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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema o aumento do número de produtos étnicos no mercado, principalmente no 
setor de cosméticos e a maior exposição dos afro-descendentes na mídia, tendo como pano de fundo as Políticas 
de Ações Afirmativas propostas até o momento, visando diminuir o preconceito e a discriminação vivida por 
essa ampla parcela da população. Para tanto, foram analisados dois anúncios impressos do sabonete em barra 
Lux Skincare Uniformidade da Pele Morena e Negra, do ano de 2002, ano de seu lançamento. Os anúncios 
foram escolhidos devido à longa trajetória da marca no país, além de ter sido o primeiro produto desta marca 
lançado especificamente para esse público-alvo. No referencial teórico foram abordados conceitos como 
Políticas de Ações Afirmativas, Estudos Culturais, Identidade e Identidade Negra, Consumo, Publicidade, bem 
como a Mídia Revista e seus anúncios. A metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos foi uma 
pesquisa de natureza qualitativa, tendo como métodos o exploratório e o estudo de caso e, como técnicas de 
coleta de dados a pesquisa bibliográfica e documental, que possibilitou a análise dos dados através da análise de 
imagem. Na análise dos dados é apresentada a marca Lux, passando pela discussão acerca da análise da imagem 
fotográfica até chegar, por fim, a análise dos anúncios já citados. Nas conclusões e observações, pode-se 
observar que a modelo, negra, está integrada com as peças, não sendo mostrada como um ser exótico, o que 
aumenta a auto-estima das consumidoras.  
 

Palavras-chave: Políticas de Ações Afirmativas. Identidade. Consumo. Anúncios. Lux. 
 

 

ABSTRACT 

This study focuses the increase in the number of ethnic products in the market, mainly in the cosmetics area and 
also the greater exhibition of afro-descendants in the media, having as the background for it the Affirmative 
Actions Policy that has been proposed so far, in order to diminish the prejudice and discrimination suffered by 
this broad share of the population. Thus, two newspaper ads of the soap “Lux Skincare black and brown skin” 
were analyzed, of the year 2002, when this product was started. These ads were chosen due to the importance of 
the brand in the country, as well as because this was the first product of this brand to be produced specifically for 
this target public. In the theoretical reference, some concepts such as Affirmative Actions Policy, Cultural 
Studies, Identity and Black Identity, Economic Consumption, Publicity, as well as the Magazine Media and its 
advertisements were approached. The methodology used was a research of qualitative nature, using the 
exploratory method and the case study and, to collect the data, were used the bibliographic and documental 
research, what made it possible the analysis of the data through image analysis. In the data analysis, the brand 
“Lux” is presented, also the discussion about the analysis of the photographic image and the analysis of the ads 
previously mentioned. In the conclusion and observations, it was possible to notice that the afro-descendant 
model is integrated with the other parts of the ad, and is not depicted as exotic, what increases the self-esteem of 
the consumers. 
  
 
Keywords: Affirmative Actions Policy. Identity. Economic Consumption. Advertisements. Lux. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Apesar de ter sido trazido para o Brasil como escravo, o negro ocupou um papel 

fundamental na construção do país. Foi ele que trabalhou arduamente, de sol a sol, nos 

engenhos de açúcar e, posteriormente, nas minas de ouro, sendo a mão-de-obra barata 

utilizada pelos escravocratas para aumentar suas riquezas. Contudo, essa importância não é 

mostrada na História, que retrata o negro com extrema insignificância.  

 A escravidão surgiu no mundo a partir do momento em que os homens se dividiram 

em classes, entretanto, ela não teve sempre a mesma função social ou econômica. 

 Nas sociedades primitivas, por exemplo, organizadas a partir do parentesco, os 

escravos eram geralmente prisioneiros de guerra, oriundos dos povos derrotados, sendo que 

pertenciam à comunidade e não a seus membros. Dessa forma, serviam para suprir a força de 

trabalho, comendo à mesma mesa e vivendo na mesma casa de seus “senhores”. Aqui, “[...] a 

escravidão não era uma forma de exploração, nem representava a base da vida econômica” 

(FREITAS, 1991, p. 12). 

 Já nas sociedades da antiguidade arcaica, divididas em classes, a escravidão passou a 

assumir formas cruéis, mas ainda não era a base da produção social. Os escravos ocupavam 

uma posição intermediária entre as pessoas e os bens, mas seus donos não podiam dispor 

arbitrariamente de sua posse, não podendo tratá-los como objetos. 

 Por fim, a escravidão em seu estágio desenvolvido, vivida pelos escravos trazidos para 

o Brasil, teve origem na antiguidade clássica, mais especificamente em Roma e na Grécia. 

Nesta fase, o escravo era tratado como “coisa”, propriedade total e ilimitada do senhor, sem 

quaisquer direitos e submetidos a uma relação de dependência. 

 Foi essa escravidão que durou até 1888, quando o Brasil, último país independente a 

abolir a escravidão, estabeleceu a Lei Áurea, através da qual a princesa Isabel declarou extinta 

a escravidão. Este atraso é ainda mais marcante quando se leva em consideração o fato de que 

Cuba e Porto Rico aboliram a escravidão antes mesmo de suas independências. 

A partir disso, desde a abolição da escravatura, o negro vem lutando para conquistar 

seu espaço na sociedade, com igualdade, seja na escola, no trabalho ou simplesmente na 

forma de se expressar ou de ser. Ainda que lentamente, esta grande parcela da população tem 

obtido alguns resultados. 

 Há cerca de 10 anos, as mulheres negras quando iam ao supermercado ou às 

farmácias, viam nas prateleiras apenas produtos cujos rótulos estampavam fotos de modelos 
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loiríssimas, com cabelos lisos e compridos, ou ainda alisantes, para deixar seus cabelos pelo 

menos semelhantes aos das modelos, e compatíveis com o padrão de beleza da época. Por 

mais que se procurasse, praticamente não existiam produtos para cabelos cacheados ou 

crespos, muito menos para cabelos afro ou pele negra. 

 Hoje, essa situação é completamente diferente. Várias linhas, marcas e tipos disputam 

espaço nas mesmas prateleiras e querem, de todas as formas, chamar a atenção das 

consumidoras. Há uma infinidade de xampus, cremes para pentear, condicionadores, 

sabonetes e desodorantes que exibem lindas modelos negras como garotas-propaganda. 

Definitivamente, a indústria de cosméticos descobriu que existe um público consumidor negro 

considerável.  

 

Descobriu-se aquilo que o preconceito não deixava ver: já não são poucos os negros 
que, lutando contra variados fatores, conseguiram tomar espaço na classe média do 
país. E como [...] esses negros consomem, também exigem ser retratados nas 
propagandas dos produtos que compram. [...] E um campo de trabalho, até então 
fechado aos negros, foi aberto: o da publicidade [...] Antes, não se viam negros nas 
páginas de revistas, na TV ou mesmo em outdoors. [...] Rapazes e moças 
estigmatizados pela cor da pele e textura dos cabelos passaram a fazer sucesso nos 
anúncios e nas passarelas. Por causa dessa positiva exposição, muitos outros jovens 
descobriram modos e maneiras de valorizar a sua beleza (GUIMARÃES, 1999, 
p.1). 
 

 Os afro-brasileiros assumiram sua identidade e passaram a exigir direitos e lugares na 

sociedade, onde antes só havia a hegemonia da população branca. 

 “O negro é um consumidor em potencial, mas foi condenado a não aparecer nos meios 

de comunicação social” (PAIM1, 2007, p.1), fato que tem raízes históricas, vindas desde o 

tempo da escravidão, onde era visto somente como produto, anunciado nos jornais, em 

operações de compra e venda. Após a Lei Eusébio de Queiróz, passou a ser anunciado em 

casos de fuga, em que se oferecia até recompensa por sua captura, como mostrado no anúncio 

que segue, bastante comuns neste período: 

 

Em 20 de agosto do ano próximo passado fugiu um escravo preto, por nome Mateus, 
com os sinais seguintes: rosto grande e redondo; com dois talhos, um por cima da 
sobrancelha esquerda e outro nas costas; olhos pequenos, estatura ordinária; mãos 
grandes, dedos grossos e curtos, pés grandes e corpo grosso. Na loja de fazenda de 
Antonio José Mendes Salgado de Azevedo Guimarães, na rua da Quitanda n. 64, 
receberá quem o entregar, além das despesas que tiver feito, 132$000 de alvíssaras 
(GOMES, 2003, p. 95). 
          

                                                 
1 Paulo Paim é Senador pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e uma figura importante no 
cenário das Políticas de Ações Afirmativas voltadas aos afro-descendentes. 



 9

“Mas um dia o negro deixou de ser mercadoria para ser consumidor” (CADENA, 

2006, p.1). No entanto, essas mudanças não foram significativas, pois o negro ainda não era 

visto como público-alvo, afinal, como ex-escravos, dificilmente conseguiam um trabalho 

assalariado. Sendo assim, tornaram-se consumidores de produtos usados, adquiridos de 

segunda mão. Além disso, eram os brancos que consumiam os jornais e revistas do século 

XIX, e estes não queriam ver os negros estampados nos anúncios dos produtos que 

compravam. Para os negros restavam apenas os anúncios do bonde e das placas de rua. 

Nesta época, os afro-descendentes eram utilizados como protagonistas, somente para 

referência de ofício, afinal, eram vistos como bons cozinheiros, plantadores e tratadores de 

fumo; sua imagem era útil, pois valorizava o produto. 

Essa situação se manteve até 1958, quando Gilberto Freyre, em um artigo publicado 

em “O Cruzeiro”, afirmou que os modelos de anúncios deveriam ser substituídos “por uma 

expressão estética que talvez deva ser considerada e representada pelos jovens e moças 

eugenicamente morenos de Copacabana” (CADENA, 2006, p.1). Foi o estopim para que as 

discussões surgissem. E tudo se acirrou ainda mais com a afirmação de Cassiano Gabus 

Mendes, dizendo que preferia tipos claros na televisão, por uma questão de fotogenia (o 

veículo na época ainda era em preto e branco). 

Todos esses fatos comprovam que a publicidade da época era absolutamente racista, 

no sentido mais amplo da palavra, sendo completamente antibrasileira. Atualmente, o cenário 

é outro. “O negro é consumidor, público-alvo do varejo, dos serviços públicos e de outros 

segmentos como produtos que valorizam pele, cabelo, estilo e comportamento afro-

descendente” (CADENA, 2006, p.1). Dessa forma, “do ponto de vista dos negócios, ignorar o 

negro não é uma questão de preconceito, é burrice [...] este segmento cresce 10% a cada ano e 

já representa 22% do mercado” (GUIMARÃES, 1999, p.1).  

Como consumidor, o negro é bastante exigente e gosta de se ver representado nas 

publicidades, mas não em papel de inferioridade, como geralmente é feito, principalmente nas 

novelas. Entretanto, isso quase nunca acontece. Para tentar solucionar, ou ao menos 

minimizar esse desconforto, uma série de Políticas de Ações Afirmativas2 vem sendo 

propostas, a fim de inserir o negro na sociedade.  

Como exemplo, cita-se o Projeto de Lei nº 4370/98, de autoria do Senador Paulo Paim, 

que assegura a participação de artistas negros em programas e peças publicitárias.  

                                                 
2 A expressão será abordada com mais profundidade na Contextualização, pág. 13 
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Tais propostas não servem somente para ampliar o mercado de trabalho dos afro-

descendentes. As crianças negras necessitam de referenciais (anjos, fadas, heróis negros), que 

não sejam somente de atores brancos, para que ela possa ter orgulho de ser negra, respeitar e 

amar a cor de sua pele, seus traços, seus cabelos. 

O Brasil é reconhecido mundialmente pela diversidade étnica de seu povo, mas esta 

não é refletida na mídia. “[...] se analisarmos as propagandas, produções cinematográficas e 

principalmente a tevê, iremos constatar essa triste realidade. Existe uma tentativa sistemática 

da elite brasileira de deixar os negros [...] distantes dos meios de comunicação” (NUNES, 

2004, p.1). 

O primeiro anúncio que se refere aos negros data de 1809, cujo tema era a fuga de um 

escravo. A partir daí, surgiram anúncios com a temática de compra e venda dos mesmos, 

situação que se manteve até meados da década de 50, quando houve as primeiras 

manifestações supostamente interessadas em tratar da questão do negro na mídia. Contudo, 

não ocorreram grandes modificações.   

 

O padrão eurocêntrico é dominante na mídia brasileira. Os negros ainda são 
mostrados na tevê de forma estereotipada e em papéis secundários. Essa postura da 
mídia só contribui para diminuir a auto-estima da criança negra e aumentar o 
preconceito [...]. Na publicidade a situação não é muito diferente. Usando o 
discurso de que não existem modelos negros qualificados, as agências de 
publicidade insistem na estética "ariana" em suas produções. Essa falta de 
representatividade é totalmente incoerente, pois estamos falando de um país como o 
Brasil, que segundo o IBGE abriga cerca de 42,5% de afro-descendentes. A nação 
com o maior contingente de negros fora do continente africano (NUNES, 2004, 
p.1). 
  

O preconceito era tão grande que a atriz Zezé Motta, em entrevista cedida ao programa 

“Mulher 80”, da TV Globo, conta sobre a discriminação que encontrou entre seus próprios 

amigos, quando ingressou na escola de teatro. Segundo ela, os comentários eram do tipo: “Eu 

não sabia que para fazer papel de empregada precisava fazer curso” (PACHECO, 2001, 

p.1). 

Ao longo do tempo, vêm ocorrendo mudanças, ainda que em marcha lenta, acerca da 

inserção do negro em peças publicitárias, mas sua imagem ainda é marginalizada, mal 

dirigida, retratada e divulgada, principalmente quando comparada aos insuficientes trabalhos 

nacionais, onde modelos negros começam a surgir, mesmo como figurantes ou em situações 

de questionáveis posturas éticas. Exemplo disso é a Globo, maior rede de televisão do Brasil, 

que somente 30 anos após sua fundação, resolveu colocar um núcleo familiar negro em uma 
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novela, ocorrida em 1995, com “A próxima vítima”, escrita por Sílvio de Abreu, onde havia 

uma família negra de classe média.  

Já a publicidade coloca o negro, nas poucas vezes em que ele está presente, como algo 

pontual. É como se dissessem “para não dizer que não tem nenhum negro” ou estivesse sendo 

moderna, seguindo uma nova linha, uma nova tendência no mercado, um modismo extra 

cotidiano, que não faz parte da sociedade. Ou ainda, para representar o povo carente, nas 

campanhas governamentais ou de responsabilidade social. 

A produção e a recepção de personagens negros na publicidade existe muito mais para 

suprir interesses institucionais (como mais uma ação para demonstração de sua 

responsabilidade social) e comerciais das empresas, do que para inseri-lo na sociedade. Nessa 

trajetória, a discussão ultrapassa a mera exigência de modelos negros, mas a incorporação 

deste no contexto, não como um ser exótico, folclórico, temático, ou tentando forçar, 

institucionalmente, uma integração do negro com o cenário ou situação, embranquecendo-o 

ou deixando-o solto na peça, sem identidade, completamente artificial. Não é somente estar 

presente, mas fazer parte, estar integrado com a realidade. 

Uma publicidade eficiente é aquela em que ocorre uma identificação entre o 

produto/serviço anunciado e seu público-alvo. Contudo, isso só é possível se os profissionais 

envolvidos tiverem consciência de que precisam entender profundamente os diferentes perfis 

dos consumidores.  

