senhores de engenho e serviam de ama de leite para as mulheres 

brancas. 

Giacomini (1988) diz que não existe “a mulher”, geral e abstrata, mas mulheres 

concretas, inseridas em classes sociais historicamente determinadas. Se é certo que em 

todas as classes de nossa sociedade a mulher é oprimida, não se pode, no entanto, 

esquecer que a intensidade e, sobretudo, a natureza dessa opressão são diferenciadas.  

De acordo com Castro (2007, p. 14), “A história do Brasil se confunde com a 

história do negro brasileiro, pois os mesmos são um dos principais responsáveis pela 

formação social, cultural, histórica do nosso país.”.  

Embora a escravidão tenha entrado em declínio, a população negra não teve 

acesso as mesmas oportunidades que os imigrantes europeus, tendo de submeter-se aos 

empregos mal remunerados. De acordo com Custódio (2005), no final do século XIX e 

início do século XX, surgiram algumas teorias raciais que tiveram uma grande aceitação 

por parte da classe média e alta de nossa sociedade, pois afirmavam a superioridade da 

raça branca, sendo assim, após a abolição raros foram os proprietários (de terra 

prósperos, fábricas e comércio) que contrataram funcionários negros para trabalharem 

em seus estabelecimentos; pois eles queriam demonstrar desenvolvimento, através da 

possibilidade de aquisição de empregados brancos que era tido como símbolo de 

prestígio. 

Apesar da luta para a inserção do negro nos espaços publicitários e midiáticos, 

de forma representativa e livre de estereótipos, despertando-lhe orgulho e autoestima, e 

de sua entrada no mercado de trabalho, tornando-se também público alvo de alguns 

produtos, a publicidade ainda reafirma, através do discurso, o racismo que se faz 

presente em nossa sociedade, trazendo o branco como modelo. 

Os preconceitos sofridos pela mulher negra são levados aos meios de 

comunicação, nas propagandas, novelas e programas de TV. Segundo Carone; Bento; 

Piza (2003), há um pesado investimento na colocação dos brancos como grupo de 

referência da condição humana. Eles afirmam que quando precisam mostrar uma 

família, um jovem ou uma criança, todos os meios de comunicação social brasileiros 

usam quase que exclusivamente o modelo branco. Além da pouca representação, existe 

um branqueamento da aparência da mulher feito pela mídia, tenta-se moldar as 

características das mulheres à um padrão europeu. 
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Por isso, justifica-se a escolha deste tema para o trabalho, para avaliar a forma 

como essas mulheres se veem diante de sua imagem construída pela publicidade, 

através de entrevistas, contribuindo diretamente para estudos na área e mudanças de 

estratégias para melhor representar e respeitar estas mulheres. É necessário observar e 

compreender como as mulheres percebem a padronização estética e se percebem na 

publicidade. Este tema ainda é pouco debatido e há um pequeno número de trabalhos 

abordando o racismo na publicidade, especialmente quando se faz o recorte para avaliar 

o contexto em que a mulher negra se insere. Como autora, considero este estudo 

importante como um passo para dar visibilidade àqueles que não possuem 

representatividade na mídia.  

 

Revisão Teórica 

Para a realização deste trabalho, foi necessário compreender a história das 

mulheres negras. Para isto, baseei a contextualização sócio-histórica deste artigo nos 

estudos de Giacomini (1988). É importante compreender que as mulheres negras 

tiveram uma experiência histórica diferente das demais mulheres, segundo Giacomini 

(1988): 

A utilização sexual da escrava pelos senhores determinaria, em grande parte, o 

tipo de relação que cada membro da família patriarcal estabelece com ela. 

Assim, às escravas também corresponde a função de iniciadora sexual dos filhos 

do senhor. Essa faceta de sua apropriação como objeto sexual, como por ironia, 

implicaria a escrava numa contribuição, por certo involuntária, à reiteração e 

reprodução, no suceder das gerações. (GIACOMINI, 1988, p. 69) 

 

Precisamos compreender a importância da representação na construção da 

identidade do indivíduo. Vivendo numa sociedade patriarcal, temos um conjunto de 

ideias e conceitos que são associadas à identidade feminina, o que é ser mulher. No caso 

das mulheres negras, a objetificação de seu corpo também traduziu-se na negação de sua 

identidade como mulher, utilizadas como amas-de-leite e tendo a maternidade negada; 

segundo Giacomini (1988) a separação entre a ama e seu filho era sistemática, 

ocorrendo inclusive, logo após o parto. 

