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RESUMO 

 

 
Nas sociedades cujo padrão estético hegemônico é o europeu, os indivíduos de outras etnias 

são considerados desprovidos de atributos físicos que lhe confiram a beldade sob a 

perspectiva do outro. O Brasil tem 54% de pretos e pardos e ainda assim a população negra 

precisa combater o preconceito em relação a sua estética, pois o mercado de trabalho tem 

como requisito fundamental a aparência. O modelo negro precisa superar mais obstáculos 

para ser escolhido em um casting do que o branco, já que cabelo crespo e corpo são pré-

requisitos para a seleção. O poder de decisão está sob a ótica do cliente que elabora o perfil a 

ser agregado à marca. Este trabalho faz uma reflexão sobre esses temas à luz de uma pesquisa 

que envolve entrevistas com modelos negros e negras além de outras fontes como blogs e 

redes sociais. Para o embasamento teórico dos principais pontos da pesquisa como a discussão 

acerca do espaço midiático na teledramaturgia, a moda enquanto instrumento de socialização 

e posição social, a estética negra e a discriminação racial, foram utilizadas obras dos autores 

Joel Zito Araújo, Malcolm Barnard, Georg Simmel, Jocélio Teles dos Santos, além de 

Kabengele Munanga. 

 
Palavras-chave: negros; moda; estética; identidade; racismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
 

In societies whose hegemonic aesthetic pattern is European, individuals of other ethnicities 

are considered devoid of physical attributes that confer beauty on the perspective of the other. 

Brazil has 54% of blacks and browns and yet the black population needs to combat prejudice 

in relation to its aesthetics, since the labor market has a fundamental requirement of 

appearance. The black model needs to overcome more obstacles to be chosen in a cast than 

white, since curly hair and body are prerequisites for selection. The power of decision is under 

the optics of the customer who elaborates the profile to be added to the brand. This work 

reflects on these themes in the light of a research that involves interviews with black female 

and male models as well as other sources such as blogs and social networks. For the 

theoretical basis of the main points of the research such as the discussion about the media 

space in teledramaturgy, fashion as an instrument of socialization and social position, black 

aesthetics and racial discrimination, authors were used works by Joel Zito Araújo, Malcolm 

Barnard, Georg Simmel, Jocélio Teles dos Santos, as well as Kabengele Munanga.  

 

 
Keywords: black people; fashion; aesthetics; identity; racism. 
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INTRODUÇÃO 

  

 A beleza é definida culturalmente e por esta razão, em lugares onde haja preconceito 

racial, ela será predominantemente baseada no grupo opressor. Ser negro, ter traços negroides 

como nariz largo, cabelos crespos denotam aquilo que é feio nas sociedades ocidentais ou por 

elas colonizadas. Logo, cabe estudar e pesquisar como acontece a inserção da população 

negra no mundo da moda, uma vez que este é o nicho cuja principal finalidade é vender um 

padrão de beleza que está atrelado aos produtos que são comercializados. 

 Neste âmbito, cumpre-se dizer que o poder aquisitivo daqueles que consomem 

também está ligado às escolhas mercantis dos empresários. Assim, um questionamento a ser 

feito é como o Brasil, um país com mais da metade da população negra (incluindo os pretos e 

pardos),pode ter como modelo de beldade pessoas de pele clara, traços finos e cabelo liso? 

 É possível afirmar que o mercado de trabalho para os negros que desejam ser modelos 

não é aberto. Como exemplo dessa realidade e buscando enfrentá-la, em 2008, o Ministério 

Público fez um termo de compromisso com a empresa Luminosidade Marketing & Produções 

para que adotasse a cota de 10% de pessoas negras em seu casting. A empresa é organizadora, 

também, da São Paulo Fashion Week. Conhecido como Termo de Ajustamento de Conduta, o 

TAC é um instrumento legal para que uma empresa ou órgão público se comprometa com a 

decisão porque está agindo contra algum dispositivo legal.  

 O Termo foi assinado como parte de um acordo extrajudicial, pois constataram que 

não havia a promoção de igualdade racial. O Grupo de Atuação Especial de Inclusão Social 

(GAEIS) apurou eventual prática de discriminação ante ao número inexpressivo de pessoas 

negras desfilando no evento na edição de janeiro de 2008. O descumprimento de alguma 

cláusula significa o pagamento de uma multa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais). 

 Após denúncias de entidades ligadas à igualdade racial sobre o não cumprimento deste 

percentual de profissionais nos desfiles da Fashion Rio, que é um evento com desfiles de 

grandes marcas de vestuários para os públicos feminino e masculino, houve a abertura de dois 

procedimentos no Ministério Público e Ministério Público do Trabalho. 

 A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro se posicionou, em 2013, e disse que 

o acordo estava sendo cumprido em parte, pois havia modelos morenas, o que seria difícil de 

classificar naquela época, segundo o que a defensora Alessandra Bentes reportou. O 
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raciocínio é de que se há afrodescendentes, mesmo que todos tenham a tonalidade de pele 

mais clara, portanto o TAC está sendo cumprido. 

 Ao contabilizar que 10% de um grupo de cem pessoas significam dez, poderia ser dito 

que a ali aconteceu a diversidade? Se existe a possibilidade de escolha de um percentual bem 

maior do que é estipulado por órgãos públicos de fiscalização, por que não é adotado? São 

questionamentos que levam a complexificar como se dá o processo de contratação. Afinal, o 

modelo trabalha não só o corpo no que diz respeito à estética, mas o seu fenótipo define como 

ele será inserido no mercado.  

 A estética negra remete não só à cor da pele, mas ao cabelo crespo também.  A 

visibilidade do negro na teledramaturgia ou na publicidade vem ao longo das últimas duas 

décadas crescendo, seja em relação aos produtos cosméticos que são comercializados para 

este público específico, seja quanto à participação na televisão. 

 No entanto, como pode ser excluída a cor de pele da maior parcela de habitantes do 

país desse mercado consumidor? Isso estaria atrelado à história de desigualdades sociais e o 

reforço de estereótipos deque esta camada populacional não tem poder aquisitivo? Estas 

hipóteses são descritas por Araújo:   

É uma constante a negativa de incentivo cultural aos programas de tevê voltados 

para a população afro-brasileira, normalmente sob a alegação de não haver retorno 

comercial. O empresário brasileiro, em sua grande maioria, não acredita que o negro 

seja uma força econômica. Na lógica dessa maioria, preto é igual a pobre, que é 

igual a consumo de subsistência (ARAÚJO, 2000.p.38-39) 

  

  O reconhecimento da identidade, de sua posição no mundo da moda, faz com que os 

modelos tenham de reforçar a cada aparição que podem sim transitar pelas passarelas e 

editoriais. A beleza negra assim como a cultura-afro, vêm passando por processos de 

embranquecimento desde o fim da escravidão, perdurando até hoje, ainda que haja leis 

específicas contra a intolerância religiosa e o racismo. 

Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, decretando o 

fim da escravidão, o ato não fez com que o racismo acabasse instantaneamente.  No fim do 

século XIX e início do XX, o movimento eugenista utilizava o saber científico para “limpar” 

a sociedade, retirando dela os grupos populacionais considerados maléficos. Entre esses, por 

exemplo, podemos citar grupos a quem se atribuía a existência de genes para a criminalidade, 

os quais foram esterilizados à força em alguns países europeus. Nesta época, a ciência foi 

usada para ratificar pensamentos racistas de que os brancos seriam superiores aos demais 
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grupos raciais.  