Deste modo, é importante que os publicitários adquiram tal consciência, desde o 

período de graduação, para que, ao ingressarem no mercado de trabalho não façam parte deste 

grupo de profissionais que, em sua maioria, ignoram a presença dos afro-brasileiros e sua 

crescente participação como consumidores em potencial. 

Essa importância é ainda mais relevante neste trabalho, produzido por uma acadêmica 

da raça negra, e pode ser vista sob dois aspectos distintos: primeiro, o fato de vivenciar os 

anseios desta parcela da população, que quer se ver representada e respeitada, inclusive na 

publicidade e, segundo, pela questão acadêmica, tendo assim um diferencial perante os 

demais profissionais da área, pelo fato de que estes desconhecem as peculiaridades dos 

consumidores negros. 

Com base nisso tudo, a presente pesquisa acadêmica tem como objeto de estudo dois 

anúncios do sabonete Lux Skincare Uniformidade da Pele Morena e Negra, através de uma 

reflexão sobre o aumento do número de produtos étnicos no mercado, principalmente no setor 

de cosméticos e uma maior exposição dos afro-descendentes na publicidade, podendo esta 

última ser uma conseqüência das Políticas de Ações Afirmativas.   
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Nesse ínterim, surgiu o questionamento: em que contexto o negro é inserido nos 

anúncios de cosméticos?  

Optou-se por analisar somente estes dois anúncios para mídia impressa, do período de 

lançamento do produto, ou seja, 2002, devido à sua longa trajetória no país, além de ter sido o 

primeiro sabonete da marca Unilever criado especificamente para este público-alvo. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar os anúncios do sabonete Lux Skincare 

Uniformidade da Pele Morena e Negra, verificando em qual contexto a modelo, negra, era 

retratada. 

Para que esses objetivos fossem atingidos foi preciso realizar uma contextualização 

acerca das Políticas de Ações Afirmativas e abordar conceitos como os Estudos Culturais, a 

Identidade e a Identidade Negra, o Consumo, o Papel da Publicidade, a Mídia Revista e seus 

anúncios, bem como a Análise de Imagem. 

Desta forma, o trabalho foi estruturado em três grandes blocos que compreendem o 

Referencial Teórico, a Metodologia, com a Análise de Dados e as Considerações Finais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Concretamente, mecanismos de adoção das chamadas Políticas de Ações Afirmativas 

no Brasil passam a ser debatidos nos três poderes da república nos anos 903, constituindo-se 

como medidas legais apenas neste início de século XXI4. No entanto, a reivindicação dos 

movimentos sociais na luta pela redução das desigualdades e o respeito dos direitos das 

minorias vêm de longe, desde os anos 60. Essa luta foi inspirada no caso dos Estados Unidos 

que adotaram, nos anos 50, em resposta aos poderosos movimentos em defesa dos direitos 

civis, uma política de adoção de Ações Afirmativas, “exigindo que o Estado, para além de 

garantir leis anti-segregacionistas, viesse também a assumir uma postura ativa para a melhoria 

das condições da população negra” (MOEHLECKE, 2002, p. 198). 

  As Políticas de Ações Afirmativas são aquelas que visam 

 

corrigir uma história de desigualdades e desvantagens sofridas por um grupo racial 
(ou étnico), em geral frente a um Estado nacional que o discriminou negativamente. 
O que motiva essas políticas é a consciência de que essas desigualdades tendem a 
se perpetuar se o Estado continuar utilizando os mesmos princípios ditos 
universalistas com que tem operado até agora na distribuição de recursos e 
oportunidades para as populações que contam com uma história secular de 
discriminação. Não resta dúvida de que uma superação do quadro atual de racismo 
no Brasil exigirá a implementação de políticas de ações afirmativas generalizadas: 
no mercado de trabalho, nos concursos públicos, nas imagens publicitárias e 
televisivas e até mesmo nas políticas de saúde e moradia (CARVALHO, 2004, p.1). 

 

 Tais políticas abrangem minorias étnicas, raciais, mulheres, portadores de 

necessidades especiais, enfim, grupos desfavorecidos na distribuição do produto social e 

atingem áreas como mercado de trabalho, com a contratação, qualificação e promoção de 

funcionários; o sistema educacional, especialmente o ensino superior; e a representação 

política. 

                                                 
3Marcha Zumbi contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, em 1995, gera em nível do poder executivo federal a criação do 
Grupo de Trabalho Interministerial “para desenvolver políticas de valorização e promoção da população negra” 
(MOEHLECKE, 2002, p.206).  No âmbito do congresso nacional, vários projetos são apresentados instituindo ações 
afirmativas, tendo destaque a lei que define uma cota mínima de 30% de mulheres para as candidaturas de todos 
os partidos políticos, aprovada em 1995. Outras iniciativas são consideradas inconstitucionais por contrariar o 
princípio de Isonomia perante a lei. 
4 A partir de 2001, vários ministérios determinam através de portaria o estabelecimento de cotas para negros e 
pardos no serviço público e em 2003 é aprovada no estado do Rio de Janeiro a primeira lei que estabelece cotas 
de acesso ao ensino superior (50 % das vagas) para alunos oriundos das escolas públicas. 
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 Estas ações têm como função específica a promoção de oportunidades iguais para 

pessoas vitimadas por discriminação. Desse modo, o objetivo é fazer com que os beneficiados 

possam vir a competir efetivamente por serviços educacionais e por posições no mercado de 

trabalho.  

 Segundo Bergmann (1996) apud Moehlecke (2002), trata-se de valorização da 

diversidade, buscando conferir uma identidade positiva àqueles que antes eram definidos pela 

inferiorização, e supõe que a convivência entre pessoas diferentes ajudaria a prevenir futuras 

visões preconceituosas e práticas discriminatórias.  

 Segundo Messias et al (2007), observa-se no amplo debate que se instituiu em torno da 

legalidade e legitimidade das Ações Afirmativas, que o sentimento racista que encobre 

práticas discriminatórias assume caráter disfarçado no Brasil, e que a aceitação do negro 

como sujeito social, com direitos iguais, ainda sofre resistências. O que caracteriza este debate 

é o fato de os discursos contra as Políticas de Ações Afirmativas colocarem-se explicitamente 

como não racistas, o que, mais uma vez, demonstra que no Brasil poucos se admitem como 

racistas, apesar de suas práticas discriminatórias, o que é exemplificado no sistema escolar, 

onde a imagem do negro reforça estereótipos. 

 Na pesquisa de Gomes (2003) apud Messias et al (2007), verifica-se que, no espaço 

escolar, o corpo negro e o cabelo crespo são considerados “feio” e “ ruim”, sendo que os 

educadores não agem no sentido de contestar tais estereótipos. Se por um lado as Políticas de 

Ação Afirmativa criam espaços para uma educação anti-discriminatória, as práticas sociais 

ainda são carregadas de conteúdo discriminatório contra a população negra. 

  Como exemplos dessas políticas, pode-se citar: 

• Lei nº7. 716: no Brasil, o racismo ainda é muito negado pela sociedade que prega a 

plena interação dos negros e pardos à cultura dominante, ou ainda, a discriminação 

racial não é assumida e confessada como sentimento pessoal. Contudo, a reprovação 

penal do racismo já existe desde a Constituição Federal de 1988, onde consta que “a 

prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 

reclusão, nos termos da lei” (art. 5º, XLII). Esse dispositivo constitucional foi 

regulamentado pela Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que teve como precursora a 

Lei nº 1.390, de 3 de julho de 1951, também conhecida como Lei Afonso Arinos, seu 

autor.  

• Com relação aos meios de comunicação, o Projeto de Lei nº 4370/98: dispõe da 

representação racial e étnica nos filmes e peças publicitárias veiculadas pelas 

emissoras de televisão, afinal, os afro-descendentes ainda não têm presença na mídia. 
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Segundo dados do IBGE, mais de 44% da população brasileira é composta de negros 

e pardos, enquanto 55% são brancos e 0,5% são amarelos. Contudo, essa diversidade 

não é representada na mídia, pois, na publicidade, o negro praticamente não existe. O 

afro-descendente é excluído pela televisão brasileira que acaba por estimular o 

preconceito racial. Por isso, o PL nº 4370/98 prevê que as emissoras de televisão, as 

agências de publicidade, os produtores de material publicitário e o Poder Público 

devem assegurar a participação de artistas negros em filmes, programas e peças 

publicitárias. A proporção não deve ser inferior a 25% em filmes e programas 

veiculados pela televisão e 40% em peças publicitárias veiculadas na televisão e em 

salas cinematográficas. 

• Lei nº 10.639: altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que inclui no 

Currículo Oficial da Rede de Ensino fundamental e médio a obrigatoriedade da 

temática “História e Cultura Afro-brasileira”, incluindo e estudo da História da África 

e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e políticas pertinentes à História do Brasil.  

• Projeto de Lei nº 3.627: institui o Sistema Especial de Reserva de Vagas para 

estudantes oriundos de escolas públicas, em especial, negros e índios, nas Instituições 

Públicas Federais de educação superior. 50% do total de vagas das Instituições 

deverão ser reservadas para estes alunos, sendo que estas vagas devem ser 

preenchidas por uma porcentagem mínima de autodeclarados negros e indígenas, em 

igual proporção ao número de pretos, pardos e índios existentes na população 

brasileira, segundo dados do IBGE. O acompanhamento e avaliação do sistema são de 

responsabilidade do MEC e Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial. 

• Estatuto da Igualdade Racial: a luta do povo negro existe no Brasil desde o século 

XVI, quando ainda eram arrancados de sua terra natal e trazidos para cá, em navios 

negreiros, para serem escravizados. No decorrer deste período, surgiram grandes 

líderes que levantaram a bandeira contra a escravidão, as desigualdades e o racismo. 

Porém, na prática, pouca coisa mudou. Ainda hoje, no século XXI, os afro-

descendentes são discriminados e se encontram em situação de inferioridade na 

sociedade. A criação do Estatuto surge como mais uma tentativa de diminuir essas 

diferenças. O Projeto contempla um conjunto de ações e medidas que visa garantir 

direitos fundamentais à população afro-brasileira, como direito à liberdade de 
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consciência e de crença, estabelecimento de cotas em universidades públicas, ensino 

de História Geral da África e do Negro no Brasil, entre outros. Em seu capítulo IX, 

que trata exclusivamente dos meios de comunicação, o Estatuto estabelece que as 

peças publicitárias para veiculação em salas cinematográficas e na televisão deverão 

garantir a participação de afro-brasileiros em proporção não inferior a 20% do número 

total de atores e figurantes, diferentemente do que foi proposto no PL nº 4370/98. 

Desta forma, pretende-se “coibir práticas racistas; fazer justiça para com os 

injustiçados; melhorar a vida dos negros. Foi para isso que o Estatuto da Igualdade 

Racial foi pensado e construído” (PAIM, 2006, p.1).   

 Estas ações vêm causando muita polêmica e discussões entre as várias camadas da 

sociedade. Há os que são favoráveis e acreditam que medidas devem ser tomadas 

urgentemente, para tentar diminuir as desigualdades existentes entre negros e brancos; e os 

que são contra, afirmando que tais medidas são uma forma de discriminação, na qual os afro-

descendentes são colocados como incapazes de obter “seu lugar ao sol” através do esforço 

próprio, ou ainda, que esta é uma forma de privilégio. 

 Essa última opinião é, em uma maior proporção, defendida pelos brancos, mas isso 

não quer dizer que não haja também negros menos esclarecidos e politizados que acreditam e 

defendem, ferrenhamente, a opinião de que essas Ações Afirmativas são uma forma de 

preconceito e discriminação. 

 O exemplo mais citado pelos indivíduos que se manifestam contra as Políticas de 

Ações Afirmativas é o dos Estados Unidos, onde há cerca de quatro décadas havia uma 

completa segregação entre negros e brancos. O fato é que os Estados Unidos não servem de 

parâmetro para o Brasil, uma vez que o racismo e o preconceito que lá acontecem são 

completamente diferentes. Aqui, o racismo é mascarado, ou seja, em sua pior forma de 

manifestação, onde muitas pessoas quando indagadas afirmam que não são preconceituosas 

ou racistas. Todavia, na prática, a situação é muito diferente. 

 Provas podem ser vistas diariamente, quando um negro entra em uma loja e é 

examinado de cima a baixo pelos vendedores, chegando ao ponto de atendê-lo de forma 

diferenciada, devido à cor da pele, ou ainda quando entra em um supermercado e os 

seguranças passam a acompanhá-lo de perto, durante todo o tempo que permanecer no local. 

É esta sociedade que afirma não ser preconceituosa. 

Outro exemplo é a lei das cotas nas Universidades Públicas. A maioria da população 

não sabe do que se trata, estando incluída também grande parcela da população negra. O que 

acontece na realidade é que as cotas não surgiram com o intuito de diferenciar ainda mais os 
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negros dos brancos, mas propõem, simplesmente, uma disputa entre os iguais, com as mesmas 

condições e carências. 

O que uma grande maioria declara é que as cotas são outra forma de discriminação, e 

que o negro seria praticamente posto para dentro das instituições, sem provar méritos e 

capacidade de aprovação no vestibular através dos estudos somente; ou, ainda, que os critérios 

de definição de quem é, ou não, negro ou afro-descendente, são falhos. 

Entretanto, as pessoas não entendem que a forma de seleção do vestibular atual já é, 

por si só, desigual e discriminatória. O negro, que desde cedo é obrigado a trabalhar para 

custear os estudos, não tem as mínimas condições de competir em igualdade, com pessoas que 

exclusivamente estudam, em escolas particulares; em sua maioria, estudando em cursinho pré-

vestibular e uma infinidade de outras coisas. Com relação à autodeclaração, a questão é um 

tanto lógica. Se a maioria das pessoas tenta mascarar suas raízes afro-descendentes, não terá 

interesse em se autodeclarar afro-brasileiro para obter “benefícios”. Só fará isso quem 

realmente assume sua raça e sua cor, e quem acredita que as cotas não são uma forma de 

discriminação e de favorecimento.  

 

A discussão sobre cotas para negros ou, numa outra forma de identificação mais 
abrangente, para afro-descendentes, segue lógica semelhante: quem é a favor 
levanta a questão da desigualdade (social) produzida pela escravidão e pelo racismo 
– portanto, está presente a idéia de raça, inclusive no debate sobre identificação (ou 
autodeclaração); quem é contra, argumenta não só com a questão do mérito e da 
legalidade, mas também com o problema da mestiçagem [...] e a existência de 
dúvidas sobre a validade do conceito (ZANINI, 2007, p. 125). 
 

Nesse pressuposto, a proposta de cotas nas Universidades Públicas visa que os negros 

concorram com negros, visto que todos terão as mesmas condições de competir e provar seu 

mérito ao ingressar no ensino superior.  

Talvez não tenha sido a melhor maneira para diminuir as diferenças, uma vez que se 

não houver uma educação básica de qualidade, de nada adianta investir no ensino superior. 

Contudo, devido à emergência da situação, é necessário que seja “construída” uma elite 

intelectual da raça negra, para que, dessa forma, prossiga-se lutando pela igualdade entre as 

pessoas. 

Quanto às cotas:  
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quando elas não forem mais necessárias [...] não faremos mais uso delas. Quando 
os espaços forem igualmente distribuídos. Quando os vestígios do preconceito 
forem extintos. Quando os homens forem valorizados pela sua capacidade, pelos 
sentimentos que levam no coração e nunca pela cor da pele, aí estaremos prontos 
para uma nova era. Estaremos prontos para vivenciar a verdadeira igualdade 
(PAIM, 2007, p.1). 