Quando observamos a representação da mulher negra na mídia, é comum que 

vejamos uma mulher negra fazendo o papel de empregada doméstica em uma telenovela 

e que, raramente, esteja como protagonista, essa visão se relaciona com a inserção do 

negro no mercado de trabalho, segundo Custódio (2005, p. 41) “esse tipo de trabalho 

possivelmente era o que mais lembrava a escravidão, tanto pela má remuneração, 
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quanto pela precariedade dos horários e pelo controle da vida do empregado”. Em seu 

trabalho O negro na Publicidade e Propaganda brasileira, Castro (2007) afirma que: 

 

A imagem do negro na publicidade brasileira, teve várias fases, influenciadas 

pela percepção da sociedade e do próprio negro em relação ao seu valor. De 

acordo com a valorização do negro no ambiente em que está inserido, sua 

participação tornou-se cada vez evidente, mais participativa e com mais 

prestígio, contudo não se chegou ainda ao patamar ideal, onde as imagens do 

negro e do branco tenham o mesmo peso e o mesmo significado. (CASTRO, 

2007, p. 19) 

 

A mídia deve cumprir com um papel social de desconstruir a ideia de que o 

negro só ocupa espaços considerados inferiores na lógica da sociedade capitalista, como 

subempregos e empregos mal remunerados, pois esta é um vetor de propagação de 

discursos e mensagens. 

Podemos dizer que assim como a mídia reflete os comportamentos, valores e 

crenças de um povo, esta também possui grande poder de influência. Quando falamos 

de racismo e representação das mulheres negras na publicidade, também falamos de 

exclusão e discurso de ódio, muitas vezes velado. A nossa sociedade ainda diminui o 

debate sobre o racismo, muitas vezes baseando-se na ideia de miscigenação, como se, 

dessa forma, fosse impossível existir preconceito étnico-racial entre pessoas de uma 

mesma origem. Se a propaganda é um vetor de discursos de exclusão, é preciso 

compreender o contexto em que isso se insere, para assim termos uma comunicação 

social representativa. 

É necessário compreender de que forma a representação das mulheres negras na 

propaganda é sentida por estas mulheres, que discursos elas constroem e tomam para si. 

Por este motivo, o método escolhido para a realização deste trabalho foi a realização de 

entrevistas, aplicando, posteriormente, as análises de conteúdo. Sobre o uso de 

entrevistas Muylaert et al. (2014) afirma que: 

 

As entrevistas narrativas se caracterizam como ferramentas não estruturadas, 

visando a profundidade, de aspectos específicos, a partir dos quais emergem 

histórias de vida, tanto do entrevistado como as entrecruzadas no contexto 

situacional. Esse tipo de entrevista visa encorajar e estimular o sujeito 

entrevistado (informante) a contar algo sobre algum acontecimento importante 

de sua vida e do contexto social. (MUYLAERT et al., 2014, p. 194) 
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Por este motivo, as entrevistas foram estruturadas de forma que as mulheres 

entrevistadas não apenas tivessem a opção de assinalar as questões como também 

respondê-las de forma discursiva, além disso, uma página para comentários adicionais 

foi inserida para que estas mulheres pudessem se sentir à vontade para compartilhar 

experiências que envolvam o tema. 