Esterilizar significava não permitir a possibilidade de nascimento de mais um 

antissocial, e assim, erradicar esta característica genética. Os adeptos deste pensamento 

fomentavam políticas públicas para purificar a raça. O nazismo é o primeiro exemplo a ser 

lembrado, já que afirmava a existência de uma raça superior. A partir dessa ideologia, 

implementou a segregação e a esterilização dos que eram indesejáveis. O governo alemão 

criou a “solução final” que foi o extermínio de milhões de pessoas. 

 Aqui no Brasil, essas proposições foram usadas como justificativas para práticas 

discriminatórias e racistas. A própria feiúra era um ponto a ser combatido dentro do conceito 

de aperfeiçoamento racial. Neste contexto, toda a construção cultural sobre o que é a beleza e 

como ela se encaixa na sociedade é uma herança histórica. O processo de aceitação do 

fenótipo negro, da sua estética acaba se dando por ações afirmativas, tornando-se necessária a 

intervenção do poder público. 

 A introdução de negros como personagens na publicidade e na televisão deu-se ao 

longo do século XX de forma moderada.  Na teledramaturgia, era comum que a esse grupo 

restassem os papéis de escravos em novelas de época ou de empregados domésticos e 

motoristas. 

 Essas questões lidam diretamente com a realidade vivida por estes profissionais e 

como o quesito “competência” não é preponderante para serem escolhidos em outras obras. É 

de se constatar que no mundo da moda também há essa restrição velada, porém evidente.  

 A disputa pelo espaço, por um cliente que escolha um profissional negro para estampar 

a sua marca na sociedade se dá entre os próprios modelos, pois há um mínimo e esse 

percentual é respeitado rigorosamente no meio, isto é, nem um a mais! Compreender a 

estética negra, o processo identitário e como a força política desses atos influi incisivamente 

na percepção social e mercadológica dos afrodescendentes é objetivo deste trabalho. 

Esta monografia começa trazendo breves reflexões sobre a história de construção do 

povo brasileiro, destacando a exclusão e abandono da população negra a fim de elucidar a 

inserção gradual de representantes negros e negras no nicho publicitário, onde a sua aparência 

está totalmente relacionada aos trabalhos que irá atuar. Vê-se, assim, que existe um desafio 

para beleza negra tanto na publicidade como no mundo da moda.  

Não é necessariamente a competência profissional, mas a estética racial que irá 

permitir ou não a entrada de um modelo no mercado. A proposta deste estudo consiste em 
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ouvir os modelos negros e compreender o mercado de trabalho sob o seu ponto de vista, tendo 

como hipótese que seus anseios quanto à profissão são cerceados em função do grupo étnico 

ao qual pertencem. Pretende-se investigar também como são tratados no ambiente por outros 

profissionais. 

A metodologia escolhida para este estudo inclui a pesquisa nos sites de agências de 

modelos para aferir estatisticamente quantos negros fazem parte da equipe de agenciados, 

bem como entrevistas para compreender como é o funcionamento do mercado de trabalho e 

análise da bibliografia inerente ao objeto pesquisado. 

O capítulo 1 contextualizará a desigualdade racial no Brasil, bem como a influência do 

Movimento Negro como agente para mudanças no panorama social da população negra. Já no 

capítulo 2, haverá uma análise do mercado publicitário e a moda como os nichos de trabalho e 

as controvérsias da chamada igualdade racial, que é amplamente usada no país, e que traz 

consigo os atos discriminatórios implícitos e explícitos. A abordagem do capítulo 3 será 

dedicada às entrevistas com os modelos negros e negras sobre o cotidiano no mercado de 

trabalho. 

 

CAPÍTULO 1 

1. A DESIGUALDADE RACIAL HISTÓRICA E SUAS MAZELAS 

 A desigualdade racial no Brasil é latente, visível, mas ainda encontra resistência por 

aqueles que querem negar a sua existência. A população negra tem o maior índice de 

homicídios entre os jovens, não ocupa em larga escala os empregos com os salários mais 

altos, tem difícil acesso às universidades, entre outros graves problemas sociais. 

 Para compreender este cenário, é preciso voltar no tempo e analisar o processo de 

escravidão e pós-escravidão. Os escravos eram mercadorias valiosas e que davam 

rentabilidade aos seus proprietários. Por isso, não eram considerados humanos e eram tratados 

como animais. A tudo isso aliam-se a cor da pele, o cabelo crespo e a origem africana para 

enquadrá-los como um bem passível de compra e venda. E seus descendentes 

automaticamente tornavam-se propriedades. 

 Mesmo com a decretação da Lei Áurea, pondo fim à escravidão em 13 de maio de 

1888, não houve uma política de inclusão dos ex-escravos na sociedade. Aqui cabe ressaltar 

que um pequeno percentual foi contemplado com a liberdade, porque a maioria dos negros já 
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estavam libertos.  Em 28 de setembro de 1885 foi decretada a Lei do Sexagenário (Saraiva-

Cotegipe) que libertava os maiores de 65 anos. Este “benefício” tinha claramente a intenção 

de livrar o proprietário de obrigações no momento em que o escravo não tivesse mais 

serventia. Os escravos passavam a vida inteira trabalhando em condições desumanas, sendo 

açoitados, entre outros maus tratos e agressões, e conseguir chegar a esta faixa etária em bom 

estado de saúde era quase impossível. Seria uma sorte sobreviver por tanto tempo nessas 

condições. A Lei do Ventre Livre (Lei Rio Branco) de 28 de setembro de 1871dava a condição 

de liberdade às crianças nascidas de mulheres negras escravas. O cumprimento da legislação 

não foi o correto, uma vez que muitos permaneceram em atividades servis até completar a 

maioridade. 

O século XIX foi marcado pela criação de leis que beneficiavam a vinda dos cidadãos 

de outros países e, concomitantemente, libertava a mão de obra escravizada. 

Conseqüentemente, livrava os senhores de escravos de quaisquer responsabilidades quanto à 

manutenção da então força servil destes. Ou seja, a moradia, insumos para a sobrevivência e 

geração de empregos não estavam no planejamento político. Logo após a vigência da Lei 

Áurea, houve a apresentação de um projeto contra a ociosidade que culminou na inserção de 

uma versão inicial da Lei da Vadiagem no recém–criado Código Penal. 

Em 1850, houve a promulgação da Lei de Terras, que promovia a colonização 

estrangeira. Os imigrantes teriam um emprego já garantido ao desembarcarem. Esse foi 

também o ano da promulgação da Lei Eusébio de Queiroz que criminalizava o tráfico 

negreiro. Segundo Giralda Seyferth (2002, p.120), até o início da década de 1880, o governo 

imperial contratou, por decreto, a vinda de imigrantes através de agenciadores, que recebiam 

pagamento per capita. No documento oficial tinha a especificação dos países (ou as 

nacionalidades) mais desejados e eram sempre europeus. Este fato ocorreu 

concomitantemente à proibição ao tráfico negreiro nas colônias. A ausência de negros e 

mestiços na maioria das áreas coloniais foi atribuída ao preconceito racial dos imigrantes e de 

diretores de empresas colonizadoras, como pode ser verificado em certos discursos 

nacionalistas da década de 1930 e 1940 durante o Estado Novo, o qual teve a participação do 

Exército para implementar as visões nacionalistas. 