 

 
 
2.2 OS ESTUDOS CULTURAIS 

 

 Segundo Blendell et al. (1993) citado por Escosteguy (2002, p. 24), a história dos 

Estudos Culturais (EC), que serão a base para este estudo, poderia ser contada, 

resumidamente, da seguinte forma: 

 

desde o final da década de 1950, tem existido, dentro da vida cultural e intelectual 
de língua inglesa, um projeto que causou impacto significativo no trabalho 
acadêmico no campo das Artes, das Humanidades e das Ciências Sociais. Não tinha 
nem sequer uma única fonte. Surgiu dentro de um contexto histórico e social 
específico, a partir do trabalho de três indivíduos. Raymond Williams, Richard 
Hoggart e E. P. Thompson estavam preocupados, de forma diferente, com a questão 
da cultura na sociedade estratificada em classes da Inglaterra. Os autores estavam 
tentando, cada um a seu modo, entender o papel e o efeito da cultura em um 
ambiente já mudado e em constante mudança, de uma política de classe de limitada 
resistência, e, finalmente, a importação ou invasão, através dos meios de 
comunicação de massa, da cultura americana, o que tornou público e ressaltou a 
todos o dominador caráter de classe da vida cultural inglesa. 

 

 Na América Latina esta reflexão começou a existir na década de 80, tendo como pano 

de fundo as novas configurações da cultura popular, a partir da emergência das indústrias 

culturais. Tais estudos foram importantes porque, até então, os que já existiam não se 

preocupavam com o massivo e o popular.  

 Desta forma, hoje, os EC são uma importante tendência da crítica cultural que se 

preocupa em questionar o estabelecimento de hierarquias, entre formas e práticas culturais 

estabelecidas a partir de oposições como cultura “alta” ou “superior” e “baixa” ou “inferior”. 

Assim, questionam a produção de hierarquias, sociais ou políticas, a partir de uma oposição 

entre a grande arte e as culturas populares, ou, então, entre níveis de cultura. 

 Entretanto, os EC não dizem respeito somente ao campo da cultura. Eles devem ser 

vistos tanto do ponto de vista político quanto do teórico, que constrói um novo campo de 

estudos. Por isso tudo, não configuram uma disciplina, mas uma área onde diferentes 

disciplinas atuam, visando os estudos de aspectos culturais da sociedade. É através da 
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interdisciplinaridade que os fenômenos e relações não acessíveis através das disciplinas 

existentes são explicados e entendidos. 

 Infere-se que a multiplicidade de objetos de investigação – culturas populares, meios 

de comunicação de massa, identidades (étnicas, sexuais, de classe, de gênero) – também são 

características dos EC. 

 Na atualidade, a constituição das identidades é uma das principais questões dos 

Estudos Culturais, juntamente com a reflexão sobre o papel dos meios de comunicação nesse 

processo. 

 

[...] a comunicação de massa é uma atividade estruturada na qual as instituições que 
produzem as mensagens têm poder para fixar agendas e definir temas. Isto é mover-
se da idéia de poder do meio para construir o comportamento da pessoa num certo 
modo [...] mas é, também, manter uma noção do papel dos meios de comunicação 
em estabelecer agendas e prover categorias e estruturas culturais dentro das quais 
membros da cultura tenderão a operar (MORLEY, 1989a apud ESCOSTEGUY, 
2001, p. 71). 

   

Porém, cabe lembrar que o significado dominante não é o único existente. Por 

exemplo, segundo Hall, citado por Escosteguy, existem três posições de interpretação da 

mensagem televisiva: uma é a posição dominante, onde o sentido da mensagem é 

decodificado segundo as referências da sua construção; outra é a posição negociada, na qual o 

sentido da mensagem entra ‘em negociação’ com as condições particulares do receptor; e a 

última é a posição de oposição, onde o receptor entende a proposta dominante da mensagem, 

mas a interpreta segundo uma estrutura de referência alternativa. 

Sendo assim,  

  

os media são responsáveis por prover a base pela qual grupos e classes sociais 
constroem uma imagem das vidas, práticas e valores de outros grupos e classes [...]. 
É, também, função dos media refletir e expressar uma pluralidade [...] de 
representação ao invés de um universo ideológico unitário. [...] Esse conjunto de 
representações, imagens e sentidos, seletivamente representado e classificado, é 
organizado e articulado num todo coerente, numa ordem reconhecida, ou melhor, 
na produção do consenso, na construção da legitimidade (ESCOSTEGUY, 2001, p. 
63). 

  

 Entende-se que a significação é uma prática social porque, dentro das instituições dos 

meios de comunicação, desenvolveu uma forma particular de organização social que 

capacitou, através de seu uso prático, os produtores a empregarem os meios de produção de 

significados disponíveis com o objetivo de produzir um produto. 
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  “O processo de significação dos media difere de outros processos, precisamente 

porque o que esta prática social produz é um objeto discursivo [...]” sendo “[...] o meio pelo 

qual os entendimentos coletivos são criados e, então, o consenso pode ser efetivado” 

(ESCOSTEGUY, 2001, p. 64). 

 Seguindo a mesma lógica, os significados consistem em uma produção social que 

resultam de uma prática social. Considerando-se a premissa de que o sentido é produzido e 

não dado, diferentes significados podem ser creditados para os mesmos eventos.  

 Já a representação:  

 

implica o trabalho ativo de selecionar e apresentar, de estruturar e dar forma: não 
simplesmente de transmitir um significado já existente, mas o trabalho mais ativo 
de fazer as coisas significarem. [...] Na realidade, a representação implica uma 
prática, uma produção de sentido [...]. Os meios de comunicação são agentes 
significantes (ESCOSTEGUY, 2001, p. 62). 
  

 Portanto, os meios de comunicação participam ativamente no processo de construção e 

desconstrução de ideologias. Sua inclinação é a de reproduzir o campo ideológico da 

sociedade, de tal forma que reproduz, ao mesmo tempo, sua estrutura de dominação. 

 Hall refere-se à ideologia como aquelas estruturas mentais, ou seja, linguagens, 

conceitos, imagens do pensamento e sistemas de representação, que diferentes classes e 

grupos sociais desenvolvem para dar sentido, simbolizar, definir e imprimir inteligibilidade ao 

modo como a sociedade funciona. Assim sendo, “a cultura era basicamente ideologia” 

(BARBERO, 1995a apud ESCOSTEGUY, 2001, p. 78), uma vez que o ideológico não é um 

produto a ser consumido, mas a própria forma de consumo. 

 Neste contexto, a cultura pode ser compreendida como “um processo de produção de 

fenômenos que contribui através da representação ou reelaboração simbólica das estruturas 

materiais para compreender, reproduzir ou transformar o sistema social” (ESCOSTEGUY, 

2001, p. 89), tendo, por conseguinte, uma função de conhecimento do sistema social. 

 Já para Canclini citado por Escosteguy (2001, p. 90), “nem tudo é ideológico nos 

fenômenos culturais, se ideologia for entendida como deformação do real em função dos 

interesses de classe”. Para ele:  

 

cultura tem uma abrangência mais vasta, pois não só representa a sociedade, 
também, cumpre a função de reelaborar as estruturas sociais e imaginar novas. 
Além de representar as relações de produção, contribui para reproduzi-las, 
transformá-las e inventar outras. [...]. E o conceito de ideologia, seja ela vista como 
deformação, reflexo ou representação das condições reais de existência, não admite 
esse entendimento. 
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 Conforme esclarecido anteriormente, a identidade é uma das principais questões dos 

Estudos Culturais. Desta forma, o conceito será abordado de forma mais aprofundada, no item 

a seguir. 

 

 

2.2.1 Conceito de Identidade 

 

O conceito de identidade pode ser entendido pelo modo “como nos constituímos, 

percebemo-nos, interpretamo-nos e nos apresentamos para nós mesmos e para os outros” 

(ESCOSTEGUY, 2003, p. 70), ou, ainda, como “aqueles aspectos [...] que surgem de nosso 

“pertencimento” a culturas étnicas, raciais, lingüísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais” 

(HALL, 2004, p. 8).  

Este conceito tem sido amplamente discutido nas últimas décadas, e pode ser 

reforçado se as diversas concepções de identidade forem levadas em conta. Na época do 

Iluminismo, por exemplo, os indivíduos eram compostos de uma única identidade, sendo esta 

o centro essencial do eu e permanecendo a mesma, inalterada, por toda sua existência. Já para 

o sujeito sociológico, ela era formada na interação do indivíduo com a sociedade, 

considerando que o eu não era tão autônomo e auto-suficiente, sendo então formado na 

relação com outras pessoas. 

 

O sujeito sociológico reflete a crescente complexidade do mundo moderno. 
Adquire a consciência de que a alma interior do sujeito não é autônoma nem auto-
suficiente, senão formada na relação com outros significantes. Estes funcionariam 
como mediadores de valores, significados e símbolos – a cultura do mundo que 
habitam (SILVA, 2000, p. 17). 
 

 Por fim, o sujeito moderno acredita que não existe uma identidade fixa, essencial ou 

permanente. O que ocorre é que ele está se tornando fragmentado, composto de inúmeras 

identidades, em vezes até contraditórias. Dessa forma, não existe uma identidade completa, 

segura e coerente. Para os estudiosos da área isso é uma fantasia. 

Todavia, este processo todo não aconteceu de uma hora para outra; foi gradativo, 

sendo conseqüência de alguns avanços e acontecimentos, entre eles a teoria de Freud quando 

afirmou “que nossas identidades, nossa sexualidade e a estrutura de nossos desejos são 

formadas com base em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, que funciona de 

acordo com uma lógica muito diferente daquela da Razão” (HALL, 2004, p. 36). Por conta 
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disso, essa característica não é inata, mas formada ao longo do tempo, através de processos 

inconscientes. 

O próximo avanço é a teoria de Ferdinand de Saussure, que faz uma analogia entre a 

língua e a identidade. Segundo ele, “eu sei quem “eu” sou em relação com “o outro” (por 

exemplo, minha mãe) que eu não posso ser. Como diria Lacan, a identidade, como o 

inconsciente, “está estruturada como a língua” (HALL, 2004, p. 40). 

Já o feminismo, próximo movimento a ser citado, tanto como crítica teórica quanto 

como movimento social, “faz parte daquele grupo de “novos movimentos sociais” que 

emergiram durante os anos sessenta [...], juntamente com as revoltas estudantis, os 

movimentos juvenis contra culturais e antibelicistas [...]” (HALL, 2004, p. 44). 

Todos estes movimentos tinham em comum o fato de refletir o enfraquecimento da 

classe política e das organizações políticas de massa com elas associadas.  

 

Cada movimento apelava para a identidade social de seus sustentadores. Assim, o 
feminismo apelava às mulheres, a política sexual aos gays e lésbicas, as lutas 
raciais aos negros, o movimento antibelicista aos pacifistas, e assim por diante. Isso 
constitui o nascimento histórico do que veio a ser conhecido como a política de 
identidade – uma identidade para cada movimento (HALL, 2004, p.45). 
 

Esses fatores e acontecimentos explicam e são responsáveis pela criação de algumas 

identidades do sujeito moderno. Contudo, não são os únicos, afinal, “as culturas nacionais em 

que nascemos se constituem em uma das principais fontes de identidade cultural” (HALL, 

2004, p. 47). 

As culturas nacionais: 

 

são compostas não apenas de instituições culturais, mas também de símbolos e 
representações. Uma cultura nacional é um discurso – um modo de construir 
sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos 
de nós mesmos (HALL, 2004, p.50).  

 

Ao produzir sentidos com os quais se pode identificar, constrói-se, também, 

identidades. 

De forma simplificada, não importam as diferenças de classe, gênero ou raça, na 

cultura nacional o que se pretende é unificar todos os sujeitos em uma única identidade 

cultural, pertencente “a mesma e grande família nacional” (HALL, 2004, p. 59). 

Para Silva (2000, p.13), “o fortalecimento das identidades parece ser o mecanismo 

capaz de fazer superar, aos homens e às mulheres, a constante sensação de vertigem frente aos 

abismos cotidianos vividos em sociedade e individualmente”, manifestando, ao mesmo 
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tempo, a individualidade e a coletividade, possibilitando que o indivíduo se expresse e se 

identifique como participante de uma determinada coletividade.  

O que acontece é que “a maioria das nações consiste de culturas separadas que só 

foram unificadas por um longo processo de conquista violenta – isto é, pela supressão forçada 

da diferença cultural” (HALL, 2004, p. 59), onde cada uma das conquistas procurou impor 

uma hegemonia cultural mais unificada, subjugando povos conquistados, suas culturas, 

línguas, tradições e costumes. 

Por tudo isso, as identidades culturais, ao invés de serem pensadas como unificadas, 

deveriam ser vistas como dispositivo que representa a diferença como identidade, sendo 

unificadas apenas através do exercício de diferentes formas de poder cultural. Contudo, isso 

não acontece, e as identidades continuam a ser representadas como unificadas. 

Um exemplo disso é a etnia, ou seja, “o termo que se utiliza em referência às 

características culturais – língua, religião, costume, tradições, sentimento de ‘lugar’ – que são 

partilhadas por um povo” (HALL, 2004, p. 62), contudo isso é um mito, afinal, é muito 

difícil, senão impossível, encontrar uma nação que seja composta de um único povo, cultura 

ou etnia. “As nações modernas são, todas, híbridos culturais” (p. 62). 

Torna-se mais difícil ainda unificar as identidades em torno da raça, até porque, ao 

contrário do que se acredita, a raça não é uma:  

 

categoria biológica ou genética que tenha qualquer validade científica [...] A 
diferença genética – o último refúgio das ideologias racistas – não pode ser usada 
para distinguir um povo do outro. A raça é uma categoria discursiva e não uma 
categoria biológica. Isto é, ela é a categoria organizadora daquelas formas de falar, 
daqueles sistemas de representação e práticas sociais (discursos) que utilizam um 
conjunto frouxo, freqüentemente pouco específico, de diferenças em termos de 
características físicas – cor da pele, textura do cabelo, características físicas e 
corporais, etc. – como marcas simbólicas, a fim de diferenciar socialmente um 
grupo de outro (HALL, 2004, p. 63). 
 

Para Zanini (2007, p. 106):  

 

o que caracteriza o conceito de raça é sua imponderabilidade, o fato de ser, antes de 
tudo, uma construção social que interfere nas relações sociais, informa 
comportamentos individuais e coletivos, instrui determinadas práticas 
discriminatórias na medida em que fornece signos e símbolos de pertencimento – 
fatores que interferiram também nos sistemas classificatórios produzidos no campo 
científico.  
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A expressão “tipo” não foi usada apenas como uma substituição semântica e sim para 

acompanhar as tendências de classificação das raças humanas, desde o início do século XIX, 

devido às grandes dificuldades de lidar com as variedades fenotípicas da humanidade. 

Antropologicamente, os grandes troncos raciais do brasileiro são denominados de 

caucasianos, mongólicos e etiópicos, que se convertem em brancos, amarelos e negros. Os 

outros tipos (cafuzos, caburés, xíbaros etc.) são desconsiderados porque são tidos como 

numericamente insignificantes. É curioso observar que esses termos, citados como outros 

tipos, são expressões regionais que se referem à mestiçagem entre índios e negros, parcela da 

sociedade amplamente discriminada. 