Como afirmado anteriormente, a propaganda é um vetor de discurso e símbolos, 

é através da mídia que muitas crenças e costumes são inseridos no cotidiano da 

sociedade. Para entender os discursos, em que contexto eles se inserem, o método mais 

adequado é o de análise de conteúdo. Para Bardin (2011): 

 

Apelar para esses instrumentos de investigação laboriosa de documentos é 

situar-se ao lado daqueles que, de Durkheim a P. Bourdieu passando por 

Bachelard, querem dizer não “à ilusão da transparência” dos fatos sociais, 

recusando ou tentando afastar os perigos da compreensão espontânea. É 

igualmente “tornar-se desconfiado” relativamente aos pressupostos, lutar contra 

a evidência do saber subjetivo, destruir a intuição em proveito do “construído”, 

rejeitar a tentação da sociologia ingênua, que acredita poder apreender 

intuitivamente as significações dos protagonistas sociais, mas que somente 

atinge a projeção da sua própria subjetividade. (BARDIN, 2011, p. 34) 

 

Quando tratamos da subjetividade da mulher negra é essencial que possamos 

compreender o protagonismo em sua fala, pois a mulher negra é a protagonista de sua 

própria história. É necessário excluir o senso comum e assim abrir espaço para 

debruçar-se sobre o tema estudado. Através das entrevistas, e suas respectivas análises é 

possível compreender as representações construídas pelos indivíduos, para Muylaert et 

al. (2014, p. 197) “a partir dessas representações pode-se captar o contexto em que esse 

informante está inserido”. 

Ao analisarmos o discurso, estamos em contato com aquilo que constrói a 

subjetividade, sem deixar de lado o conjunto complexo de eventos e vivências que a 

compõe para cada indivíduo de forma única, por isso faz-se tão necessário a associação 

de discurso com contexto sócio-histórico. 

Gregolin (1995) afirma que a Análise de Discurso possibilita a realização das 

análises dividindo-as em duas partes: análise interna e externa: 

 

O discurso é um suporte abstrato que sustenta os vários textos (concretos) que 

circulam em uma sociedade. Ele é responsável pela concretização, em termos de 

figuras e temas, das estruturas semio-narrativas. Através da Análise do Discurso 

é possível realizarmos uma análise interna (o que este texto diz?, como ele diz?) 
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e uma análise externa (por que este texto diz o que ele diz?). (GREGOLIN, 

1995, p. 17) 

 

Respeitar o protagonismo em sua fala é, antes de tudo, essencial para obter-se 

bons resultados, levando em conta o contexto em que essa fala se insere, que tipo de 

discurso ela constrói e como esse discurso foi construído de acordo com contexto 

sóciohistórico. A análise de conteúdo possibilita o entendimento não apenas no campo 

linguístico, mas social, o que é importante para, com o avanço dos estudos na área da 

subjetividade na propaganda, termos uma comunicação que não tenha apenas 

representação, mas sim, representatividade. 

 

Metodologia 

O método escolhido para realizar este trabalho foi a realização de entrevistas 

feitas com questionários com o intuito de avaliar a percepção das mulheres negras sobre 

si em relação à publicidade, ou seja, sua subjetividade, utilizando peças publicitárias. 

As perguntas foram elaboradas como questões semi-abertas, onde as 

entrevistadas puderam assinalar alternativas e discorrer sobre elas. Sendo assim, trata-se 

de uma pesquisa qualitativa. De acordo com Muylaert et al. (2014, p. 193), “o método 

qualitativo de pesquisa caracteriza-se por abordar questões relacionadas às 

singularidades que são próprias do campo e dos indivíduos pesquisados.” A amostra da 

pesquisa foi de 10 mulheres negras de diferentes idades, escolaridade e classes sociais, 

tendo como foco a classe trabalhadora, pois devemos levar em conta o contexto em que 

a população negra se insere no modelo capitalista brasileiro.  

Para Gregolin (1995, p. 17), “Ao analisarmos o discurso, estaremos 

inevitavelmente diante da questão de como ele se relaciona com a situação que o 

criou.”. Assim, o método da análise de discurso e conteúdo emprega-se bem ao uso das 

pesquisas qualitativas. 

 

Entrevistas e Análise de Conteúdo 

Para a realização das entrevistas e análises de conteúdo e discurso, foram 

entrevistadas 10 mulheres, todas elas se reconhecem como mulheres negras. 