Para eles não bastava nascer ou morar no país, os imigrantes tinham de ter o mesmo 

estilo de vida dos brasileiros e não falar em línguas estrangeiras. O governo via a necessidade 

de caldeamento (miscigenação) entre os povos europeus e os brasileiros. E esta prerrogativa 

alinhava-se às práticas eugenistas no início do século passado, que não apenas queria 
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aperfeiçoar uma determinada raça, mas também mantê-la distante dos que eram considerados 

inferiores. (MACIEL, 1999, p.122).  

Tudo relacionado à cultura afro-brasileira era um afronte aos bons costumes naquela 

época.  A capoeira e sua prática foram consideradas como crime no Código Penal de 1890
1
.  A 

luta foi símbolo de resistência nas senzalas e nos quilombos, sendo duramente reprimida. A 

roda, o gingado, o uso de instrumentos musicais conferiram-lhe um papel de dança, mas que 

representava também um ato de combate e permitia a fuga dos escravos.  

A manifestação cultural veio do continente africano e permanece até o presente 

momento. Somente em 1937 ela foi retirada do rol de crimes tipificados na legislação. As 

religiões de matriz africana também foram condenadas, mas permaneceram e cresceram em 

função de diferentes práticas de resistência. 

A abolição da escravatura não eliminou as mazelas nas relações sociais e os que ainda 

tinham em seu âmago a discriminação, o olhar de superioridade da elite branca continuou a 

interferir nos avanços que a população negra conseguia realizar. No início do século XX, os 

espaços ainda eram segregados para negros, pardos e os mais pobres. O futebol
2
, hoje um 

esporte tão popular, já foi um desses espaços de segregação racial. No Rio de Janeiro, a 

presença do jogador Francisco Carregal, filho de pai português e de mãe negra brasileira, 

na equipe do Bangu Athletic Club gerou protestos e, conseqüentemente, houve uma nota 

divulgada pela Liga Metropolitana de Football, em 1907, na qual proibia “pessoas de cor” nos 

times. Como consequência, o clube desligou-se da Liga. 

A representação imagética que faz a associação de uma determinada raça, neste caso a 

negra, à condição moral dela na sociedade. Convivia com a estigmatização do “vagabundo”, o 

que levava a sua vida social à marginalização. Não podia frequentar outros lugares e era 

ficava encurralado aos redutos que tinham a tolerância ou não do sistema de repressão 

governamental.    

Segundo Pereira (2011, p.281), nas primeiras décadas do século XX, a Imprensa negra 

se colocava num papel de ensinar regras de comportamento para homens e mulheres, a fim de 

que os estereótipos pudessem ser eliminados. Naquela época, ser negra significava ser alguém 

que poderia destruir famílias tradicionais. Em relação à figura masculina, os homens negros 

eram considerados preguiçosos e que viviam às custas das esposas, já que elas realizavam 

                                                 
1
Decreto Nº 847/1890.  

2
 Disponível em  http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/9530-

discrimina%C3%A7%C3%A3o-marcou-come%C3%A7o-do-futebol. Acesso em 02/09/2017. 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/9530-discrimina%C3%A7%C3%A3o-marcou-come%C3%A7o-do-futebol
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/9530-discrimina%C3%A7%C3%A3o-marcou-come%C3%A7o-do-futebol
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tarefas como domésticas e tinham mais vagas para a função. Pereira explica o posicionamento 

didático dado ao caso: 

Essa imprensa manifestava grande preocupação pedagógica, ao tentar ensinar aos 

negros como viver entre brancos, como dominar suas maneiras de se trajar, suas 

etiquetas, como se portar civilizadamente à mesa de refeição. Além disso, observa-se 

nesses jornais contínuo apelo ao bom comportamento em bailes, evitando 

transformá-los em "frege". Além disso, nota-se ao lado de elencar locais e dias 

festivos, principalmente "reuniões dançantes", nítida preocupação em alertar os 

negros para a necessidade de cultivar o trabalho e não apenas o lazer (Pinto, 1993). 

O comportamento da mulher negra é, também, uma preocupação constante, quase 

puritana, nesses jornais. É como se a mulher fosse a precipitadora de situações 

morais indesejáveis, que poderiam macular a imagem do grupo (Queiroz Jr., 

1975).IN Pereira, 2011)
3
 

 

 Conforme relata Mattos, existiu um planejamento político para separar os negros e 

pardos da elite branca, bem como embranquecer a “paisagem” e permitir o compartilhamento 

do espaço geográfico para aqueles que eram privilegiados e “superiores”: 

[...] políticas higienistas e eugenistas embasaram várias medidas de segregação 

racial. Uma delas, por exemplo, se efetivou através da estruturação do espaço 

geográfico, limitando as áreas de confluência entre os corpos considerados belos e 

saudáveis e a plebe rude, com seus corpos maltrapilhos e doentes.  Provavelmente, a 

formação dos bairros foi pensada politicamente para a separação higiênica e social, 

afastando desta forma a pobreza para bairros distantes (MATTOS, 2009,p.46). 
 

   Atualmente, ao transitar por zonas periférica e sul da cidade do Rio de Janeiro, fica 

perceptível a separação que se dá pela cor da pele. A maioria da população negra habita 

regiões mais pobres, carentes de infraestrutura e saneamento básico. A mão de obra fica 

concentrada em lugares próximos, como as comunidades na zona sul, ou bem distantes, o que 

leva o trabalhador a levar mais tempo no deslocamento e uma menor qualidade de vida. 

 O mito da democracia racial é propagado pelo fato de não ter existido um racismo 

institucionalizado no país após a abolição, tal qual foi implantado nos Estados Unidos da 

América com a segregação racial e o sistema de apartheid na África do Sul. É comum negar, 

tentar silenciar as vozes que denunciam os atos racistas e ainda contra-argumentar que as 

vítimas são os praticantes da violência sofrida. A imagem exteriorizada é de que existe um 

paraíso racial em virtude da miscigenação e do convívio pacífico entre brancos e negros. 

O fim do preconceito racial passa pela conscientização tanto dos opressores como dos 

oprimidos. De acordo com Teodoro (1996), a vítima saberia seus direitos e distinguiria se está 

ou não sofrendo discriminação. Por outro lado, evitaria a constante prática do racismo 

“inconsciente”, “involuntário”, ou não assumido de modo algum, como acontece. 

                                                 
3
Disponível em  https://www.revistas.usp.br/revusp/article/download/13883/15701. Acesso em 18/12/2016. 

https://www.revistas.usp.br/revusp/article/download/13883/15701
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(MUNANGA, 1996, p.102) 

 Os opositores ao reconhecimento de sua existência pressupõem que a desigualdade 

racial ocorre por falta de esforço ou vitimização dos que sofrem com o racismo estrutural. 

Contudo, é possível verificar a mazela através de pesquisas. Ao analisar estatisticamente os 

cargos de liderança nas empresas, há uma pequena parcela de negros atuando como chefes ou 

diretores. Os trabalhos que são desprestigiados na sociedade como pedreiros, coletores de lixo 

ou de serviços domésticos, como empregada e babá, têm um contingente enorme de negros e 

pardos nessas áreas. São postos que não exigem qualificação profissional e educacional de 

alto nível.  