Nessas reflexões, os mulatos são considerados um grupo pouco homogêneo, com 

grande tendência para a raça branca, reflexo da cultura de branqueamento vivida na 

sociedade. 

 

Roquette-Pinto procurou, mas não encontrou, indicadores de inferioridade na 
população mestiça brasileira, censurando a noção de caldeamento [...] e afirmando 
o absurdo da expressão “mistura de raças”. Para ele, a mestiçagem é, antes de tudo, 
“combinação” (de caracteres), e a heterogeneidade racial brasileira jamais seria 
convertida num único tipo antropológico (ZANINI, 2007, p. 105). 
    

Nos últimos anos, as noções biológicas de raça têm sido substituídas por definições 

culturais, possibilitando que esta desempenhe um papel fundamental nos conceitos de nação e 

identidade. Paul Gilroy, em suas análises sobre o racismo cultural e a idéia de raça e também 

a idéia de nação, nacionalismo e pertencimento nacional, diz que: 

 

enfrentamos, de forma crescente, um racismo que evita ser reconhecido como tal, 
porque é capaz de alinhar ‘raça’ com nacionalidade, patriotismo e nacionalismo. 
Um racismo que tomou uma distância necessária das grosseiras idéias de 
inferioridade e superioridade biológica busca, agora, apresentar uma definição 
imaginária da nação como uma comunidade cultural unificada. Ele constrói e 
defende uma imagem de cultura nacional – homogênea na sua branqüidade, embora 
precária e eternamente vulnerável ao ataque dos inimigos internos e externos [...] 
Este é um racismo que responde à turbulência social e política da crise através da 
restauração da grandeza nacional na imaginação. Sua construção onírica de nossa 
ilha coroada como etnicamente purificada propicia um especial conforto contra as 
devastações do declínio (nacional) (GILROY, 1992 apud HALL, 2004, p. 64). 
 

Mesmo que o conceito de raça seja usado em sua forma mais ampla, as nações 

modernas se recusam a ser determinadas por ela. Surge, então, a questão: o que está 

deslocando as identidades culturais no final do século XX? A resposta é simples e parece 

óbvia: a globalização, aqui entendida como: 
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processos, atuantes numa escala global, que atravessam fronteiras nacionais, 
integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de 
espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais 
interconectado (HALL, 2004, p. 67). 
 

Surge daí três possíveis conseqüências da globalização sobre as identidades: 

  

1) as identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado do crescimento 
da homogeneização cultural e do ‘pós-moderno global’;  
2) as identidades nacionais e outras identidades ‘locais’ ou particularistas estão 
sendo reforçadas pela resistência à globalização;  
3) as identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades – híbridas – 
estão tomando seu lugar (HALL, 2004, p. 69). 
 

Com relação à primeira conseqüência, pode-se dizer que as identidades estão se 

desintegrando, ao passo que há uma grande variedade de estilos, uma valorização do efêmero, 

do flutuante, de um pluralismo cultural que acaba resultando em uma fragmentação de 

códigos culturais agora em escalas globais. Surgem identidades partilhadas, com pessoas que 

consomem os mesmos bens, compram os mesmos serviços, mas que se encontram muito 

distantes na relação espaço-tempo, tornando-se praticamente impossível conservar uma 

identidade cultural intacta. 

Analisando-se a segunda conseqüência, percebe-se que há um grande movimento de 

resistência à globalização, ou seja, pessoas que querem manter suas raízes, sua ligação com o 

local e não com o global, que desejam manter suas particularidades. Esse movimento fortalece 

identidades culturais, fazendo com que as pessoas se identifiquem e reforcem as identidades 

locais, mantendo-as e impedindo que novas identidades sejam criadas. 

Por fim, a terceira conseqüência, e talvez a mais coerente, diz que as identidades 

nacionais, fechadas, estão em declínio, mas não desaparecerão completamente. Elas darão 

lugar a novas identidades, híbridas, que acolhem as diferenças existentes entre os indivíduos e 

também alguns pontos em comum, que fazem com que haja a identificação necessária para 

que se constitua uma identidade. 

Com base nisso tudo, parece então que a globalização tem o poder de deslocar e 

contestar as identidades fechadas de uma cultura nacional. 
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Ela tem um efeito pluralizador sobre as identidades, produzindo uma variedade de 
possibilidades e novas posições de identificação, e tornando as identidades mais 
posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou 
trans-históricas. Entretanto, seu efeito geral permanece contraditório. Algumas 
identidades gravitam ao redor daquilo que Robins chama de “Tradição”, tentando 
recuperar sua pureza anterior e recobrir as unidades e certezas que são sentidas 
como tendo sido perdidas. Outras aceitam que as identidades estão sujeitas ao plano 
da história, da política, da representação e da diferença e, assim, é improvável que 
elas sejam outra vez unitárias ou ‘puras’; e essas, conseqüentemente, gravitam ao 
redor daquilo que Robins (seguindo Homi Bhabha) chama de “Tradução” (HALL, 
2004, p. 87). 
 

Ainda com relação à Tradução, um bom exemplo são aquelas pessoas que foram 

afastadas, para sempre, de sua terra natal, como os escravos e que guardam fortes vínculos 

com o local de origem, mas sem a ilusão de retorno ao passado. 

 

Elas são obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem 
simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder completamente suas 
identidades. Elas carregam os traços das culturas, das tradições, das linguagens e 
das histórias particulares pelas quais foram marcadas. A diferença é que elas não 
são e nunca serão unificadas no velho sentido, porque elas são, irrevogavelmente, o 
produto de várias histórias e culturas interconectadas, pertencem a uma e, ao 
mesmo tempo, a várias ‘casas’ (e não uma ‘casa’ particular). As pessoas 
pertencentes a essas culturas híbridas têm sido obrigadas a renunciar ao sonho ou à 
ambição de redescobrir qualquer tipo de pureza cultural ‘perdida’ ou de 
absolutismo étnico. Elas estão irrevogavelmente traduzidas (HALL, 2004, p.88). 
  

Entretanto, na identidade, na era da globalização, como se ela estivesse destinada a 

acabar em um lugar ou outro, ou retornando às suas raízes ou desaparecendo completamente é 

um tanto precipitado e simplista. Não dá para dizer, ao certo, se as velhas identidades 

acabarão realmente, se novas surgirão, ou se haverá um equilíbrio entre elas. 

 

 

2.2.2 A Identidade Negra  

 

A identidade negra não está na cor da pele, mas em assumir a negritude e reconhecer 

em características físicas, como o corpo negro ou o cabelo crespo, algo que diferencie de 

outros grupos sociais, mas que não inferioriza, não se aceitando como inquestionáveis os 

padrões estéticos colocados como ideais e disseminados através da escola e da mídia. Nas 

múltiplas identidades construídas a partir dos diversos espaços que os sujeitos sociais 

participam na sociedade, “reconhecer-se numa delas supõe, portanto, responder 

afirmativamente a uma interpelação e estabelecer um sentido de pertencimento a um grupo 

social de referência” (GOMES, 2003, p.171).  
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A construção histórica da identidade negra, após a abolição, pode ser dividida em 

quatro fases: 

 

a primeira começa na altura de 1913/1915, com o surgimento de uma incipiente e 
tosca imprensa negra; a segunda situa-se ao redor de 1920; a terceira delineia-se na 
transição das décadas de 20/30 [...]; finalmente, a quarta fase principia na década de 
70 [...] e prossegue até os dias atuais (ZANINI, 2007, p. 87). 
  

 A primeira fase é marcada pelas dificuldades enfrentadas pelo negro na tentativa de se 

integrar à sociedade, ou seja, a busca desse grupo por um estilo de vida compatível com o 

mundo urbano dos brancos. É nesse cenário que surgem os primeiros jornais escritos por 

negros, mas ainda sem qualquer manifestação ao que hoje é chamado de cultivo da identidade 

étnica. Era basicamente uma imprensa pedagógica, preocupada em ensinar os bons modos 

vistos nas casas senhoriais. Os anúncios e convites veiculados eram para divulgar os bailes e 

reuniões dançantes, praticamente o único lugar para a socialização do negro. 

 Na segunda fase, o negro atinge maior visibilidade cultural, no plano popular e 

erudito, mais como tema de cultura do que como ator social. Esse fato foi ainda mais 

fortalecido pela Semana de Arte Moderna de 22, que recuperou o negro e sua cultura como 

elemento expressivo da identidade nacional. 

 Já na terceira fase, há a constituição da Frente Negra Brasileira (FNB), em São Paulo, 

com a proposta de “valorizar socialmente o negro alijado historicamente das dimensões mais 

expressivas da estrutura social brasileira” (ZANINI, 2007, p, 94). Contudo, a Frente se 

extinguiu porque enfrentava problemas internamente, além de ter sido dissolvida pelo 

governo Vargas quando tentou transformar-se em partido político. 

 Por fim, a quarta fase é a atual, onde o negro luta arduamente pela igualdade. “Seu 

embrião foi o Movimento Negro Unificado (MNU), surgido na década de 70. [...] Em termos 

esquemáticos, talvez se possa afirmar que o Movimento Negro Unificado cultivou e pôs em 

prática uma estratégia de luta que hoje chamaríamos de construção de identidade positiva de 

grupo” (ZANINI, 2007, p. 95). 

 Com esse resgate, percebe-se as dificuldades que o negro enfrentou e ainda enfrenta 

para ser notado como ator social. Na contemporaneidade, o movimento em prol das Políticas 

de Ações Afirmativas e a “descoberta” do negro como consumidor inaugura um novo período 

na publicidade, considerando-se um contexto de maior visibilidade social.  
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2.2.3 Consumo 
 

 As mudanças na forma de consumir alteram as possibilidades e as formas de exercer a 

cidadania. A crise política e a descrença em suas instituições fazem com que outros modos de 

participação social se fortaleçam e algumas indagações próprias dos cidadãos sejam 

respondidas, mais através do consumo privado de bens e dos meios de comunicação de massa 

do que nas regras da democracia ou pela participação em espaços públicos. 

 Esse fato pode ser exemplificado pelas campanhas eleitorais, por exemplo, que 

passaram dos comícios nas ruas para a televisão. Nada mais coerente do que a sociedade 

sentir-se mais consumidora do que cidadã. Isso possibilita, também, que cada indivíduo 

utilize as mensagens que chegam até si, da forma que achar melhor. 

 Como conseqüência, os significados de algumas expressões de entendimento comum 

foram se modificando até não haver mais nenhum sentido. “Ninguém está satisfeito com o 

que tem” (CANCLINI, 2001, p. 38) não tem mais o mesmo significado que tinha no início do 

século. “Estar contente com o que se tem” foi o nacionalismo dos anos 60 e 70, constituindo o 

último esforço das elites da época em conter a explosão globalizadora das identidades e dos 

bens de consumo que as diferenciavam. 

 

As lutas de gerações a respeito do necessário e do desejável mostram outro modo 
de estabelecer as identidades e construir a nossa diferença. Vamos nos afastando da 
época em que as identidades se definiam por essências a - históricas: atualmente 
configuram-se no consumo, dependem daquilo que se possui, ou daquilo que se 
pode chegar a possuir (CANCLINI, 2001, p. 39). 
 

 Houve mudanças também com relação ao próprio e o alheio. Antes, consumir o 

“nosso” carregava um valor simbólico e era sustentado por uma racionalidade econômica. 

Hoje, isso não existe mais, ao passo que o “nosso” praticamente deixou de existir. Com a 

globalização, nada mais é próprio de uma única nação. Tudo é compartilhado e produzido em 

vários lugares (ou, pelo menos, ocorre uma junção de “peças” produzidas em vários lugares).  

 

Os objetos perdem a relação de fidelidade com os territórios originários. A cultura é 
um processo de montagem multinacional, uma articulação flexível de partes, uma 
colagem de traços que qualquer cidadão de qualquer país, religião e ideologia 
podem ler e utilizar (CANCLINI, 2001, p. 41). 
  

 A globalização atual hoje pode ser conseqüência do processo de internacionalização, 

ocorrido no final do século passado. Entretanto, há uma diferença entre internacionalização e 

globalização. A primeira foi uma abertura de fronteiras geográficas de algumas sociedades 
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para incorporar elementos de outras. Já a globalização é uma interação funcional de culturas e 

atividades econômicas, onde o mais importante é a velocidade em que se pode percorrer o 

mundo e não a posição geográfica que se ocupa. 

 Mesmo que a globalização se apresente como uma tendência irreversível, uma série de 

contrapontos surge a respeito. Para alguns estudiosos, o problema da globalização não é a 

falta de alguma coisa e sim o fato de o que têm tornar-se ultrapassado a todo instante. Já para 

outro grupo, o que desagrada é que com esse processo, há uma redução de empregos para 

reduzir custos.  

Sob outro aspecto, há a divisão dos que não acreditam que o global possa substituir o 

local, e os que não acreditam que o modo neoliberal de se globalizar seja o único possível. 

Mesmo com todas essas questões, o fato é que a globalização é um fenômeno cada vez mais 

presente na vida da sociedade moderna.   

 Para tentar solucionar as contradições referentes ao modelo neoliberal é preciso 

examinar o que a globalização, o mercado e o consumo têm de cultura, uma vez que os 

problemas de consumo e do mercado são colocados como questões de eficiência comercial e a 

globalização, como uma maneira de aumentar as vendas rapidamente. Tal fato, em função de 

que os indivíduos se relacionam, constroem significados para os fenômenos e, principalmente, 

vêem tudo sob a ótica dos negócios e da publicidade. 

 O olhar político, que era visto como uma alternativa para essas contradições tornou-se 

desacreditado, ao passo que acabou se submetendo às regras da corrupção, do espetáculo, do 

comércio e, por fim, da publicidade. Surge daí a necessidade de se ater àquilo que na política 

parece ser o mais social, ou seja, a cidadania. Para tanto, é fundamental desconstruir-se a idéia 

de que o comportamento do consumidor é irracional. 

 

Costuma-se imaginar o consumo como o lugar do suntuoso e do supérfluo, onde os 
impulsos primários dos indivíduos poderiam alinhar-se com estudos de mercado e 
táticas publicitárias. Por outro lado, reduz-se a cidadania a uma questão política, e 
se acredita que as pessoas votam e atuam em relação às questões públicas somente 
em função de suas convicções individuais e pela maneira como raciocinam nos 
confrontos de idéias (CANCLINI, 2001, p. 45). 
 

 Quando um indivíduo seleciona um bem e se apropria dele, define o que considera 

valioso e o modo com que se integra e distingue na sociedade. Desta forma, há uma nova 

concepção do que se entende por cidadão, agora não só com relação ao direito à igualdade, 

mas também com relação ao direito à diferença. 
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 Quando se pensa a cidadania em conexão com o consumo e como estratégia política é 

preciso que seja considerada em conjunto com as atividades do consumo cultural, que 

configuram uma dimensão desta. 

 

Não foram tanto as revoluções sociais, nem o estudo das culturas populares, nem a 
sensibilidade excepcional de alguns movimentos alternativos na política e na arte, 
quanto o crescimento vertiginoso das tecnologias audiovisuais de comunicação, o 
que tornou patente como vinha mudando desde o século passado o 
desenvolvimento do público e o exercício da cidadania. Mas estes meios 
eletrônicos que fizeram irromper as massas populares na esfera pública foram 
deslocando o desempenho da cidadania em direção às práticas de consumo. Foram 
estabelecidas outras maneiras de se informar, de entender as comunidades a que se 
pertence, de conceber e exercer os direitos (CANCLINI, 2001, p. 50). 
 