Respeitando a privacidade das entrevistadas, suas identidades não serão reveladas neste 

trabalho. Para caracterizar a amostra, foi traçado um breve perfil socioeconômico 

levando em conta a faixa etária, renda familiar e escolaridade. Veja abaixo: 
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Faixa Etária % 

18 a 25 anos 30 

26 a 30 anos 0 

31 a 50 anos 60 

acima de 50 anos 10 

Renda Familiar % 

Menos de um salário mínimo 10 

1 a 2 salários mínimos 40 

2 a 3 salários mínimos 30 

3 a 4 salários mínimos 20 

Acima de 5 salários mínimos 0 

Escolaridade % 

Fundamental Incompleto 0 

Fundamental Completo 0 

Ensino Médio Incompleto 10 

Ensino Médio Completo 20 

Ensino Superior Incompleto 40 

Ensino Superior Completo 30 

 

Com base nos gráficos podemos afirmar que a amostra é composta 

principalmente por adultos, seguido por jovens adultos, com renda entre 1 a 2 salários 

mínimos majoritariamente, seguido por 2 a 3 salários mínimos, e que estão cursando o 

ensino superior (40%). Vejamos abaixo o perfil socioeconômico por mulher 

entrevistada: 

 

Perfil socioeconômico por mulher entrevistada 

 Faixa Etária Renda Familiar Escolaridade 

Entrevistada 1 31 a 50 anos Menos de um salário 

mínimo 

Ensino Médio Incompleto 

Entrevistada 2 18 a 25 anos 2 a 3 salários mínimos Ensino Superior Incompleto 

Entrevistada 3 18 a 25 anos 1 a 2 salários mínimos Ensino Superior Incompleto 

Entrevistada 4 31 a 50 anos 2 a 3 salários mínimos Ensino Superior Completo 

Entrevistada 5 31 a 50 anos 1 a 2 salários mínimos Ensino Médio Completo 

Entrevistada 6 31 a 50 anos 1 a 2 salários mínimos Ensino Médio Completo 

Entrevistada 7 31 a 50 anos 1 a 2 salários mínimos Ensino Superior Incompleto 

Entrevistada 8 Acima de 50 anos 3 a 4 salários mínimos Ensino Superior Completo 

Entrevistada 9 31 a 50 anos 2 a 3 salários mínimos Ensino Superior Completo 

Entrevistada 10 18 a 25 anos 3 a 4 salários mínimos Ensino Superior Incompleto 

 

Questões e Resultados 

Iremos analisar as respostas obtidas no questionário, são questões semi-abertas e 

todas relacionadas ao relacionamento da mulher negra com a representação de si na 
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mídia. A primeira questão é sobre a importância de modelos negras na propaganda na 

visão das mulheres negras. Vejamos: 

Você considera a presença de modelos negras na propaganda importante? Explique sua 

resposta. 

Entrevistada 1 Sim Só assim a cada dia tornarão o nosso espaço mais importante. 

Entrevistada 2 Sim É importante porque “quebra” o padrão midiático, e reforça a 

diversidade. 

Entrevistada 3 Sim É uma forma de tentar diminuir o racismo ainda persistente na 

sociedade. 

Entrevistada 4 Sim É preciso que também possamos nos ver representadas. 

Entrevistada 5 Sim Mostra que a raça negra não está esquecida entre os racistas. 

Entrevistada 6 Sim Esta é mais uma forma de impor respeito as mulheres negras. 

Entrevistada 7 Sim Porque todas as negras são belas. 

Entrevistada 8 Sim É importantíssimo, pois temos que ter o máximo de representantes 

negras em todos os setores da sociedade. 

Entrevistada 9 Sim Pois edifica a diversidade cultural. 

 

Entrevistada 10 Sim Levando em consideração que cerca da metade da população do país é 

negra, não faz sentido nossas propagandas trazerem modelos 

predominantemente brancas. É preciso pensar em representatividade, 

excluir o negro da comunicação é invisibilizar sua existência. 

Como podemos observar, todas as mulheres entrevistadas consideram importante a 

presença de modelos negras na propaganda. Em maior parte das respostas, é possível 

observar a relação do entrevistado com o sentimento de representação, quebra de 

padrão, respeito e conquista de espaço, diminuindo o racismo, midiático. 