Em 2016, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Instituto Ethos 

divulgaram um estudo realizado sobre o perfil social, racial e de gênero nas empresas 

brasileiras. Segundo os dados, a proporção de afrodescendentes no mercado de trabalho como 

um todo é muito inferior ao de brancos. Em posições de decisões de negócios e também 

estratégicos a parcela fica ainda menor.
4
 

 Quando o quadro funcional foi analisado quantitativamente, viu-se que o número de 

brancos é quase o dobro (62,8% de brancos e 35,7% de afrodescendentes) entre estagiários e 

trainees, Já nos cargos de supervisão, os brancos são 72,2% contra 25,9% de 

afrodescendentes. Apenas 6,3% dos gerentes são negros contra os 90,1% de brancos. No 

quadro executivo são 4,7% de negros contra 94,2% de brancos. Na composição dos conselhos 

de administração são 4,9% negros contra 95,1% de brancos. 

Por conta da cor da pele, também há uma estigmatização e ela reverbera na alta 

sociedade de que todo negro, pobre e que more em áreas desassistidas pelo governo são 

automaticamente bandidos. Como se a qualquer momento, se ele perder o emprego, logo vai 

tornar-se um traficante.  

 Em declaração durante realização do Fórum Empresarial de Defesa e Segurança do 

Sistema Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), em 2015, o então 

secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, disse 

que a crise financeira enfrentada pelos governos federal, estadual e municipal geraria um 

aumento no índice de violência nas ruas. 

Para ele, não conseguir pagar as contas básicas, como luz, água, além do aumento na 

                                                 
4
Negros e mulheres ocupam menos de 20 dos cargos altos das empresas. Disponível em  

https://oglobo.globo.com/economia/negros-mulheres-ocupam-menos-de-20-dos-cargos-altos-das-empresas-

19277091. Acesso em 10/09/2017. 

https://oglobo.globo.com/economia/negros-mulheres-ocupam-menos-de-20-dos-cargos-altos-das-empresas-19277091
https://oglobo.globo.com/economia/negros-mulheres-ocupam-menos-de-20-dos-cargos-altos-das-empresas-19277091
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taxa de desemprego iria refletir negativamente nas vias públicas e que a reclamação seria 

direcionada para a questão somente da segurança. É a fala de um ex-representante do Estado e 

tal discurso também coaduna com o que é disseminado pela sociedade em relação aos grupos 

menos favorecidos e automaticamente remete aos que moram nas áreas de risco, em sua 

maioria são comunidades (favelas), como integrantes da violência não como vítimas, porém 

como autores ou coautores dela.
5
 

 Ainda há a reiteração dessa imagem estigmatizante quando notícias que abordam a 

prisão de traficantes de cor negra na forma como são descritos nos títulos como “bandidos são 

presos com drogas”. Já os que são brancos e moram em bairros mais abastados 

economicamente são classificados como “jovens de classe média vendem drogas”. Por estas 

questões levantadas, a população prisional brasileira é composta por maioria de pretos e 

pardos. Quando o assunto é a violência e o trabalho, eles já têm um papel determinado pela 

sociedade, como se já fosse uma característica inata.  

 Quando a democracia racial é colocada em debate, mostra-se o quão é frágil essa linha 

de pensamento. Desde que não haja “invasão” do espaço ocupado majoritariamente por 

brancos, o negro será bem aceito. E o que caracteriza o negro é o seu fenótipo, cabelo crespo. 

O parâmetro usado para questionar a beleza é o padrão culturalmente criado, o qual 

hierarquiza o que é bonito e o que é feio. 

 É a partir desses critérios estabelecidos que uma pessoa percebe se está ou não inserida 

naquele determinado contexto estético. É dizer, ao mesmo tempo, que por ser negra, uma 

mulher não possa vencer o concurso Miss Brasil por não representar o país. Até 2017, foram 

sessenta e três edições, sendo apenas três jovens negras escolhidas para o posto.  

 O Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)mostrou que 

os negros compõem a maioria racial da população brasileira Todos os que se declararam como 

pretos e pardos corresponderam a 96,7 milhões de indivíduos, ou seja, 50,7% dos residentes.
6
 

 Em 2006, o contingente populacional negro havia ultrapassado o branco, de acordo 

com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE e dois anos 

                                                 
5"Temo a crise que se avizinha, que vá se refletir nas ruas. Deixa chegar a conta de luz, de água, vir o impacto do 

preço do óleo diesel, da gasolina, e o desemprego aumentar. O pior é que ainda vão reclamar da segurança, 

dizendo que está tudo ruim. Mas já estou avisando hoje que isso irá ocorrer" afirmou Beltrame a empresários. 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1600867-beltrame-avisa-a-empresarios-que-

crise-fara-violencia-aumentar.shtml Acesso em 15/10/2017 

6
Dados disponíveis no site do Governo Federal http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/07/censo-2010-mostra-

as-diferencas-entre-caracteristicas-gerais-da-populacao-brasileira. Acesso em 03/09/2017 
 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1600867-beltrame-avisa-a-empresarios-que-crise-fara-violencia-aumentar.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1600867-beltrame-avisa-a-empresarios-que-crise-fara-violencia-aumentar.shtml
http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/07/censo-2010-mostra-as-diferencas-entre-caracteristicas-gerais-da-populacao-brasileira
http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/07/censo-2010-mostra-as-diferencas-entre-caracteristicas-gerais-da-populacao-brasileira
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mais tarde representava a maioria da população. Em virtude de existir a declaração de raça, o 

autorreconhecimento teve influência no aumento do número de pessoas que dizem ser pretos 

ou pardos. Se fosse levado apenas em consideração o fator taxa de fecundidade, a população 

negra seria majoritária somente em 2020. 

 Dos vinte e sete estados, Pará, Bahia e Maranhão figuram como os que concentram 

maior participação de pretos e pardos, em torno de 76% da população total em cada um. Já 

São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro possuem o montante de 45% da população 

preta e parda do país.  

 

1.1 A INFLUÊNCIA DO MOVIMENTO NEGRO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS 

POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS 

 O movimento negro tem desempenhado um papel crítico e ativista em relação ao 

racismo e suas mazelas desde o século passado. A Frente Negra Brasileira foi idealizada e 

liderada por Arlindo Veiga dos Santos, professor da Faculdade de Filosofia São Bento e 

jornalista do Correio Paulistano. Com uma proposta de luta pela ascensão do grupo na 

sociedade, foi fundada em 1931. Lutavam contra a segregação nos cinemas, teatros, 

barbearias, hotéis, restaurantes. Todos os espaços brasileiros em que o negro não entrava, 

constituía o alvo prioritário da Frente, maior expressão da consciência política afro-brasileira 

da época. (NASCIMENTO Apud HUNTLEY e GUIMARÃES, 2000, p.205). 

 O ex-presidente Getúlio Vargas desfez a FNB em 1937. Contudo, já havia conflitos 

internos entre os militantes de esquerda e de direita. De acordo com Pereira (2011), eles se 

chamavam de frentenegrinos e muitos deles formaram, cada qual em suas posições 

ideológicas, a militância negra posterior. Atualmente, é conhecida como "velha militância" em 

oposição aos que assumiram a liderança do “protesto negro” nos anos 1970. 