 Tudo isto ocorre porque, o cidadão, desiludido com os órgãos públicos, passa a 

recorrer aos meios de comunicação de massa para ser escutado. É através do rádio e da 

televisão que ele vê seus anseios serem ouvidos de forma rápida, menos burocrática e, 

aparentemente, transparente. Essa relação também pode ser feita com outros meios de 

comunicação, entre eles os impressos, como jornais e revistas, que também abrem espaço para 

que o cidadão exponha opiniões.  

Neste ponto, a publicidade também tem um papel importante, uma vez que esses 

mesmos cidadãos têm necessidades que vão além das questões sociais e/ou políticas. Ele 

deseja ser atendido inclusive como consumidor de bens e serviços, e reclama por isso. 

Entretanto, a perda de eficácia das formas tradicionais de participação cidadã não é 

compensada pela utilização dos meios de massa. 

 A aproximação ao conforto tecnológico e à informação atual, oriunda de todas as 

partes, convive com o ressurgimento do etnocentrismo, o que pode ser verificado mais 

claramente nos países periféricos, onde a globalização seletiva exclui os menos favorecidos 

dos direitos humanos básicos. Nesse ínterim, o direito de ser cidadão, de decidir como serão 

produzidos, distribuídos e utilizados os bens limita-se às elites. “No momento em que estamos 

a ponto de sair do século XX as sociedades se reorganizam para fazer-nos consumidores do 

século XXI e, como cidadãos, levar-nos de volta para o século XVIII” (CANCLINI, 2001, p. 

53). 

 Segundo Canclini (2001), prova de que o senso comum não condiz com o bom senso é 

o consumo, entendido corriqueiramente como gastos inúteis e compulsões irracionais, 

motivadas pelos meios de comunicação de massa. Entretanto, o processo é bem mais 

complexo do que está simples relação entre os meios, manipuladores e as audiências, 

manipuladas. 
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A hegemonia cultural não se realiza mediante ações verticais, onde os dominadores 
capturariam os receptores: entre uns e outros se reconhecem mediadores como a 
família, o bairro e o grupo de trabalho. [...] deixou-se também de conceber os 
vínculos entre aqueles que emitem as mensagens e aqueles que as recebem como 
relações, unicamente, de dominação. A comunicação não é eficaz se não inclui 
também interações de colaboração e transação entre uns e outros (CANCLINI, 
2001, p. 76). 
 

 Nessa direção, pode-se chegar a uma definição mais ampla de consumo como sendo 

“o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos 

produtos” (CANCLINI, 2001, p. 77). As pessoas consomem algo não só por capricho ou 

gosto, mas por fazer parte de todo um processo que não diz respeito somente a suas vontades. 

 O consumo também pode ser definido em decorrência de sua racionalidade econômica 

e, a partir disto, “é o lugar em que se completa o processo iniciado com a geração de produtos, 

onde se realiza a expansão do capital e se reproduz a força de trabalho. [...] não são as 

necessidades ou os gostos individuais que determinam o que, como e quem consome” 

(CANCLINI, 2001, p. 77). 

 Já se o foco em questão for a racionalidade sociopolítica interativa do consumo, este 

pode ser definido como “um lugar onde os conflitos entre classes, originados pela desigual 

participação na estrutura produtiva, ganham continuidade através da distribuição e 

apropriação dos bens” (CANCLINI, 2001, p. 78). Assim, consumir é disputar aquilo que a 

sociedade produz e os modos de usá-lo. 

 Sob outro aspecto, pode ser visto como lugar de diferenciação e distinção entre classes 

e grupos, uma vez que há uma lógica entre a construção de signos de status e as maneiras de 

comunicá-los. “Nas sociedades contemporâneas, boa parte da racionalidade das relações 

sociais se constrói, mais do que na luta pelos meios de produção, da disputa pela apropriação 

dos meios de distinção simbólica” (CANCLINI, 2001, p. 79). 

 O que não pode ocorrer é que o consumo seja visto apenas como uma forma de 

dividir, afinal, se os membros de uma sociedade não compartilhassem os mesmos bens, estes 

não serviriam como instrumento de diferenciação. 

 Em oposição, alguns pensadores pós-modernos acreditam que o consumo é o lugar 

“onde se manifesta com maior evidência a crise da racionalidade moderna e seus efeitos sobre 

alguns princípios que haviam regido o desenvolvimento cultural” (CANCLINI, 2001, p. 81). 

Dessa forma, “consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora”, o que 

permite concluir que “as mercadorias servem para pensar” (CANCLINI, 2001, p. 83), uma 

vez que, nesse processo, os desejos se transformam em demandas e atos socialmente 

regulados. 
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 Com isso, percebe-se a influência da mídia e da publicidade no consumo. Não pode 

ser esquecido que a mídia não é absolutamente imparcial, e que a publicidade interfere neste 

processo, na medida em que dita as tendências de consumo, fazendo com que os indivíduos 

queiram possuir determinado bem/serviço por conta do status, do que os outros vão pensar, de 

como serão percebidos pelo outro.   

 

 

2.3 PAPEL DA PUBLICIDADE 

 

 Para Gomes (2003, p. 102), a publicidade atual pode ser definida como “uma forma de 

comunicação que utiliza um conjunto de meios pagos, e que influi no público e o persuade à 

compra de mercadorias ou serviços”, ou ainda, “[...] é um processo de comunicação 

persuasiva, de caráter impessoal e controlado que, através dos meios massivos e de forma que 

o receptor identifique o emissor, dá a conhecer um produto ou serviço, com o objetivo de 

informar e influir em sua compra ou aceitação”. (p. 42) 

 Já a propaganda é definida por Silva (1983) cotado por Pinho (2004, p. 132) como um 

“conjunto de técnicas e atividades de informação e persuasão destinadas a influenciar, num 

determinado sentido, as opiniões, os sentimentos e as atitudes do público receptor”. 

 Algumas vezes, principalmente no Brasil e em países de língua latina, as palavras 

publicidade e propaganda são usadas como sinônimos, ou seja, como se tivessem o mesmo 

sentido, independentemente das definições existentes em dicionários e livros acadêmicos. 

 

Em alguns aspectos, porém, pode-se perceber algumas distinções no uso das duas 
palavras: em geral, não se fala em publicidade com relação à comunicação 
persuasiva de idéias (neste aspecto, propaganda é mais abrangente, pois inclui 
objetivos ideológicos, comerciais etc.); por outro lado, a publicidade mostra-se 
mais abrangente no sentido de divulgação (tornar público, informar [...]). 
(REBAÇA e BARBOSA, 1978 apud PINHO, 2004, p. 130) 
 

Resumindo, a propaganda pode ser vista como a persuasão visando à aquisição de uma 

idéia e a publicidade como a persuasão visando à aquisição de um produto/serviço. Desta 

forma, o conceito utilizado neste trabalho é o de publicidade. 

Este conceito pode se classificado de acordo com os seguintes tipos: genérica, de 

varejo, de classificados, comparativa, cooperativa, de promoção, legal, de produtos e de 

serviços, sendo estes dois últimos os mais utilizados, uma vez que o primeiro refere-se 

basicamente a produtos físicos, duráveis e palpáveis, como alimentos, roupas, calçados, e o 
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segundo, que se refere a bens tangíveis e intangíveis, como serviços aéreos, bancários, 

telefônicos. 

 Em ambos os tipos, a publicidade se utiliza da comunicação persuasiva para atingir os 

objetivos. Esta se caracteriza por ser “persuasão deliberada, orientada a conseguir 

determinados efeitos, utilizando técnicas de comunicação e psicológicas, de certas formas, 

coercitivos” (SMITH, 1975 apud GOMES, 2003, p. 35). 

 Por ter uma natureza sociocomunicacional, para alcançar os objetivos, a persuasão se 

utiliza de um conjunto de técnicas, regras e procedimentos de diferentes origens, que estão 

sendo experimentados na criação de mensagens e no planejamento de campanhas persuasivas. 

 Roiz Celix (1994) citado por Gomes (2003, p. 36) diz que:  

 

todos os procedimentos persuasivos são orientados basicamente para diminuir as 
resistências psicológicas dos receptores expostos à comunicação persuasiva, ao 
mesmo tempo, em que, também, devem verificar a correta transmissão da mensagem 
e, sobretudo, se concentrar em captar a atenção do receptor. 
 

Sendo assim, os emissores e codificadores da mensagem devem conhecer a operação 

dos processos de comunicação na sociedade e os diferentes valores de seus componentes, 

mas, também, precisam saber determinados aspectos vinculados às características 

psicológicas e psicossociais dos receptores. A comunicação persuasiva é aquela que “além de 

informar, atua no comportamento do receptor. Isto porque visa uma mudança ou reforço no 

seu comportamento de consumidor, e é claro que positivamente, em relação ao produto ou 

marca anunciada” (GOMES, 2003, p. 38 e 39). 

 Assim sendo,    

 

a publicidade se insere dentro do que denominamos de comunicação de massa, 
aquela que é a grande fornecedora ao público  dos elementos necessários à 
estruturação da vida cotidiana. A comunicação de massa informa, inspira, convence, 
entretém e, até, às vezes, atemoriza as pessoas (GOMES, 2003, p. 41). 
 

 O papel fundamental da publicidade é persuadir. Para que isso aconteça, sua 

mensagem precisa ser ouvida, vista e compreendida com impacto, influenciando nas opiniões 

e atitudes do público-alvo, através de uma comunicação instantânea. Além disso, estabelece 

um processo de comunicação entre a empresa e o mercado, atingindo não só os compradores 

efetivos de um produto/serviço, mas também todo o segmento de consumidores em potencial. 

“A publicidade é um esforço de persuasão, não de vendas. Ela deve acelerar a consciência do 

consumidor para a existência da marca” (GOMES, 2003, p. 189). 
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 O tipo de informação transmitida pela publicidade possui algumas características 

específicas que são: parcialidade (a notícia criada por ela tem sua forma própria, no tempo 

que lhe interessa, mas nem por isso é desinteressada ou imparcial. É sempre tendenciosa); 

intencionalidade (diz sempre a verdade, o que não quer dizer que seja toda a verdade); e 

independência (para passar uma mensagem, se utiliza de meios de comunicação, sem, no 

entanto, ser controlada pelo meio utilizado, uma vez que o anunciante (emissor) paga pelo 

espaço utilizado). 

 Pode-se entender que: 

 

a publicidade envolve-se com uma série de processos inter-relacionados: o processo 
administrativo, no qual se considera a publicidade como uma função comercial; o 
processo da comunicação, que a considera como uma rede de informação; e o 
processo criativo, que reforça a sua capacidade de expressar as idéias de maneira 
original e persuasivamente. Além dessas óticas, Cohen (1974) acrescenta que, como 
as atividades publicitárias ultrapassam as fronteiras do campo comercial e penetram 
na vida diária do consumidor, se convertem também num processo social e 
econômico (GOMES, 2003, p. 104). 
 

“Disso tudo, concluímos que a publicidade tem três funções capitais que se inter-

relacionam: informar, persuadir e lembrar” (GOMES, 2003, p. 193), além de combinar 

“eficientemente as ciências do comportamento [...] com as artes da comunicação [...] para 

motivar, modificar ou reforçar as percepções, crenças, atitudes e o comportamento do 

consumidor” (BOVEE e ARENS, 1986 apud RANDAZZO, 1996, p. 19). 

 A publicidade atua na construção de identidades, ao passo que cria ou reforça os 

estereótipos existentes na sociedade, além de reforçar as diferenças existentes, sejam elas de 

classe, gênero ou etnia. A seguir, será abordado um meio de veiculação de publicidade, a 

revista. 

 

 

2.3.1 Mídia Revista e Anúncios  

 
A revista é um meio de comunicação impresso, de publicação periódica, podendo ser 

semanal, quinzenal, mensal, bimestral, com circulação nacional ou regional. Na maioria das 

vezes, é especializada, abordando um determinado assunto, mas também pode ser de 

interesses gerais. Sua circulação pode ser dirigida, paga e mista. 

 “Por sua própria natureza, as revistas são veículos seletivos, isto é, fazem uma seleção 

qualitativa de seus leitores que, em geral, ou são de classe socioeconômica mais alta ou têm 

interesses especializados” (GRACIOSO, 2002, p. 117). Sendo assim, “é o conteúdo editorial 
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da revista que determina seu público e, conseqüentemente, o produto adequado a ser 

veiculado nela” (MUNIZ, 2004, p. 49). 

 Segundo Muniz (2004), é muito vantajoso anunciar em revista, pois devido à grande 

variedade de publicações pode ser utilizada para divulgação de diversos produtos, de acordo 

com o público a ser atingido, permitindo adequação; pela qualidade do papel, apresenta 

melhor reprodução dos anúncios e qualidade na aparência; é lida com mais calma por sua 

duração, o que permite textos mais longos e explicativos; por ser impressa, passa 

credibilidade; tem maior porcentagem de leitores por número porque o consumo é maior do 

que a tiragem; além de ter circulação nacional, cobrindo todo o país com um único anúncio. 

 Já no Mídia Dados 2005, os argumentos apresentados são os seguintes: em revista 

todo horário é nobre, pois o leitor define quando e onde ler. Nesse momento, ele está 

totalmente concentrado na leitura dos artigos e dos anúncios; a leitura é um momento de 

prazer; leva a revista para onde quiser, é uma companhia agradável e portátil, que o 

acompanha; os leitores são impactados várias vezes pelas mensagens anunciadas porque a 

revista tem vida longa e os anúncios veiculados também; revista é absolutamente pessoal, 

uma vez que o leitor a valoriza porque a escolhe a paga por ela; e a audiência é altamente 

qualificada, afinal a revista fala com grupos de consumidores de alta renda, formadores de 

opinião, com privilegiada condição econômica e cultural. 

 

O meio revista atravessa um importante período de transição, caminhando para um 
estágio diferenciado, no qual cada vez mais os títulos serão vistos pelo anunciante 
como canais de relacionamento com os leitores, e não tanto sob o ponto de vista 
mais simplista de mero suporte para publicidade impressa (Mídia dados, 2005, p. 
234). 

 

 Ainda segundo o Mídia Dados (2005), 56% dos consumidores do meio revista são do 

sexo feminino, 37% da classe B e 25% de seus leitores têm entre 20/29 anos. Já com relação à 

penetração do meio, 52% dos leitores são do sexo feminino, 82% da classe A1 e 59% com 

idade entre 20/29 anos. 

 Um componente muito importante dos anúncios, principalmente os veiculados em 

revista, é a imagem, neste caso a fotografia publicitária, que será abordada na seqüência. 
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2.4 A ANÁLISE DA IMAGEM FOTOGRÁFICA 

 

A fotografia pode ser considerada como uma estrutura textual constituída de linguagem 

não-verbal, que possibilita ao fotógrafo articular e capturar os componentes dispostos frente 

ao campo visual da câmera fotográfica. Falando fisicamente, não é nada além da luz sendo 

captada por um filme fotossensível, ou, ainda, a captação através de um CCD (charge-coupled 

device), como ocorre com as digitais. 

Para Silva (2006), a fotografia é considerada como a base das demais mídias modernas, 

seja pela característica de documentação histórica ou por seu poder de encantar quem a 

observa. 