Sabemos que o número de mulheres negras na mídia não corresponde ao número de 

mulheres negras em nossa sociedade. A questão abaixo foi elaborada para avaliar a 

percepção desta situação através da ótica da mulher negra: 

Você considera que o número de modelos e atrizes negras, na mídia, é suficiente para 

representar esta parte da população brasileira? Explique sua resposta. 

Entrevistada 1 Sim Só acho que deveriam ter mais atrizes e modelos para nos representar. 

Entrevistada 2 Não Não é o suficiente, porque uma grande parte da população brasileira é 

constituída por negros e a representatividade ainda é pequena. 

Entrevistada 3 Não A parcela de pessoas negras no mundo artístico é muito inferior ao 

estereótipo de pessoas brancas, olhos claros, magros, cabelos lisos, que a 

mídia quer nos impor. 

Entrevistada 4 Não Somos (mulheres negras) mais de 25% da população, e ainda nos vemos 

pouco nesses espaços. 
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Entrevistada 5 Não Porque a raça negra ainda está em minoria diante dos brancos. 

Entrevistada 6 Não Poderia haver muito mais, pois existem muitas pessoas negras. 

Entrevistada 7 Não Porque o preconceito é muito grande. 

Entrevistada 8 Não É necessário que tenhamos um número maior pois a quantidade que 

temos de modelos e atrizes não representa a maioria negra que temos no 

Brasil. 

Entrevistada 9 Não Pois a mídia ainda tem seus preconceitos. 

Entrevistada 10 Não Como dito na última questão, cerca de metade da população brasileira é 

negra. Sugere-se, então, que os grandes canais midiáticos deveriam 

manter a proporção em suas programações. A comunicação não sugere 

representar a realidade? Que realidade é essa, onde os negros entram nas 

programações por “cota”, tento apenas 1 ou 2 personagens negros em 

meio a uma multidão no padrão “beleza europeia”? 

Das 10 entrevistadas, 9 consideram que o número de mulheres negras na mídia é 

insuficiente. Todavia, a entrevistada que assinalou sim, entra em contradição com sua 

resposta discursiva. Esta contradição se produz porque, embora a entrevistada assinale 

que sim, ela acredita que o número de mulheres negras na mídia deveria ser maior, ou 

seja, esta resposta pode ser interpretada de duas formas; considerando o discurso que a 

entrevistada constrói, podemos analisar que, ao acreditar que o número de mulheres 

negras presentes na mídia deve aumentar, a entrevistada considera este número 

insuficiente. 

Em suas respostas, as entrevistadas demonstraram sentir que a população negra não 

é bem representada na mídia, levantando questionamentos sobre a presença do 

estereótipo branco eurocêntrico em maioria e em detrimento da presença de pessoas 

negras. Para falar sobre representação de forma a compreender melhor o que leva estas 

mulheres a se sentirem representadas, foi elaborada a seguinte questão: 

 Em relação a publicidade de produtos e serviços, é necessário compreender até 

que ponto a representação de mulheres negras pode influenciar na hora da compra: 

Para você, a existência de uma modelo negra, nas publicidades de produtos e serviços, influencia 

positivamente na hora da compra? Explique sua resposta. 

Entrevistada 1 Sim Gosto de comprar quando a modelo é negra. 

Entrevistada 2 Sim Dependendo de qual produto esteja a venda, acredito que sim, mas em 

totalidade, ainda se há muito preconceito pelo fato de ser algo com uma 

presença negra. 

Entrevistada 3 Não O nosso país ainda é muito racista. 

Entrevistada 4 Sim Se eu me vejo, eu compro, quero ver minha estética representada. 

Entrevistada 5 Sim Influencia principalmente porque a modelo negra representa muito bem a 

nossa personalidade. 

Entrevistada 6 Não Muitas pessoas ainda tem muito preconceito. 

Entrevistada 7 Sim Mostra um bom produto. 
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Entrevistada 8 Sim As negras se veem representadas, vindo a influenciar positivamente na 

hora da compra. 

Entrevistada 9 Sim Temos de valorizar as mulheres negras e sua raça, sendo uma delas, fico 

feliz. 