 As conquistas pela implantação de leis no combate ao racismo e desigualdade social 

devem-se à militância do movimento negro. A discussão sobre o tema e as políticas públicas 

criadas com a finalidade de reparação para o povo afrodescendente são parte da agenda 

pública. Além da atuação de ativistas, o Estado também participa como órgão fiscalizador. No 

entanto, é necessário que seja acionado por aqueles que considerem que as leis não estejam 

sendo cumpridas. 

 Outro momento importante no combate ao preconceito racial começou se deu em 

1951quando foi promulgada a Lei Afonso Arinos. Nela, quaisquer práticas de atos gerados 
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pelo racismo eram consideradas contravenções penais.   

Posteriormente, a Constituição Federal de 1988, chamada de “Constituição Cidadã” 

foi resultado de uma mudança nas ideias e no cenário político que possibilitou que, no ano 

seguinte, em 1989, após intensa participação do movimento negro, fosse criada a lei que 

define o racismo como crime, não como apenas uma contravenção penal, e o tornasse 

inafiançável
7
.  

 Já no século XXI, vinculada atualmente ao Ministério de Direitos Humanos, a 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) foi criada em 21 de 

março de 2003 depois de constantes negociações entre o Governo Federal e representações de 

entidades nacionais do movimento negro.
8
Em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial

9
foi 

lançado com medidas que visam legalizar direitos e estabelecer preceitos jurídicos para 

diminuir a desigualdade racial e promover a inclusão. 

 Em 2015, numa matéria especial da Deutsche Welle
10

sobre os cincos anos do estatuto, 

o promotor de Justiça e professor de Direito Penal Christiano Jorge Santos da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) disse que as mudanças na área criminal 

ficaram contraditórias com a legislação em vigor e permitem penas menores como é o caso do 

artigo 60da Lei contra o Racismo de 1989, que trata do racismo no ambiente de trabalho, e 

que ficou brando no Estatuto.  

Isto é, esse artigo tinha caráter punitivo, passou a ter viés educativo: "Há uma parte 

inconstitucional porque a Constituição prevê reclusão e, no Estatuto, há uma punição com 

prestação de serviços à comunidade, uma pena menor[...]Foi muito mal redigido. Ele 

apresentou algumas alterações que atrapalharam", argumentou o promotor supracitado. 

 De acordo com Gomes (2001, p. 6-7 ApudSANTOS,2008), as ações afirmativas são 

políticas públicas, e que também existem na esfera privada, cujo objetivo principal é 

concretizar o princípio constitucional da igualdade de direitos e neutralizar os efeitos de atos 

discriminatórios de raça, gênero, idade, origem nacional e compleição física. 

 No período pós-abolição, os negros acreditavam, e ainda acreditam, que a educação 

formal era o melhor caminho para ascender socialmente. Foi uma das técnicas sociais 

                                                 
7Lei Nº 7.716/1989.  

8As discussões ocorreram logo após a posse do então Presidente Luiz Inácio LULA da Silva em seu primeiro 

mandato. 

9Lei nº 12.288/ 2010 
10

 Disponível em http://www.dw.com/pt-br/cinco-anos-depois-avan%C3%A7os-do-estatuto-da-igualdade-racial-

s%C3%A3o-controversos/a-18597050 .  Acesso em 08/10/2017. 

http://www.seppir.gov.br/
http://www.seppir.gov.br/
http://www.dw.com/pt-br/cinco-anos-depois-avan%C3%A7os-do-estatuto-da-igualdade-racial-s%C3%A3o-controversos/a-18597050
http://www.dw.com/pt-br/cinco-anos-depois-avan%C3%A7os-do-estatuto-da-igualdade-racial-s%C3%A3o-controversos/a-18597050
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utilizadas para sair da condição marginalizada e usufruir da mobilidade social, que é uma das 

vertentes da chamada “democracia racial” (SANTOS apud SECAD,2005). 

 No passado, o papel relegado à educação como meio de ascensão era destinado apenas 

aos escravos confinados em fazendas de padres jesuítas. Para os religiosos, a “elevação 

moral” se dava por meio do processo de catequização, mas era restritivo. Os escravos não 

tinham acesso aos estudos de instrução média e superior. O processo era de aculturação, uma 

vez que a visão de mundo cristã era transmitida pedagogicamente desde a infância, sendo uma 

maneira de moldar a moral e o comportamento social dos escravos. Havia a preocupação 

apenas em ditar como os escravos deveriam estar na sociedade, o que perdurou durante 

décadas posteriores, adentrando o século XX. Era o processo de aculturação, objetivando o 

esquecimento de ligações da com a sua terra e as tradições de seu grupo étnico. 

 Em 1889, José Ricardo Pires de Almeida publicou em francês uma obra sobre a 

história e legislação da instrução pública no Brasil, entre os anos de 1500 e 1889.  Enquanto 

destacava que durante o Império brasileiro tinha sido assimilado tudo o que havia de mais 

moderno em comparação às nações avançadas da Europa, também afirmava que o país que 

ocupava o papel de líder na América Latina ainda não tinha atingido o seu ápice, 

provavelmente, por conta da inclusão de “indígenas e trabalhadores rurais de raça” no 

contingente populacional de 14 milhões de habitantes em 1886. 

 Este estudo trouxe à tona duas vertentes importantes para a análise: exclusão e 

abandono. O ensino público preconizava o básico para a população negra. Saber ler e escrever 

era o máximo a que chegariam e não o mínimo. No entanto, não os deixar avançar a outros 

níveis de ensino contabilizava negativamente para fins estatísticos na visão do pesquisador.  E 

era, aparentemente, somente esta preocupação quanto à reputação do país no exterior. 

 As prioridades eram a modernização urbana
11

 para colocar o país, principalmente, a 

capital da república, o Rio de Janeiro, no seleto grupo de nações no início do século XX. Todo 

o modelo arquitetônico e urbanístico teve a inspiração na França, além do processo iniciado 

de colonização europeia em território brasileiro nas últimas décadas do século XIX. 

                                                 
11Houve durante a presidência de Francisco de Paula Rodrigues Alves (1902 a 1906) a implantação do projeto 

que tinha a intenção de transformar a capital, o Rio de Janeiro, na “capital do progresso”.  Sob o comando do 

engenheiro Francisco Pereira Passos, o projeto “Embelezamento e Saneamento da Cidade”, o “bota-abaixo”, 

promoveu ações como o escoamento de águas pluviais, melhoramentos dos serviços a cargo da Prefeitura e 

abertura de escolas primárias. Disponível em http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-

de-janeiro/66-o-rio-de-janeiro-como-distrito-federal-vitrine-cartao-postal-e-palco-da-politica-nacional/2911-

administracao-pereira-passos-o-bota-abaixo. Acesso em 08/10/2017. 