Por ser uma mensagem, constitui-se de uma fonte emissora, um canal de transmissão e 

um meio receptor. No caso de fotografias publicitárias, a fonte emissora é o anunciante, que 

deseja dizer algo através do produto que vende e, principalmente, da forma em que este é 

comunicado; o canal de transmissão é o meio/veículo onde a peça é veiculada, e o meio 

receptor são as pessoas que observam a foto/peça no meio em questão.  

Qualquer que seja a origem e finalidade, a fotografia não é tão somente um caminho ou 

produto; é também um objeto que possui autonomia estrutural. Para tanto, neste trabalho a 

fotografia em questão é a fotografia publicitária, uma vez que os anúncios selecionados para a 

análise se constituem basicamente de uma imagem com fins comerciais. 

Para Barthes (1984), as divisões normalmente utilizadas para classificar a Fotografia são 

exteriores ao objeto, não tendo relação com sua essência. Além disso, os livros que tratam 

deste assunto enfrentam certa dificuldade para abordá-lo, visto que alguns são exclusivamente 

técnicos, preocupados apenas com o significante fotográfico, enquanto outros são apenas 

sociológicos ou históricos, observando o fenômeno global da Fotografia. 

Há diferentes razões para que uma foto se torne interessante e atrativa aos olhos de 

quem a observa: pode-se desejar o objeto mostrado, a paisagem, o corpo que ela representa; 

amar ou ter amado o ser que ela faz reconhecer; espantar-se com o que se vê; admirar ou 

discutir o desempenho do fotógrafo. Além disso, a fotografia apresenta algumas funções que 

são como álibis para o fotógrafo. São elas: “informar, representar, surpreender, fazer 

significar, dar vontade” (BARTHES, 1984, p. 48). 

Na análise de uma fotografia, percebe-se que esta não é uma estrutura isolada. Ela se 

identifica pelo menos com outra estrutura, que é o texto que acompanha toda e qualquer 

fotografia.  
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A totalidade da informação está, pois, apoiada em duas estruturas diferentes [...]; 
essas duas estruturas são concorrentes, mas, tendo unidades heterogêneas, não se 
podem confundir; no texto, a substância da mensagem é constituída por palavras; 
na fotografia, por linhas, superfícies, matizes (BARTHES, 1990, p. 12). 
 

Segundo o mesmo autor (1984), uma foto pode conter três emoções ou intenções: o 

fazer, o suportar e o olhar. Existem três elementos envolvidos no processo, sendo que o 

Operator é o fotógrafo, o Spectator é quem observa o que foi fotografado e o Spectrum é 

aquele ou aquela que foi fotografado, o alvo, o referente. 

Para este estudo, será abordado somente o que se relaciona com o Spectator e o 

Spectrum, ou seja, o que se refere ao sujeito olhado e ao sujeito que olha, uma vez que as 

imagens a serem analisadas foram produzidas por outras pessoas.  

Em Fotografia, ocorre o cruzamento de quatro imaginários distintos, uma vez que o 

Spectrum é, ao mesmo tempo, quem ele julga ser; aquele que ele gostaria de ser, aquele que o 

fotógrafo quer que ele seja e aquele que é utilizado pelo fotógrafo para exibir sua arte. 

Imaginariamente, uma foto representa o momento sutil em que o sujeito não é nem um sujeito 

nem um objeto, mas um sujeito que se torna objeto. 

 

A Fotografia está vagamente constituída como objeto, e os personagens que nela 
figuram estão constituídos como personagens, mas apenas por causa de sua 
semelhança com seres humanos, sem intencionalidade particular. Flutuam entre a 
margem da percepção, a do signo e a da imagem, sem jamais abordar qualquer uma 
delas (BARTHES, 1984, p. 36). 
 

O referente da Fotografia não é o mesmo que o dos outros sistemas de representação. 

Barthes chama de ‘referente fotográfico’, “não a coisa facultativamente real a que remete uma 

imagem ou um signo, mas a coisa necessariamente real que foi colocada diante da objetiva, 

sem a qual não haveria fotografia” (1984, p. 114). 

Estas imagens podem trazer consigo uma gama de surpresas. A primeira é a do ‘raro’ ou 

raridade do referente; a segunda é o fato de poder apreender e reproduzir um gesto que o olho 

normal não seria capaz de fazer; a terceira é a da proeza; uma quarta surpresa são as 

contorções da técnica criadas pelo fotógrafo; e, por fim, a quinta surpresa é a do achado. 

“Todas essas surpresas obedecem a um princípio de desafio: [...] o fotógrafo, como um 

acrobata, deve desafiar as leis do provável ou mesmo do possível [...]” (BARTHES, 1984, p. 

56). 

Uma Fotografia também pode ser analisada sob dois elementos: o Studium e o Punctum. 

O Studium é “[...] a aplicação a uma coisa, o gosto por alguém, uma espécie de investimento 

geral, ardoroso, é verdade, mas sem acuidade particular” (BARTHES, 1984, p. 45), ou seja, é 
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algo mais amplo, ocorrendo quando uma Fotografia não apresenta algum detalhe que chame 

mais atenção do que o todo. 

Já o Punctum é exatamente o oposto, sendo o detalhe, o ponto que atrai a atenção do 

Spectator para um determinado lugar, deixando o geral em segundo plano. O Punctum “[...] é 

também picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte” (BARTHES, 1984, p. 46). 

 

Reconhecer o Studium é fatalmente encontrar as intenções do fotógrafo, entrar em 
harmonia com elas, aprová-las, desaprová-las, mas sempre compreendê-las, discuti-
las em mim mesmo, pois a cultura [...] é um contrato feito entre os criadores e 
consumidores (BARTHES, 1984, p. 48). 
 

Entretanto, analisar uma imagem fotográfica não é uma tarefa das mais simples. “[...] a 

análise deve focalizar, em primeiro lugar, cada estrutura isolada, somente após ter-se esgotado 

o estudo de cada estrutura é que se poderá compreender a maneira como as estruturas se 

completam” (BARTHES, 1990, p. 12). 

Num primeiro momento, é preciso entender que uma fotografia é capaz de passar tanto 

uma mensagem denotativa quanto conotativa. Sabe-se que a imagem não é o real, mas sim seu 

analogon perfeito. Sendo assim, a mensagem denotada de uma fotografia é o próprio 

analogon, enquanto a mensagem conotada é a forma pela qual a sociedade entende, interpreta, 

enfim, o que a sociedade pensa sobre a foto. 

Apesar de poder passar essas duas mensagens, parece que o sentido denotativo de uma 

fotografia se sobrepõe ao seu sentido conotativo. “[...] diante de uma fotografia, o sentimento 

de ‘denotação’, ou de plenitude analógica, é tão forte, que a descrição de uma fotografia é, ao 

pé da letra, impossível” (BARTHES, 1990, p. 13). 

O sentido conotativo então é dado por cada indivíduo, ao passo que estes passam a 

descrever a imagem que estão vendo; isso acontece porque a leitura de uma imagem passa por 

um filtro pessoal diretamente relacionado à bagagem cultural de cada um. E não podia ser de 

outra forma, afinal, a interpretação é uma questão de reconhecimento e identificação. Quando 

isso acontece, ocorre uma mudança de estrutura, a imagem pode ser descrita e passar a 

significar uma coisa diferente do que foi mostrado. 

No ato fotográfico propriamente dito, também há a atuação deste filtro, pois a escolha 

do motivo, das técnicas de captação e a interpretação da situação dependem do olhar do 

fotógrafo. Cabe somente a ele escolher como será organizada a disposição dos elementos, 

para então chegar ao momento final. Percebe-se que na fotografia não há imparcialidade. 
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Qualquer que seja o objeto ou cena fotografado haverá sempre a visão ou escolha do fotógrafo 

com relação ao que será mostrado, retratado. Nesse contexto,  

 

[...] uma fotografia [...] é um objeto trabalhado, escolhido, composto, construído, 
tratado segundo normas profissionais, estéticas ou ideológicas, que são outros 
tantos fatores de conotação; por outro lado, essa mesma fotografia não é apenas 
percebida e recebida, é lida, vinculada, mais ou menos conscientemente, pelo 
público que a consome, a uma reserva tradicional de signos (BARTHES, 1990, 
p.14). 

 

Tão importante quanto o que é mostrado em uma foto é o que não é mostrado, ou seja, o 

que fica subentendido. É a partir disto que o espectador vai imaginar, completar mentalmente 

o que está faltando ou está sendo mostrado em parte. O espectador estará criando um 

ilimitado universo de sentidos para esta imagem, que pode ser interpretada de forma 

completamente diferente por outro indivíduo. 

 

Na publicidade essa característica da fotografia, de ‘demonstrar’ mais do que 
aparece no enquadramento, é um grande artifício para as produções. Pois é nesse 
campo de imaginar e completar o que falta, complementado por toda a composição 
elaborada conforme os propósitos que caracterizam este tipo de fotografia, é que 
vai ser despertado o desejo de compra e a associação de identificação com o 
produto ou conceito (SILVA, 2006, p. 19). 
 

Conforme já exposto, o sentido denotativo de uma imagem é o que ela representa, em 

função disso, a seguir serão apresentados os principais métodos de conotação da imagem 

fotográfica, afinal, a conotação é “a imposição de um sentido segundo à mensagem 

fotográfica propriamente dita” (BARTHES, 1990, p. 15), ou ainda, “[...] consiste  em atribuir 

um duplo sentido à mensagem fotográfica, que por meio das diferentes técnicas de produção, 

permite ao fotógrafo escolher e conferir a temática que deseja para a composição da 

fotografia” (SILVA, 2006, p. 29). 

São elas: 

• Trucagem: diz respeito a intervenções feitas nas imagens, sem aviso prévio, 

causando mudanças no plano de denotação da fotografia. Isso ocorre com o 

propósito de se aproveitar da credibilidade própria da fotografia, na tentativa de 

mostrar como denotada uma mensagem que, na realidade, é totalmente 

conotada;  

• Pose: O que funda a natureza da Fotografia é a pose. “[...] sempre houve pose, 

pois a pose não é aqui uma atitude do alvo, nem mesmo uma técnica do 

Operator, mas o termo de uma ‘intenção’ de leitura” (BARTHES, 1984, p. 117). 
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Quando o sujeito sabe que será fotografado, passa a agir de forma diferente. “A 

partir do momento que me sinto olhado pela objetiva, tudo muda: ponho-me a 

‘posar’, fabrico-me instantaneamente outro corpo” (BARTHES, 1984, p. 22). 

Para Barthes, a pose não é propriamente um procedimento fotográfico, mas é 

praticamente impossível não mencioná-la, ao passo que seus efeitos resultam do 

princípio analógico que é a base da fotografia. 

• Objetos: É preciso atribuir grande importância ao que Barthes chama de ‘pose 

do objeto’, uma vez que o sentido conotado de uma imagem surge dos objetos 

fotografados.  

 

O interesse está no fato de que esses objetos são indutores comuns de associações 
de idéias [...] ou, de maneira menos evidente, verdadeiros símbolos [...]. Esses 
objetos constituem excelentes elementos de significação: por um lado, são 
descontínuos e completos em si mesmos, o que, para um signo, é uma qualidade 
física; e, por outro lado, remetem a significantes claros, conhecidos (BARTHES, 
1990, p. 17).  
 

• Fotogenia: Consiste em manipular a fotografia para que efeitos estéticos sejam 

agregados à composição. Assim, novos sentidos são criados, bem como há um 

reforço da mensagem ou idéia do fotógrafo. Os efeitos mais comuns utilizados 

são a alteração da iluminação, a criação de efeitos de movimento e a saturação 

de cores. O resultado final é que a capacidade conativa da imagem é ampliada, 

através de seu embelezamento.  

• Quadro e enquadramento: O primeiro seria uma moldura, uma área delimitada 

onde o anúncio ou imagem está inserido. Seu intuito é criar efeitos estéticos, 

sejam tendências ou estilos, tendo como principal característica aguçar o 

imaginário de quem observa determinada imagem. Já o segundo, está 

diretamente relacionado com o tamanho da imagem, é o limite da representação 

visual. 

• Composição: Diz respeito ao modo como o observador vai “ler” a imagem, uma 

vez que a disposição dos elementos confere sentidos e pode ressaltar 

determinados elementos da mensagem. 

• Cor: Outro detalhe importantíssimo que pode chamar atenção em uma foto é a 

cor. Para Barthes (1984, p. 122) “a cor é um revestimento aposto ulteriormente 

sobre a verdade original do Preto-e-Branco. [...] é um ornato postiço, uma 

maquiagem”.  
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A esses elementos, retirados de um compilamento de autores, pode-se acrescentar o 

próprio texto que acompanha a fotografia, citado anteriormente. Contudo, cabem três 

observações: 

1) “[...] o texto é uma mensagem parasita, destinada a conotar a imagem, isto é, 

‘insuflar-lhe’ um ou vários significados segundos” (BARTHES, 1990, p. 20). Antes, a 

imagem é que servia para ilustrar um texto, torná-lo mais claro, compreensível. Atualmente, é 

o contrário: o texto torna a imagem mais pesada, mais densa. No passado, ocorria uma 

redução do texto a imagem; no presente ocorre uma amplificação mútua. 

2) “[...] o efeito de conotação é provavelmente diferente conforme o modo de 

apresentação da palavra; quanto mais próxima está a palavra da imagem, menos parece 

conotá-la” (BARTHES, 1990, p. 20). 

3) “É [...] impossível à palavra ‘duplicar a imagem; pois, na passagem de uma estrutura 

à outra, elaboram-se, fatalmente, significados segundos” (BARTHES, 1990, p. 20). 

Normalmente, o texto se limita a ampliar um conjunto de conotações presentes na fotografia, 

mas, em alguns casos pode acontecer também de o texto produzir, criar, inventar um 

significado totalmente novo, a ponto de parecer totalmente conotado a ela. 

Já que a foto é contingente, ela só pode significar assumindo uma máscara, ou seja, 

“aquilo que faz de uma face o produto de uma sociedade e de sua história [...] a máscara é o 

sentido, na medida em que é absolutamente puro” (BARTHES, 1984, p. 58). 

Por outro lado, a Fotografia é unária quando transforma enfaticamente a realidade, sem 

duplicá-la, sem fazê-la vacilar. Esse tipo de foto tem tudo para ser banal, na medida em que a 

unidade da composição é a primeira regra da retórica vulgar. “O tema [...] deve ser simples, 

livre de acessórios inúteis; isso tem um nome: a busca da unidade” (BARTHES, 1984, p. 66). 

Nas fotos unárias, algumas vezes, pode acontecer de um detalhe chamar mais a atenção 

do observador, mudando assim o sentido de sua leitura, chegando ao ponto até de tornar-se 

uma nova foto. É o chamado Punctum. 

Finalmente, chega-se ao ar demonstrado pelo sujeito na foto.  

 

O ar de um rosto é indecomponível [...] não é um dado esquemático, intelectual, tal 
como é uma silhueta. O ar também não é uma simples analogia [...] tal como o é a 
‘semelhança’ [...] é como que o suplemento intratável da identidade, o que é dado 
graciosamente, despojado de qualquer ‘importância’: o ar exprime o sujeito, na 
medida em que ele não dá importância (BARTHES, 1984, p. 159). 
 

 A partir de todos os pressupostos, percebe-se que a fotografia é uma representação da 

realidade, mas não está desligada do olhar do fotógrafo, uma vez que ela representa o olhar 
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deste sobre determinado objeto, assunto, cena. O fotógrafo parte de sua intenção de 

fotografar, e está é fruto de uma motivação, sempre ligada ao motivo de direcionar o 

espectador a visualizar o motivo ou referente escolhido.  