Entrevistada 10 Sim Definitivamente! Ver-se no produto é muito mais chamativo do que ver 

apenas o outro. Eu compraria mais facilmente um produto que me 

representasse em seus comerciais, daria mais valor ao produto, por ele 

ter atentado a esse fator social. 

 Em sua totalidade, as respostas para essa questão foram sim, as mulheres negras 

são positivamente influenciadas quando se veem representadas em imagens de produtos 

e serviços. Quais fatores e sentimentos são abordados por essas mulheres? 

Personalidade, representação, valorização do produto, felicidade em se ver naquele 

produto ou serviço. Como é relatado pela Entrevistada 4 “Se eu me vejo, eu compro, 

quero ver minha estética representada.”. Ver-se na mídia causa sentimento de 

pertencimento. 

 A última questão, antes das análises das peças publicitárias, foi sobre racismo na 

propaganda: 

Você já classificou alguma publicidade como ofensiva às mulheres negras? (Racismo, machismo, 

sexismo...). Se sim, cite exemplo(s). 

Entrevistada 1 Não - 

Entrevistada 2 Sim Já assisti diversas vezes propagandas racistas como com produtos de 

cosméticos, materiais de limpeza. 

Entrevistada 3 Não - 

Entrevistada 4 Sim Não lembro. 

Entrevistada 5 Não - 

Entrevistada 6 Não - 

Entrevistada 7 Não Não lembro. 

Entrevistada 8 Sim Não lembro. 

Entrevistada 9 Sim Não foi em uma propaganda em si, mas no caso da Deise Miss Brasil 

que ganhou mas foi discriminada. 

Entrevistada 10 Sim Diversas vezes... A propaganda da Devassa, selecionada pra essa 

pesquisa ia ser um dos meus exemplos. Tem também uma propaganda da 

Dove, não lembro bem a data, que trazia um “antes e depois” mal 

empregado, onde sugeria uma “melhora” na textura da pele que acabava 

remetendo à passagem da modelo negra até a modelo branca.  

 Em relação a classificação de publicidade como racista, a maioria das mulheres 

entrevistadas respondeu que não ou que já classificaram mas não lembram de forma 

específica. As entrevistadas destacaram: comerciais de cosméticos e materiais de 

limpeza; uma ocorrência que teve destaque na mídia mas não foi uma propaganda: o 

caso em que a Miss Brasil, Deise Nunes, a primeira Miss Brasil negra, foi discriminada; 

o comercial da Devassa presente neste trabalho, e uma propaganda da Dove. A 

propaganda da Dove citada foi para a linha de produtos VisibleCare e não foi veiculada 

no Brasil, porém, ganhou destaque internacional por seu conteúdo racista. 
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Peças Publicitárias e a Visão das Mulheres Negras 

As peças publicitárias que foram apresentadas neste trabalho constituiram a 

segunda parte das entrevistas, que foi focada no olhar das mulheres negras sobre a 

forma como a propaganda lhe representa, a questão foi formulada da seguinte forma: As 

peças publicitárias a seguir (Benetton, Devassa e Vinólia) apresentam mulheres negras. 

O intuito desta parte da entrevista é ir além das análises e observar a relação e 

discurso que as mulheres negras constroem em relação à essas publicidades. Como estas 

peças já foram analisadas, podemos estreitar os laços entre análise e subjetividade. 

Vejamos as respostas abaixo: 

Benetton 

Entrevistada 1 Negras podem ter filhos brancos. 

Entrevistada 2 Em primeira instância, lembra-me as “amas de leite”, que era um dever 

designado as escravas que já tinham filhos e assim, a mãe da criança 

estava impossibilitada de alguma forma, e com isso, restavam as 

escravas para amamentar. 

Entrevistada 3 Uma maneira de mostrar que todos os seres humanos são 

fisiologicamente similares independente da cor de pele. 

Entrevistada 4 Remete a imagens do período escravocrata, onde as mulheres negras 

amamentavam os filhos das sinhás. 

Entrevistada 5 Eu achei que não faz ofensa, e que a peça focou muito bem em 

representar a mulher negra. 

Entrevistada 6 Propõe a mistura das raças, sem preconceito. 