  

 

http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/66-o-rio-de-janeiro-como-distrito-federal-vitrine-cartao-postal-e-palco-da-politica-nacional/2911-administracao-pereira-passos-o-bota-abaixo
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/66-o-rio-de-janeiro-como-distrito-federal-vitrine-cartao-postal-e-palco-da-politica-nacional/2911-administracao-pereira-passos-o-bota-abaixo
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/estude/historia-do-brasil/rio-de-janeiro/66-o-rio-de-janeiro-como-distrito-federal-vitrine-cartao-postal-e-palco-da-politica-nacional/2911-administracao-pereira-passos-o-bota-abaixo
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 Ainda nos anos de 1900, a escola continuou sendo responsável pela permanência da 

desigualdade racial e tanto a militância como os intelectuais negros descobriram esta faceta no 

sistema educacional, cujas ações tinham o objetivo de embranquecer culturalmente em 

sentido amplo (NASCIMENTO,1978; MUNANGA,1996;SILVA,1996 e 1988apud 

SECAD,2005),com ementas de ensino eurocêntricas e que, acima de tudo, desqualificavam o 

continente africano e inferiorizavam racialmente a população negra. 

 O movimento negro lutou para que as diretrizes educacionais fossem mudadas e que a 

história e cultura afro-brasileiras estivessem na grade curricular. A Lei 10.639
12

 veio para 

incluir mais artigos pertinentes ao tema, além do que já existia na Lei N°9.394/1996 sobre o 

“estudo da raça negra” na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o que foi mais 

uma vitória da luta anti-racismo, porém é preciso que haja regulamentação nos estados e 

municípios e que haja qualificação dos professores e o seu constante aperfeiçoamento 

pedagógico.  

 Apesar deste avanço, a lei federal não menciona a necessidade dos cursos de 

graduação reformularem a grade de disciplinas do ensino superior, especialmente, os de 

licenciatura, para atender a esta demanda. A criação de legislação atrelada ao combate ao 

racismo não necessariamente surtirá o efeito desejado, caso não haja uma participação mais 

efetiva do Estado. 

1.2 COTAS PARA MODELOS NEGROS 

 O Ministério Público de São Paulo recebeu denúncia sobre o fato de desfiles no São 

Paulo Fashion Week não terem a presença de negros e afrodescendentes nos castings das 

grifes.  A empresa organizadora do evento, Luminosidade Marketing e Produções S.A, 

assinou um Termo de Ajustamento de Conduta 
13

através do seu representante para cumprir o 

percentual mínimo de modelos exigido. A cota estabelecida pela entidade é de 10%. 

O MPSP considerou que é dever do órgão atuar em prol do Estado brasileiro na 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantir a erradicação da marginalização 

social. A exclusão de grupos étnicos constitui um processo histórico, complexo e com várias 

faces. A instituição avaliou que o São Paulo Fashion Week é signatário com pessoas jurídicas 

                                                 
12Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira", e dá outras providências. (LEI No10.639/2003) 
13

TAC assinado com o Ministério Público de São Paulo – Disponível 

emhttp://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2009/mai09/SP%20Fashion%20Week

%20%20e%20MP%20firmam%20TAC%20para%20incentivar%20inclus%C3%A3o%20s. Acesso em 

04/04/2017.  

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2009/mai09/SP%20Fashion%20Week%20%20e%20MP%20firmam%20TAC%20para%20incentivar%20inclus%C3%A3o%20s
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2009/mai09/SP%20Fashion%20Week%20%20e%20MP%20firmam%20TAC%20para%20incentivar%20inclus%C3%A3o%20s
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do poder público (União e o município de São Paulo)e utilizando verba pública para realizar o 

evento. Afirmou ainda que é política pública incluir as populações negra, afrodescendente e 

indígena. 

 Em 2009, o Ministério Público de Rio de Janeiro (MPRJ) apurou uma possível 

conduta discriminatória na seleção de profissionais na cidade carioca. No inquérito civil
14

 

consta que a Ouvidoria da SEPPIR encaminhou documentos para averiguação do órgão no 

estado e que estes estavam agregados ao inquérito instaurado pela Promotoria de Justiça de 

Direitos Humanos e Inclusão Social
15

 paulistano.  

 No entendimento do MPRJ não houve a necessidade de ajustamento de conduta, uma 

vez que o representante legal da “Luminosidade” Paulo Borges prestou esclarecimentos sobre 

o evento Fashion Rio e apresentou o “Manual de Grife”
16

 . Sendo assim, o procurador deu o 

parecer de que a empresa já estava cumprindo o que determinava no TAC. O procedimento foi 

arquivado em 2010. 

 De acordo com o Frei David, ativista e diretor executivo da ONG Educafro, depois da 

criação do Estatuto da Igualdade Racial ficou mais difícil lutar pelos direitos dos modelos, já 

que a inclusão da cota de 10% na lei de 2010 não obriga o cumprimento deste percentual e 

aumentar a abrangência em conformidade com o número populacional não foi possível. A 

legislação tornou-se autorizativa e não determinativa. 

“Quando saiu o Estatuto, nós exigimos que eles ampliassem para 20%, já que 35% 

da população de São Paulo é negra. Mas eles disseram que não, porque o estatuto é 

autorizativo, não determinativo. Ou seja, faz quem quer. E o MP deu razão a eles. 

Quanto não havia o Estatuto, o MP podia obrigar, depois acabou essa possibilidade” 

(Frei David em entrevista para Deutsche Welle
17

 na notícia “Cinco anos depois, 

avanços do Estatuto da Igualdade Racial são controversos). 

 

 Não ter punição para a maioria das situações relacionadas no Estatuto
18

, salvo os que já têm 

                                                 
14Inquérito Civil N°14.111/2009 

15Inquérito Civil N° 03/2008/GAEIS 

16No inquérito Civil N°14.111/2009 consta que “Independentemente da liberdade de definição do casting acima 

citada, sugerimos que a grife mantenha um mínimo de 10% (dez por cento) de modelos negros ou 

afrodescendentes, ou indígenas, do total dos modelos participantes em sue desfile, sendo que serão considerados 

modelos afrodescendentes aqueles com ascendente por consangüinidade de até 2° grau”. 
17

 Disponível em http://www.dw.com/pt-br/cinco-anos-depois-avan%C3%A7os-do-estatuto-da-igualdade-racial-

s%C3%A3o-controversos/a-18597050 .  Acesso em 08/10/2017. 

18Art. 46.  Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista federais deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros 

nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. 

 § 1oOs órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão, nas especificações para contratação de 

serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias, a 

obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou 

serviço contratado. 

http://www.dw.com/pt-br/cinco-anos-depois-avan%C3%A7os-do-estatuto-da-igualdade-racial-s%C3%A3o-controversos/a-18597050
http://www.dw.com/pt-br/cinco-anos-depois-avan%C3%A7os-do-estatuto-da-igualdade-racial-s%C3%A3o-controversos/a-18597050


22 

 

lei própria, não conscientiza, por exemplo, de que é a inclusão da beleza negra no ambiente da 

moda seja representativa e necessária. 

 Ao mesmo tempo em que existe um avanço na luta contra o racismo, o fato de existir 

uma possibilidade legal abre espaço para que situações discriminatórias continuem 

acontecendo. A conquista com a assinatura do TAC não foi determinante para o seu sucesso 

completo, pois há lacunas que são preenchidas durante a escolha do fenótipo dos modelos que 

são considerados pardos e pretos. Existe uma preferência pelo tom da cor da pele. Esta 

abordagem será discutida nos próximos capítulos. 