 O próximo item a ser abordado relata rapidamente a história da marca Lux, desde seu 

surgimento, até o lançamento do sabonete Lux Skincare Uniformidade da Pele Morena e 

Negra. 

 

 

2.5 A HISTÓRIA DE LUX  

 

O nome Lux é derivado da palavra “luxury” (luxo) e tem grande adequação com o 

sabonete lançado nos Estados Unidos, em 1925. Naquele tempo, somente a elite da sociedade 

tinha acesso a produtos de perfumaria e higiene. É nesse contexto que a marca foi lançada, 

com o intuito de atingir um segmento de consumidoras até então ignoradas. 

Sempre associado à beleza e ao carisma de personalidades femininas no auge da 
fama, Lux construiu uma trajetória de comunicação que converteu a marca num 
ícone da propaganda mundial. Presente no Brasil desde a década de 30, esse 
sabonete conquistou a liderança de sua categoria mantendo-se em sintonia com a 
evolução da mulher e desenvolvendo novos produtos capazes de redimensionar o 
prazer do banho (site Unilever). 
 

Alguns dados disponíveis no blog Mundo das Marcas comprovam isso: 

● Origem: Estados Unidos 

● Lançamento: 1925 

● Criador: Lever Brothers 

● Sede mundial: Londres, Inglaterra/Roterdã, Holanda 

● Proprietário da marca: Unilever 

● Capital aberto: Não 

● Chairman: Michael Treschow 

● CEO: Patrick Cescau 

● Faturamento: US$ 1 bilhão (estimado) 

● Lucro: Não divulgado 

● Presença global: 100 países 

● Presença no Brasil: Sim  

● Segmento: Higiene e beleza 
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● Principais produtos: Sabonetes 

● Ícones: As estrelas internacionais de suas campanhas 

● Slogan: Nove entre dez estrelas usam LUX. 

● Website: www.luxluxo.com.br 

  No Brasil, o sabonete chegou sete anos após seu lançamento nos Estados Unidos, com 

o nome Lever, usado até os anos 60, devido ao fato de um concorrente já utilizar o nome Lux 

no país. O produto era o mesmo, bem com a propaganda e as estrelas utilizadas como garotas-

propaganda. Tudo indicava que o sucesso atingido no exterior seria alcançado aqui, afinal, as 

consumidoras brasileiras se identificavam muito com as divas do cinema da época, assim 

como ao padrão de beleza apresentado no período. Na realidade, isto não aconteceu, devido a 

um costume da época de utilizar o sabão – bem mais barato – na hora do banho. 

 

 
Primeiro anúncio do sabonete Lux, ainda com o nome Lever. 

 

http://www.luxluxo.com.br/
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Anúncio com a imagem da estrela Sandra Dee, sobre as novas cores do sabonete. 

 

A solução encontrada foi criar uma equipe de demonstradoras de produtos – as 

Senhorinhas Lever – para mostrar às consumidoras as propriedades do produto. Outra forma 

de divulgação utilizada foi o rádio, através de jingles, spots, programas humorísticos, 

musicais e radionovelas. Além disso, através de anúncios impressos, pretendia criar nas 

consumidoras o hábito de utilizar o sabonete. 

Finalmente, nos anos 50, a Lever já tinha o espaço consolidado no mercado. Mas foi 

necessário fazer algumas mudanças para acompanhar as tendências da época, uma vez que o 

sabonete se mantinha o mesmo, inalterado, desde o primeiro lançamento. 

 

A Unilever estava preparada para modernizar o produto e introduzir um perfume 
com o mesmo impacto positivo do anterior. No Brasil, foi um momento propício 
para que o sabonete assumisse sua identidade mundial. Assim, em 1963 Lever foi 
relançado como Lux com novo perfume e formato, além de duas opções de 
tamanho [...] (site Unilever). 
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Anúncio de 1963, estrelado pela atriz Jane Fonda. 

 

Em 1973, ocorreu um processo de segmentação, passando a existir duas categorias: o 

Lux tradicional, artigo mais básico, voltado para o uso familiar, e o Lux Luxo, bem mais 

sofisticado, com fórmula de maior poder de hidratação. 

Na década de 80, tendo como pano de fundo as transformações do universo feminino – 

no qual as mulheres conquistavam cada vez mais espaço fora do ambiente doméstico - a 

marca sentiu a necessidade de rever conceitos de sedução e beleza, para poder se manter 

próxima às consumidoras. As mudanças mais significativas foram com relação à utilização de 

atrizes nacionais, em detrimento das estrangeiras; e a mudança dos banhos de espuma, 

comuns até então nas publicidades, para banhos mais próximos da realidade e, ao mesmo 

tempo, mais ousados, se comparados aos das campanhas internacionais. 

 



 46

 
Vera Fisher protagoniza as peças em 1985, graças a sua consagração nas telenovelas. 

 

Nesse ínterim, as mulheres brasileiras não saíram mais de cena; eram, e ainda são, 

escolhidas conforme a vontade das consumidoras, que são pesquisadas para se descobrir os 

nomes das celebridades que, em cada momento, representam os ideais valorizados pela 

mulher brasileira. 

Segundo Priya Patel, gerente de marketing de sabonetes da empresa no Brasil, a 

consumidora é ouvida o tempo todo. “Fazemos muita pesquisa. Toda estrela é escolhida por 

meio de pesquisa qualitativa com consumidoras. Nesse processo, o instituto de pesquisa 

contratado apresenta o conceito do produto, e a consumidora relaciona às atrizes que ela 

associa com o projeto e com a marca”, além disso, “a selecionada tem que ter também talento, 

personalidade e ser uma referência para as consumidoras” (site Folha UOL).  

Desta forma, para atender ainda mais aos anseios das consumidoras, foi lançado, em 

2002, o sabonete em barra Lux Skincare Uniformidade da Pele Morena e Negra, “[...] 

totalmente desenvolvido no País, com matérias-primas nacionais. Na categoria de sabonetes, é 

o primeiro lançamento da Unilever para mulheres de pele morena e negra” (site Unilever). 

Com a apresentação destes conceitos, tem-se a base para que os objetivos propostos 

neste trabalho sejam atingidos. O passo seguinte é a escolha dos métodos e técnicas 

adequados para que isso aconteça de maneira satisfatória.  
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa em questão foi delimitada no município de Santa Maria, região centro do 

Rio Grande do Sul, utilizando-se de métodos e técnicas de pesquisa capazes de satisfazer os 

objetivos geral e específicos propostos. O corpus do trabalho foi composto de dois anúncios 

do sabonete Lux Skincare Uniformidade da Pele Morena e Negra, do ano de 2002, ano de seu 

lançamento.  

O estudo foi primeiramente uma pesquisa aplicada que, segundo Gil (2006), tem como 

característica fundamental o interesse pela aplicação, utilização e conseqüências práticas do 

conhecimento, estando pouco voltada para o desenvolvimento de teorias universais. Dessa 

forma, foi uma pesquisa de natureza qualitativa, tendo como métodos o exploratório e o 

estudo de caso e, como técnicas de coleta de dados, a pesquisa bibliográfica e documental, 

que possibilitaram a análise de dados através da análise de imagem. 

A natureza qualitativa justifica-se com vistas à obtenção de um conhecimento 

aprofundado sobre o tema, à compreensão de significados e particularidades, através de uma 

descrição densa, em que permitisse flexibilidade e criatividade na coleta e análise dos dados. 

Quanto aos métodos, foi exploratória, por levantar informações e dados que 

permitiram uma melhor compreensão do tema, sendo convergentes ao referencial teórico. “As 

pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 2006. p. 43). 

Este tipo de pesquisa apresenta menor rigidez no planejamento, normalmente 

envolvendo levantamentos documentais e bibliográficos, deixando de lado os procedimentos 

de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados.  

O estudo de caso pode ser considerado um método qualitativo porque “se desenvolve 

numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986 apud DUARTE e 

BARROS, 2005, p. 218). Alguns podem ser exploratórios, na medida em que tentam 

descobrir problemáticas novas, preparando o caminho para pesquisas posteriores; ou, ainda 

descritivos, empenhando-se em descrever toda a complexidade de um caso concreto sem 

absolutamente pretender obter o geral. Segundo Merriam (1988), citado por Duarte e Barros 

(2005, p. 217), as características principais deste método são o particularismo, a descrição e a 

explicação.   
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Na coleta de dados, a etapa bibliográfica justificou-se pela necessidade de analisar a 

bibliografia já existente com relação ao tema de estudo proposto. Para tanto, evitou-se que 

fossem despendidos grandes esforços para solucionar um problema cuja solução já tenha sido 

encontrada. Nesse contexto, as bases que alavancaram o estudo foram mais consistentes, 

aumentando-se a probabilidade de um resultado eficaz e satisfatório. 

 

Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa 
natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 
bibliográficas. Parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas 
bibliográficas, assim como certo número de pesquisas desenvolvidas a partir da 
técnica de análise de conteúdo (GIL, 2006, p. 65).   

 

Num sentido amplo, a pesquisa bibliográfica é: 

 

o planejamento global inicial de qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a 
identificação, localização e obtenção da bibliografia pertinente sobre o assunto, até 
a apresentação de um texto sistematizado, onde é apresentada toda a literatura que o 
aluno examinou, de forma a evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, 
acrescido de suas próprias idéias e opiniões. Num sentido restrito, é um conjunto de 
procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, selecionar 
documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva anotação ou 
fichamento das referências e dos dados dos documentos para que sejam 
posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico (DUARTE e 
BARROS, 2005, p. 51). 
 

A pesquisa bibliográfica foi contemplada em seus dois sentidos neste trabalho; ainda 

foi documental, porque além da bibliográfica, foi necessária uma pesquisa em documentos 

pertinentes ao tema da pesquisa, como leis propostas até o momento a respeito da inserção do 

negro na publicidade, bem como de material publicitário, arquivos privados, a exemplo o 

Centro Histórico da empresa Unilever, onde se obteve informações acerca do produto, e 

também os próprios anúncios selecionados. 

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única 
diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa 
bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores 
sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não 
receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 
acordo com os objetivos da pesquisa (GIL, 2006, p. 66). 

 

Finalmente, a análise de imagem proposta por Iluska Coutinho, citada por Duarte e 

Barros (2005, p. 334), foi efetivada em três etapas: “a leitura, a interpretação e finalmente a 

síntese ou conclusão final”. 
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O grande desafio deste tipo de análise é a transcrição dos códigos visuais em signos 

lingüísticos, onde há uma tendência de limitação das categorias de análise, uma vez que o 

número de representações lingüísticas é demasiado menor com relação às possibilidades de 

narrativas visuais. 

Para Tânia Souza (2001), citada por Duarte e Barros (2005, p. 334): 

 

ao se pensar a imagem através do verbal, acaba-se por descrever, falar da imagem, 
dando lugar a um trabalho de segmentação da imagem em unidades discretas. A 
palavra fala da imagem, a descreve e traduz, mas jamais revela a sua matéria visual. 
Por isso mesmo, uma ‘imagem não vale mil palavras, ou outro número qualquer’. A 
palavra não pode ser a moeda de troca das imagens. È a visibilidade que permite a 
existência, a forma material da imagem e não a sua co-relação com o verbal. 
 

Outro ponto que merece destaque na análise de imagens é a diferença entre percepção 

e interpretação. A percepção é inata e relacionada com os registros e reações do sistema visual 

de cada indivíduo. Já a interpretação, ou seja, atribuição de sentidos e significados à imagem 

exige uma compreensão e separação entre as percepções pessoal e coletiva. 

Alguns estudiosos separam a análise de imagens sob dois aspectos: o técnico e o 

relacionado ao conteúdo e a significação. Há também os que acreditam que, além desses dois 

grupos, existem os valores artísticos para serem analisados. Para a execução deste trabalho, 

serão criadas categorias de análise, baseadas na percepção, uma vez que as peças escolhidas 

não serão apresentadas a outros grupos, constituindo-se em uma análise de conteúdo e não em 

uma análise técnica. 

“[...] A imagem, como texto visual a ser lido, seria marcada pela presença de 

diferentes maneiras de significar [...]” (DUARTE e BARROS, 2005, p. 336), por isso, alguns 

aspectos devem ser ressaltados na análise, entre eles enquadramento, perspectiva, relação 

fundo/figura, composição da imagem, utilização de luz e cores, relação entre os objetos 

representados e a função da mensagem visual. 

Segundo Souza (2001) citado por Duarte e Barros (2005), o sentido de leitura da 

imagem é multidirecional, dependendo apenas do olhar de cada receptor, diferente do sentido 

de leitura da palavra, essencialmente direcional, da esquerda para a direita.  

Com esses métodos e técnicas, acredita-se que os objetivos geral e específicos do 

trabalho foram alcançados, chegando-se a um resultado eficaz e satisfatório.
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Ao final deste processo, embasado por amplo referencial teórico, chegou-se à análise 

dos anúncios selecionados. Ambos da época de lançamento do produto, no ano de 2002, 

amplamente veiculados, uma vez que foi o pioneiro da marca, a ser lançado especificamente 

para o público-alvo que ora se evidencia. 

 As análises foram realizadas com base nas categorias apresentadas como principais 

métodos de conotação de uma imagem. A apresentação foi sistematizada da seguinte forma: 

primeiro é apresentado o anúncio, seguido pela descrição deste e, por fim, a análise 

propriamente dita. 

 

4.1 ANÚNCIO 1 
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TRUCAGEM: A embalagem do sabonete é mostrada maior do que o tamanho original, assim 

como o próprio produto, que aparece juntamente com a modelo; 

Os elementos que aparecem, como a espuma e um objeto, que lembra o produto, dão a 

entender que a modelo está no banho;  

 

POSE: Remete a um banho de banheira, como se a modelo estivesse com os braços em volta 

das pernas, que apóiam sua cabeça; 

Ela aparece sorridente, feliz, demonstrando satisfação e bem-estar;  

Aparentemente, seus cabelos estão presos;  

Ela olha diretamente nos olhos da consumidora;  

 

OBJETOS: O produto não aparece por inteiro. Há um objeto que, por sua cor e formato, além 

da situação que é mostrada, leva ao entendimento de ser realmente o produto anunciado;  

Aparece a embalagem do produto, em seu formato e cores característicos. Esta se encontra em 

posição de destaque, na parte inferior direita da página;  

Na embalagem do produto aparece uma pérola negra, elemento citado no texto, além de outra 

modelo, igualmente negra, com pele bem tratada, bonita. Esta outra modelo tem 

características semelhantes à atriz que protagoniza a peça publicitária (cabelos, pele, raça);  

 

FOTOGENIA: A espuma é utilizada para reforçar a idéia de que a modelo está tomando 

banho, e que o objeto deve ser o sabonete. Além disso, dá certa leveza ao anúncio; 

 

QUADRO E ENQUADRAMENTO: O quadro é o limite do anúncio; 

O enquadramento é bem fechado, mostrando praticamente só o rosto da modelo, em close, 

para mostrar bem sua expressão e sua pele bem cuidada e de boa aparência; 

O corpo não é mostrado por inteiro, somente o rosto e algo que dá a entender que sejam os 

braços que envolvem as pernas; 

 

COMPOSIÇÃO: A composição do anúncio faz com que as leitoras leiam, primeiramente, a 

imagem como um todo, passando para o texto que se encontra no canto superior esquerdo da 

página, seguindo pela imagem, até chegar ao nome do produto e sua imagem, no canto 

inferior direito; 
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A parte direita e inferior do anúncio são as mais iluminadas, dando destaque ao rosto da 

modelo, a parte de seu braço que aparece e a embalagem do produto; 

 

COR: as cores predominantes são o marrom, o dourado e o branco. O marrom por ser a cor da 

pele das consumidoras e da embalagem do produto, o dourado é a cor do produto e também 

remete ao luxo, ao poder e, finalmente, o branco remete à limpeza e à tranqüilidade. 