Entrevistada 7 Mostra que não tem cor de pele. Todos somos um só. 

Entrevistada 8 A referida propaganda apela usando a sexualidade quando expõe os seios 

da mãe. 

Entrevistada 9 Parabéns à marca pela escolha da mulher negra, na questão da mama, 

quando geralmente só vemos mulheres brancas. 

Entrevistada 10 Achei legal a tentativa de mostrar as cores unidas, gosto da ideia de 

relação de dependência que se cria do bebê branco pela mulher negra, 

mas não num sentido de superioridade, mas de necessidade de ter um ao 

outro. 

De acordo com a Benetton, o intuito 

desta peça foi ser parte de uma campanha 

contra o racismo, embora esta tenha sido a 

intenção, a empresa não foi poupada de 

críticas sobre o conteúdo das imagens 

utilizadas. Neste trabalho utilizamos a 

imagem onde uma mulher negra amamenta     

uma criança branca. 

 Uma das formas de interpretação vistas por Martins (2009) em sua análise da 

peça foi a alusão às amas de leite, esta mesma interpretação se fez presente nas 

respostas das entrevistadas 2 e 3. 

Figura 1: Benetton (Veja, 1990) 
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 Em maior parte, as entrevistadas gostaram da composição da peça veiculada pela 

Benetton, seja por associar que no ato de amamentar, podemos ver que os seres 

humanos são fisiologicamente iguais ou por acreditar na tentativa de mostrar as cores 

unidas, sem preconceitos. 

A campanha da Devassa também fez parte da análise: 

Devassa 

Entrevistada 1 Não gostei dessa propaganda, pois vejo que a mulher não precisa ser 

vista como forma de desejo. 

Entrevistada 2 A propaganda se mostra machista, porque o foco se dá nas comparações 

machistas de que mulher tem que ser de “tal forma”, e assim é 

comparado a cerveja, usando o exemplo da mulher negra. 

Entrevistada 3 Mais uma vez a mídia descrevendo a mulher negra apenas como um 

corpo com curvas. 

Entrevistada 4 Mais uma propaganda que sexualiza o corpo das mulheres negras. 

Entrevistada 5 Essa propaganda eu achei muito absurda, ficaram muito fortes as 

palavras como foram colocadas sobre a mulher negra. 

Entrevistada 6 Compara a beleza da mulher negra com as qualidades da cerveja. 

Entrevistada 7 Belíssima imagem, ótima escolha. 

Entrevistada 8 Essa propaganda apela usando o corpo da negra, colocando que para se 

reconhecer a verdadeira negra tem que ter um corpo bonito. 

Entrevistada 9 Acho agressiva essa propaganda, na minha visão eles usam a mulher 

negra como objeto sexual. 

Entrevistada 10 Podre, péssima. Sexualizando ao máximo o corpo da mulher negra. 

Nojenta. 

 

A campanha da Devassa, para a 

apresentação da sua cerveja preta, foi a 

que teve a maior repercussão negativa 

entre as entrevistadas. A propaganda, que 

foi retirada de circulação pelo CONAR, 

conselho que regulamenta a propaganda 

no Brasil, foi duramente criticada em seu 

tempo de circulação e mesmo após a 

proibição de sua veiculação. Esta mesma campanha também foi citada por uma das 

entrevistadas quando questionada sobre ter visto alguma campanha racista. A maior 

parte das entrevistadas classificou a propaganda como machista, reducionista (reduzindo 

a mulher para apenas um corpo), 

agressiva e absurda. 

A última peça a ser analisada pelas 

entrevistadas foi a da Vinólia, criada para 

o lançamento da Edição Limitada de um 

sabonete, a peça apresenta a imagem de 

Figura 1: Racismo Ambiental (2010) 

Figura 3: Veja (1995) 
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uma mulher negra, pintada em tons claros, e com traços trazidos na embalagem: 

 

Vinólia 

Entrevistada 1 Não entendi a relação da mulher negra com um sabonete. 

Entrevistada 2 Na imagem, há um contraste quanto a cor/ou efeito que se teve ao usar o 

produto. O resto e os pés não foram alterados, pois são “marcas” negras, 

e nessas, não foram mexidas. Aparentemente, se torna racista. 