 

CAPÍTULO 2 

2. O MERCADO PUBLICITÁRIO E A DIVERSIDADE NA MÍDIA 

2.1  ESTEREÓTIPOS 

 A escravidão no Brasil não é apenas um fato histórico. As raízes africanas, crenças e 

dores perpassam o imaginário coletivo e formam as apreensões e sentimentos que os 

habitantes carregam dentro si, tendo implicações sobre as relações sociais cotidianas. 

Um exemplo disso no mundo da moda foi a situação vivida pela marca de roupas de 

grife Maria Filó. A empresa lançou uma peça gráfica que tinha como motivo a rotina nas 

fazendas escravocratas, onde senhores e sinhás eram servidos por escravos. A ideia era usar a 

arte como algo comercial, como estampa de uma blusa voltada a um público formado pela 

classe média alta, já que o preço do vestuário era de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove 

reais)
19

.  

Houve vários protestos contra a marca por ter utilizado uma estampa ofensiva à 

população afro-brasileira, ignorando sua memória e seu sofrimento. Tal situação, 

constrangedora para a empresa, se deve a sua insensibilidade quanto à história de uma parte 

considerável da população brasileira. Embora esta parte não seja público alvo da empresa pelo 

baixo poder aquisitivo da grande maioria de seus membros, ultimamente ela tem conquistado 

espaços de visibilidade que possibilitam que protestos como o que ocorreu façam efeito e 

                                                                                                                                                         
 § 2oEntende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o conjunto de medidas sistemáticas 

executadas com a finalidade de garantir a diversidade étnica, de sexo e deidade na equipe vinculada ao projeto 

ou serviço contratado. 

 § 3oA autoridade contratante poderá, se considerar necessário para garantir a prática de iguais 

oportunidades de emprego, requerer auditoria por órgão do poder público federal. 

 § 4oA exigência disposta no caput não se aplica às produções publicitárias quando abordarem 

especificidades de grupos étnicos determinados. (LEI Nº 12.288/ 2010) 
19

 Disponível em http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/dia-a-dia/noticia/2016/10/marca-de-roupa-brasileira-cria-

blusa-com-estampa-de-escravos-e-causa-revolta-7785868.html. Acesso em 20/11/2017. 

http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/dia-a-dia/noticia/2016/10/marca-de-roupa-brasileira-cria-blusa-com-estampa-de-escravos-e-causa-revolta-7785868.html
http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/dia-a-dia/noticia/2016/10/marca-de-roupa-brasileira-cria-blusa-com-estampa-de-escravos-e-causa-revolta-7785868.html
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forcem a uma mudança de postura dessas grandes marcas.  

 Outro exemplo foi o da campanha do papel higiênico Personal Vip Black, divulgada 

no dia 23/10/2017. Trata-se de um produto voltado para a classe A. A cor do produto é preta e 

a agência Neogama, contratada para pensar na promoção, se apropriou da hashtag 

#blackisbeautiful para veicular a ação. O slogan Black is Beautiful foi largamente usado pelo 

Movimento Negro dos Estados Unidos para reafirmar a beleza negra, uma vez que o padrão 

estético predominante discriminava o fenótipo da população afroamericana. Nos anos 1960, o 

movimento Black Power criou um estilo que reforçava positivamente o uso do cabelo crespo 

como uma força política e trabalhava a autoestima coletiva. 

A ação promocional gerou desconforto e revolta nas redes sociais por aqueles que 

conhecem a luta contra o racismo. A repercussão negativa foi intensa e que reabriu o debate 

em torno do tema racismo. A modelo da propaganda, a atriz Marina Ruy Barbosa, que é ruiva, 

tinha publicado a peça publicitária em seu perfil na rede social Instagram, mas, diante dos 

acontecimentos, retirou do ar. A Neogama excluiu a menção do slogan de toda a campanha 

publicitária. Em nota à imprensa
20

, afirmou que não houve intenção de que houvesse 

referência com o Movimento Negro. 

A leitura dos comentários em posts de jornais como Extra e O Globo
21

 no Facebook 

permitem perceber a voz dissonante dos usuários que argumentavam que não viam qualquer 

tipo de preconceito por causa da cor do produto.  Não conseguiam ter a ampla visão de que, 

na verdade, era o slogan Black is Beautiful sendo usado para algo descartável, relacionado a 

elementos considerados impuros e indesejáveis (excreções humanas) e voltado para um grupo 

social elitizado. Este era o cerne da questão e não o fato apenas do papel higiênico ser preto 

como muitos argumentaram.  

Ainda outro exemplo. A 63ª edição do concurso Miss Brasil de 2017 teve reações 

negativas nas redes sociais porque a vencedora, Monalysa Alcântara, é uma mulher negra. 

Frases como “cara de empregadinha”, “de que agora havia cota” [para o concurso de Miss 

Brasil], em sentido pejorativo, ou que os jurados estavam sendo “politicamente corretos” 

                                                 
20

 “A mensagem criativa da campanha para o produto Personal Vip Black foi selecionada com o objetivo de 

destacar um produto que segue tendência de design já existente no exterior e trazida pela Santher para o Brasil. 

Nenhum outro significado, que não seja esse, foi pretendido. Refutamos toda e qualquer insinuação ou 

acusação de preconceito neste caso e lamentamos outro entendimento que não seja o explicitado na peça. Desta 

forma, Santher e Neogama vem a público informar que tal assinatura foi retirada de toda comunicação da 

campanha e apresentar suas desculpas por eventual associação da frase adotada ao movimento negro, tão 

respeitado e admirado por nós”. Disponível em  https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/marina-ruy-barbosa-

apaga-post-papel-higienico-preto/ . Acesso em 24/10/2017. 
21

 Disponível no site do jornal Extra https://extra.globo.com/noticias/brasil/marca-lanca-papel-higienico-preto-

com-slogan-de-movimento-negro-gera-revolta-21982933.html.  Acesso em 24/10/2017 

https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/marina-ruy-barbosa-apaga-post-papel-higienico-preto/
https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/marina-ruy-barbosa-apaga-post-papel-higienico-preto/
https://extra.globo.com/noticias/brasil/marca-lanca-papel-higienico-preto-com-slogan-de-movimento-negro-gera-revolta-21982933.html
https://extra.globo.com/noticias/brasil/marca-lanca-papel-higienico-preto-com-slogan-de-movimento-negro-gera-revolta-21982933.html
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tiveram espaço na web. Durante os 63 anos de existência, apenas três representantes 

femininas negras ocuparam a primeira posição e puderam disputar no evento internacional 

como a brasileira mais bonita. A primeira foi Deise Nunes, em 1986, e depois de 30 anos, em 

2016, Raissa Santana. Por razões óbvias, já que a estética é o foco do evento, era de se esperar 

que todo o racismo que envolve o corpo negro estivesse presente em um concurso de beleza 

feminina. 

As críticas sobre o fenótipo de Monalysa Alcântara
22

estavam atreladas aos estereótipos 

racistas que determinam quais posições sociais a população negra ocupa devido à 

desigualdade racial, como se fosse algo natural, biológico. Notam-se neles claramente a 

aceitação passiva da ideologia do embranquecimento, o que torna o debate sobre ela um tabu 

e uma polêmica quando é revelada. 