 

TEXTO: Faz com que a consumidora se imagine na situação da modelo; que mentalmente ela 

tome um banho de estrela e mais, se usar o produto anunciado, será transformada em uma 

pérola negra. E, junto ao produto, serve para reforçar a marca; 

Junto com a embalagem aparece texto com o nome do produto e um slogan/chamada; 

Texto principal não faz referência específica ao banho, mas dá a entender. Da mesma forma, 

não fala especificamente do produto, já que seu nome não aparece;  

O banho, que em nenhum momento é citado no texto, aparece como algo prazeroso, um 

tratamento de beleza, relaxante;  

Através deste banho, a consumidora pode se transformar em pérola negra, algo raro, precioso, 

cobiçado;  

No próprio nome do produto, não aparece a palavra sabonete, para reforçar ainda mais que ele 

não é simplesmente um artigo de higiene;  

Sendo um tratamento de beleza, não serve somente para higienizar, mas para tratar a pele, 

uniformizá-la, hidratá-la;  

 

• ANÁLISE 

 

Na análise deste anúncio, o primeiro ponto a ser destacado é a grande importância dada ao 

rosto da modelo, mostrado em um ângulo bem fechado (close). Sob este aspecto, este anúncio 

é bastante semelhante aos outros da marca, que também dão grande ênfase aos rostos das 

modelos que protagonizam as peças.  

Como o rosto é mostrado em detalhes, a pele da modelo é mostrada amplamente, sendo 

que aparece bem cuidada, saudável, uniforme. Ela não está totalmente sem maquiagem, mas 

esta é bem suave, neutra. A parte frontal de seu rosto está mais iluminada, para mostrar 

justamente isso, assim como sua feição e expressão. 

Já a imagem considerada como um todo passa uma sensação agradável, de prazer. É como 

se tomar banho fosse algo totalmente prazeroso, relaxante. Da mesma forma, fica 
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subentendido que o simples fato de utilizar aquele produto vai transformar qualquer banho 

num belo momento, como o que é representado. 

Com relação aos objetos, não é possível afirmar que o sabonete esteja compondo a cena, 

mas as formas e a cor do objeto apresentado transmitem a idéia de que seja o produto. Isso é 

um artefato muito utilizado e que traz bons resultados em fotografias publicitárias, uma vez 

que tão importante quanto o que é mostrado, é o que não é mostrado, ou seja, o que aguça a 

imaginação de quem a observa. 

Como já dito anteriormente, 

 

[...] é nesse campo de imaginar e completar o que falta, complementado por toda a 
composição elaborada conforme os propósitos que caracterizam este tipo de 
fotografia, é que vai ser despertado o desejo de compra e a associação de 
identificação com o produto ou conceito (SILVA, 2006, p. 19). 
 

 Quanto à disposição dos objetos, estes estão dispostos de forma a reforçar a mensagem. 

Neste caso, a pérola negra pode ser interpretada como a própria consumidora, para que ela se 

sinta importante, preciosa, rara. Já a modelo, bonita, com pele perfeita e bem tratada, mostra a 

valorização dessa consumidora, não mostrando a raça negra como inferior ou estereotipada, 

afinal, o negro como consumidor é bastante exigente, gostando de se ver representado com 

respeito e dignidade. 

Outra característica importante é o fato de a modelo apresentar características semelhantes 

as das consumidoras, possibilitando maior identificação com o produto e com a marca, 

apelando-se então para o fator da identidade negra, que não é simplesmente uma questão de 

cor de pele, mas sim de aceitar-se como negro e ver em suas características, seja o cabelo 

crespo ou o corpo negro, algo que diferencie esta parcela da população das demais, contudo 

sem inferiorizá-la.  

O texto presente neste anúncio tem a função de criar toda a atmosfera de satisfação e bem-

estar que se pretende passar. Ele é capaz de criar na mente da consumidora toda uma cena, 

uma seqüência de movimentos que a atrai e conquista, além de valorizá-la, ao ponto que 

afirma que, depois de um banho com o produto, ela poderá tornar-se uma pérola negra. Além 

disso, esse texto também serve para reforçar a idéia de que a modelo está realmente tomando 

banho, uma vez que isso não é mostrado claramente, fica somente subentendido. 
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4.2 ANÚNCIO 2 

 

 
 

TRUCAGEM: Presença do produto e sua embalagem bem maior que o natural, em posição de 

destaque, bem centralizados no anúncio; 

Aparece a imagem de outra modelo, a que aparece na embalagem. Ela tem características 

semelhantes a da atriz (cabelos, pele, raça, beleza); 

 

POSE: A modelo aparece sentada, com uma das pernas levemente erguida para mostrar mais 

partes de seu corpo e, conseqüentemente, mais pele;  

Aparece praticamente todo seu corpo, diferentemente do anúncio anterior, em que seu rosto 

era mais valorizado; 

A modelo está sorridente, olhando fixamente para os olhos da consumidora; 
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OBJETOS: O produto aparece, assim como a embalagem. Ambos aparecem com formatos e 

cores característicos, mas em tamanho maior que o natural; 

 

FOTOGENIA: A modelo não está sem maquiagem, mas esta é suave e moderada; 

Mesmo que não haja relação direta, seus cabelos também aparecem bem tratados e saudáveis; 

 

QUADRO E ENQUADRAMENTO: o quadro é o limite do anúncio, e o enquadramento já é 

mais aberto, podendo ser considerado um plano médio, com a modelo sendo mostrada quase 

que por completo. 

 

COMPOSIÇÃO: Primeiramente é vista a imagem como um todo, depois a marca e o nome do 

novo produto, a imagem deste e de sua embalagem, a modelo, e, por fim, o texto, que afirma 

as qualidades do produto; 

Há pontos mais iluminados, como ao redor da modelo, da marca e do produto; 

A modelo aparece iluminada por inteiro, não havendo destaque em nenhuma parte de seu 

corpo; 

 

COR: predominantemente o marrom, o dourado e o branco. O marrom por ser a cor da pele 

das consumidoras e da embalagem do produto, o dourado é a cor do produto e também remete 

ao luxo, ao poder e, finalmente, o branco remete à limpeza e à tranqüilidade. 

 

TEXTO: Aparece para reforçar as qualidades do produto; 

Tem a palavra “novo” na parte superior, e no texto da parte inferior aparece a palavra 

“lançamento”, para reforçar a mensagem de algo inovador;  

O produto é conferido como um tratamento de beleza diário para todas as consumidoras, ou 

seja, agora as consumidoras negras não são mais excluídas, elas têm um produto especifico 

para a pele; 

O texto não remete ao banho em momento algum; 

 

 

• ANÁLISE 

 

Também neste anúncio, a modelo exibe uma pele bem cuidada, uniforme, hidratada. 

Contudo, diferentemente do anterior, neste a modelo é mostrada quase que de corpo inteiro. 
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Isso reforça ainda mais a idéia de que o produto é, além de um artigo de higiene, um artigo de 

beleza, que deixa a pele saudável, bem-tratada e uniforme, como apresentado no próprio 

nome do sabonete. 

 Aparentemente, a modelo está de camisola, ou com um vestido de tecido leve, o que dá a 

entender que está acordando e iniciando seu dia com um tratamento de beleza que vai causar 

bem-estar durante todo o dia, além de boa aparência, ou ainda, que ela está em um momento 

de prazer, de satisfação consigo mesma. 

Assim como no anúncio anterior, há a referência com a pérola negra. Todavia, neste caso, 

ela aparece somente na embalagem do produto, inserido no anúncio. Mesmo assim, este 

elemento é utilizado para representar a importância e o valor da consumidora. 

Quanto aos objetos, neste caso o sabonete aparece explicitamente, assim como sua 

embalagem, que chamam a atenção da consumidora tanto quanto a própria modelo, devido às 

dimensões apresentadas na peça. Outro conjunto de elementos que chama bastante a atenção é 

a identidade visual do produto, com o nome do sabonete e a modelo utilizada em sua 

embalagem. 

O texto presente neste anúncio faz referência ao fato de que é um produto novo, lançado 

especificamente para as consumidoras afro-descendentes, mas sem excluí-las ou deixá-las a 

parte, já que afirma que o novo produto “é o tratamento de beleza diário de beleza de todas 

as consumidoras”. 

Alguns pontos podem ser analisados e percebidos nos dois anúncios, entre eles o fato de 

que ambos foram criados para ser veiculados em revista, o que possibilita um maior número 

de informações, sejam estas escritas ou não, já que os leitores terão mais tempo para 

visualizá-lo. No caso destes anúncios, isso é percebido pelo fato de que muitos elementos são 

colocados em sua composição, o que toma certo tempo para que todas as relações sejam feitas 

e interpretadas. 

Outro ponto que merece destaque é a escolha de uma modelo que faz com que as 

consumidoras se identifiquem: com ela mesma e com o produto. Conforme o disposto no 

decorrer do trabalho, a raça é um ponto importante na forma de identificação, uma vez que 

une indivíduos com características semelhantes – marcas simbólicas – que servem tanto para 

unir quanto para separar um grupo de outro. Desta forma, quando a modelo negra é mostrada 

nestes anúncios, com seus cabelos crespos e sua pele escura, mais uma vez, subliminarmente, 

o que está sendo passado para as consumidoras é que ser negro, agora, não é mais motivo para 

sentir vergonha. Hoje, os afro-descendentes têm sua identidade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Desde a escolha do tema, devido principalmente ao interesse pessoal com a situação e 

inserção dos afro-descendentes, não só na publicidade, mas também em outros cenários da 

sociedade, até a finalização deste trabalho, pode-se ampliar largamente os horizontes, ao 

passo que muitos outros conhecimentos se somaram aos que já haviam sido adquiridos, 

aumentando a bagagem cultural e o nível de entendimento acerca do tema proposto.  

 O mais interessante, e talvez mais importante, foi perceber a mudança com relação ao 

tratamento com os negros. Na época da escravidão, estes eram totalmente desrespeitados, 

sendo tratados como meros objetos de seus senhores. Com o passar das décadas e com a 

crescente luta por igualdade e dignidade, a situação está se modificando, ou melhor, sendo 

modificada. 

 Hoje, os afro-descendentes começam a ser vistos como seres humanos, que 

apresentam desejos e necessidades como qualquer outro cidadão, seja este da cor que for. 

 Isto é conseqüência do processo de criação da Identidade Negra, quando estes 

indivíduos chegam ao entendimento de que ser negro é bem mais do que ter a pele escura e o 

cabelo crespo. É, antes de tudo, aceitar-se e respeitar-se como são, diferentes de outros 

grupos, mas não inferiores, como eram mostrados até então. Esse processo de criação de 

identidades está fortemente relacionado ao consumo e à publicidade.  

 É através do consumo que os indivíduos selecionam os bens de que farão uso, 

definindo o que consideram importante e, principalmente, o modo como se integram e 

distinguem na sociedade. E aqui, consumir não é somente ir ao supermercado e comprar o 

produto anunciado. É uma relação de identificação, de cumplicidade criada entre as 

consumidoras e o produto que decidem levar para casa. 

 “Costuma-se imaginar o consumo como o lugar de suntuoso e do supérfluo, onde os 

impulsos primários dos indivíduos poderiam alinhar-se com estudos de mercado e táticas 

publicitárias”, mas não é só isso, afinal, quando um indivíduo seleciona um bem e se apropria 

dele, define o que considera valioso e o modo com que se integra e distingue na sociedade, o 

que nos leva mais uma vez ao conceito de identidade. 

 Entretanto, assim como aproxima, o consumo também serve para promover a 

diferenciação e distinção entre grupos. É, talvez, neste momento, que a publicidade, utilizada 

de forma correta, tenha papel fundamental neste processo, uma vez que ela atua, juntamente 
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com outras ferramentas de comunicação, criando e satisfazendo as necessidades desses 

consumidores, além de criar ou reforçar os estereótipos existentes na sociedade.  

Caso isso não seja feito da maneira correta, o resultado é o reforço inadequado dessas 

diferenças. Desta forma, os emissores das mensagens publicitárias devem conhecer as 

peculiaridades de cada grupo com o qual deseja se comunicar, para que possa atingi-lo de 

forma eficaz, mas tendo o cuidado de não aumentar ou induzir diferenciações que 

discriminem ou inferiorizem um grupo em detrimento de outro. 

 Outro ponto que merece destaque com relação à publicidade diz respeito às 

diferenciações entre o conceito que a define e o conceito de propaganda. No caso específico 

deste trabalho, o conceito a ser utilizado foi o de publicidade, conceituada como forma de 

persuasão, visando à aquisição de um produto/serviço. Contudo, a marca Lux a utilizou com o 

conceito utilizado para propaganda, entendida como a persuasão visando à aquisição de uma 

idéia.  

Isso ocorreu porque a publicidade utilizada pela marca, além de visar a venda do 

produto, procurou criar nas consumidoras o hábito de utilizar o sabonete ao invés do sabão e, 

posteriormente, a utilizar o sabonete como produto de beleza e não somente de higiene, 

comprovando ainda mais a influência desta ferramenta de comunicação sobre os indivíduos e 

suas ações. 

 Tratando especificamente dos anúncios analisados, pode-se perceber a importância e a 

influência da imagem, neste caso a fotografia publicitária. Ambos os anúncios, de formas 

diferentes, se utilizaram da imagem da modelo e da criação de uma cena, de um ambiente 

para seduzir, encantar a consumidora. 

 Conforme Silva (2006), a fotografia tem o poder de encantar quem a observa, sendo 

que existem diferentes razões para que ela possa se tornar interessante e atrativa. No caso 

destes dois anúncios, as imagens fazem com que as consumidoras desejem o produto 

mostrado, ou mais, desejem a imagem associada ao uso do produto. 

Entretanto, o que se percebe como mais relevante é a representação do negro não 

como um ser folclórico ou temático. A modelo aparece numa situação comum, real, do dia-a-

dia, como acontece com a maioria das mulheres. Ela é protagonista das peças, estando sempre 

em posição de destaque, linda, sorridente, bem resolvida e não em posição de inferioridade, 

como costuma ser retratada a mulher negra. 

Se for feito um comparativo também entre os anúncios selecionados para a análise e os 

demais anúncios da marca, pode-se perceber que o tratamento dado a modelo neste caso, 

através da forma como é representada, é muito semelhante ao tratamento dado as demais 
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protagonistas, todas brancas até então. Trata-se de um fator extremamente importante, afinal, 

a consumidora que for atingida por esta peça terá um aumento em sua auto-estima, sentindo-

se, dessa forma, respeitada e satisfeita, vendo que um produto destinado aos afro-

descendentes teve o mesmo tratamento dos demais produtos destinados à população branca. 

 Ainda não se pode afirmar que todas essas mudanças sejam reflexos das Políticas de 

Ações Afirmativas. O fato é que estas aumentam, e muito, a visibilidade dos afro-

descendentes, além de visar que sejam tratados com respeito e dignidade. O resultado já 

começa a ser visto.     
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