Entrevistada 3 Pelos traços contidos na imagem da mulher me remeteu as marcas das 

mulheres negras que um dia foram escravizadas. 

Entrevistada 4 Apesar de associarem a imagem do preto em si a algo sujo, e se tratando 

de uma propaganda sobre sabonete, confesso não ver problema na 

imagem. 

Entrevistada 5 Vinólia também representa bem a modelo nessa imagem que eles não 

tem preconceito com as negras. 

Entrevistada 6 Expõe as belas formas da mulher negra. 

Entrevistada 7 Gostei bastante dessa imagem. 

Entrevistada 8 A propaganda da Vinólia apela com uma mulher negra para vender 

sabonete, usando a mulher como objeto. 

Entrevistada 9 A Vinólia deveria ter sido mais feliz na escolha, pois a mulher negra já 

sofre discriminação e ter colocado uma pele branca não é bom. As 

pessoas irão ver a mulher negra como suja. As oportunidades são poucas. 

Entrevistada 10 A mulher está pintada com uma tonalidade de pele branca e o nome da 

obra é “banho”, é isso mesmo? Porque é bizarro... Dá a entender que a 

pele negra é suja e, ao equiparar-se a tonalidade de pele branca, passa a 

estar limpa... Doentia... Foi a pior de todas. 

 Os discursos sobre esta peça, como já era esperado devido ao seu conteúdo não 

ser explícito, foram bastante diversificados. Para Martins (2009) a principal 

problemática da peça é o apagamento das características fenotípicas da modelo negra. 

Este branqueamento foi observado pelas Entrevistadas 2, 9 e 10, destaco uma das falas: 

“A Vinólia deveria ter sido mais feliz na escolha, pois a mulher negra já sofre 

discriminação e ter colocado uma pele branca não é bom. As pessoas irão ver a mulher 

negra como suja.”. 

 

Conclusão 

Após os estudos e análises das entrevistas, analisando os discursos construídos e a 

visão das mulheres negras sobre a sua própria representação, podemos concluir que o 

método de entrevistas e pesquisas qualitativas, bem como a utilização das análises de 

conteúdo, são apropriados para a investigação aprofundada da subjetividade dos 

indivíduos. 

Ao fazer a associação das respostas com os contextos socioeconômicos, podemos 

observar uma deficiência grande do estudo da história do negro, e dos debates sociais 

sobre o racismo, especialmente entre as mulheres que estão fora do ambiente 

acadêmico. Devemos questionar o método de ensino atual, que tem grande enfoque na 
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história do homem branco e esquece a história do negro, e especialmente, da mulher 

negra, mesmo sendo esta uma parcela significativa da população brasileira. 

Se os debates sobre o racismo e sobre ter uma comunicação mais representativa e 

democrática estão mais presentes dentro das faculdades e universidades, isso significa 

que é preciso ampliar o diálogo para além da produção científica, atingindo a classe 

trabalhadora, que de acordo com a lógica do capitalismo brasileiro e a construção de seu 

povo, é onde se encontra a maior parte da população negra. 

Este trabalho reafirma a importância da representação da mulher negra na mídia, as 

mulheres negras possuem histórias diversificadas, são professoras, universitárias, 

advogadas, trabalhadoras, e estão cada vez mais em ascensão, ocupando espaços que 

antes lhes foram negados.  

A mídia tem o dever de mostrar que os espaços para as mulheres negras vão muito 

além de ser uma empregada doméstica ou uma mulher que tenha o seu corpo 

“sexualizado”, e a propaganda, deve reconhecer as mulheres negras como seu público 

também. Estas mulheres consomem produtos, serviços, constroem discursos e tomam 

discursos para si, elas precisam se ver representadas de forma digna, respeitosa, que 

mostre sua realidade e não apenas padrões “inalcançáveis”. 

Desta forma, poderemos construir uma comunicação verdadeiramente 

representativa, onde as mulheres possam se ver na televisão, nos outdoors e revistas, 

onde elas existam como indivíduos não só para si mas também para a sociedade que 

tanto as discrimina. 
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