A democracia racial é difundida no discurso de que a população negra pode fazer o 

que quiser, porém quando ela transita por outros espaços, onde não está com frequência, causa 

estranhamento e consequentemente torna-se o estopim para aparecer a verdadeira face do 

racismo praticado no Brasil. A beleza negra está em constante desafio, já que a discriminação 

decorre das características físicas que compõem esta população. Compreender a própria 

estética negra em um universo já padronizado pelo olhar ocidental branco é um dos 

questionamentos a serem feitos, como discorre Almeida: 

Tanto no movimento de produção quanto de recepção a produção estética será 

definida pelas redes de elaboração não estéticas - religião, contexto, etc -, no 

entanto, no particular caso da estética negra é imperioso questionar as redes de 

significações firmadas para a delimitação do corpo negro na cultura ocidental, 

recorrentemente esta corporeidade é tomada como locus do desejo, do tribalismo ou 

da ameaça. Pensar uma estética negra na atualidade provoca-nos a buscar outras 

trilhas e deslocar-nos de percepções e atitudes já convencionadas na configuração do 

corpo negro
23

. (ALMEIDA, S/D) 
 

E, dentro deste contexto, a teledramaturgia aflora ainda mais o preconceito, uma vez 

que atinge um público ainda maior e retrata fenômenos cotidianos passados e atuais. A 

construção dos personagens na ficção pelos novelistas carrega impressões, características 

físicas que ficam atreladas aos mocinhos e vilões, reafirmando, assim, estereótipos raciais.  

Constata-se que os atores negros interpretam, em sua maioria, o escravo em obras de 

época, a empregada doméstica e o traficante de drogas nas comunidades cariocas nos dramas 

contemporâneos. É o papel pré-determinado para os que desejam escolher a carreira. O mais 

                                                 
22

 Disponível no site do Jornal O Dia em http://odia.ig.com.br/brasil/2017-08-21/piauiense-vence-o-miss-brasil-

e-sofre-racismo-na-web-cara-de-empregada.html Acesso em 01/09/2017 
23

 Disponível em http://www.academia.edu/3256055/Est%C3%A9tica_negra . Acesso em 15/07/2017 

http://odia.ig.com.br/brasil/2017-08-21/piauiense-vence-o-miss-brasil-e-sofre-racismo-na-web-cara-de-empregada.html
http://odia.ig.com.br/brasil/2017-08-21/piauiense-vence-o-miss-brasil-e-sofre-racismo-na-web-cara-de-empregada.html
http://www.academia.edu/3256055/Est%C3%A9tica_negra
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recente sucesso na telenovela brasileira do horário nobre, A Força do Querer, teve o 

personagem Sabiá, era líder do tráfico em um morro carioca, interpretado por Jonathan 

Azevedo. Em virtude da aceitação do público, o personagem foi mantido até o final da trama. 

Estava previsto que a sua participação seria de alguns capítulos. Em todos os núcleos da 

trama, havia um total de três personagens negros: Leila, uma mulher bem-sucedida 

profissionalmente, ex-mulher do personagem Caio, do núcleo principal, vivida por Lucy 

Ramos, que saiu no início e teve pouca importância; Marilda, amiga de uma das 

protagonistas, a Ritinha, vivida por Dandara Mariana, que teve um lugar coadjuvante sem um 

enredo próprio para o personagem, e o já citado Sabiá. 

O racismo é abordado na televisão ainda com certa discrição devido ao tabu criado em 

torno dele, mas o assunto retoma a atenção coletiva quando alguém que trabalhe na mídia, 

seja como jornalista ou artista, sofre ataques racistas na internet ou então quando um autor 

decide destacar as práticas do crime em sua obra, como é o caso da recente novela global Do 

outro lado do paraíso.  

A personagem Raquel (Erika Januza) é a amiga da protagonista Clara (Bianca Bin). 

Ela vivia em um quilombo onde trabalhava com capim dourado. Posteriormente, ocupou a 

vaga de empregada doméstica na casa de Nádia (Eliane Giardini) que é casada com Gustavo 

(Luis Mello) e mãe de Bruno (Caio Paduan) e Diego (Arthur Aguiar). Lá, a Raquel 

apaixonou-se por Bruno. O romance foi marcado por preconceito racial e social. Numa 

passagem de tempo de 10 anos, ela retornou à cidade como juíza. A discriminação racial dos 

ex-patrões ficou velada em virtude da sua posição social, uma vez que antes as palavras 

racistas eram ditas diretamente para ela. No entanto, o casal não mudou o seu comportamento 

com outras pessoas. 

Comparando as épocas, conforme relata Araújo (2008, p.980), até o final dos anos 90, 

poucas telenovelas trataram a discriminação racial contra o negro de forma direta. Imputavam 

a um vilão a personificação das práticas racistas, fazendo, assim, com que o racismo fosse 

sempre entendido como uma prática individual, não constitutiva da sociedade brasileira. 

A preferência para representar os protagonistas em novelas continua sendo pelos 

profissionais brancos. São os que ficam nos papéis de galãs e mocinhas. Ao longo dos últimos 

vinte anos, houve poucos que figuraram neste espaço e a atriz que conseguiu ir mais longe até 

o momento foi Tais Araújo. Na novela Da Cor do Pecado, exibida em 2004, ela viveu a Preta 
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de Sousa, personagem principal. Posteriormente, em 2009, foi a primeira Helena negra de 

uma trama Viver a Vidado autor Manoel Carlos. Viveu também uma das empreguetes na 

telenovela Cheias de Charme (2012), figurando como uma das três personagens principais e 

mocinhas. Desde 2015, ela e o marido Lázaro Ramos, provavelmente o ator negro mais 

reconhecido pelo público em atividade atualmente no Brasil, vivem juntos os protagonistas da 

série Mister Brau. 

De acordo com o Araújo (2008, p.981), ela não teve nenhum outro personagem de 

destaque até 2008, porém, sua trajetória mostra uma nova perspectiva atualmente. Neste 

momento, cabe uma reflexão de que ela está na posição de ser a única atriz bem-sucedida e 

que interpreta papéis importantes; é garota-propaganda da marca francesa de cosméticos 

L’Óreal, e Taís Araújo e Lázaro também formam um dos casais mais influentes na mídia na 

atualidade. 

Se a telenovela é um retrato da sociedade brasileira, por que há poucos atores negros e, 

consequentemente, um número muito pequeno deles ocupando posições de destaque? Estão 

sempre relegados a papéis secundários e descartáveis na obra televisiva. A representatividade 

em cargos de direção ou como autor de obras é ainda mais escassa. O mesmo ocorre em 

agências de publicidade que desenvolvem campanhas sob o ponto de vista do homem branco, 

porém direcionadas para as minorias. 

A invisibilidade é uma faceta do racismo estrutural, já que ela demarca o território a 

ser frequentado pela população negra devido à própria desigualdade racial. Não ser visto em 

telenovelas, enquanto há no Brasil mais habitantes declaradamente pretos e pardos, reforça 

quem produz o que e para quem a partir de valores da sociedade e que são repassados por 

meio da mídia. A falta de poder aquisitivo é uma das justificativas para que haja esta exclusão, 

sendo também esta outra face do racismo. 

A escassez de oportunidades no mercado de trabalho, seja na teledramaturgia ou na 

moda, está intimamente ligada ao fenótipo no caso brasileiro. Isto é, um candidato a trabalho 

pode ser automaticamente dispensado em função da cor de sua pele, não porque não tenha 

talento. Portanto, ter o tom de pele mais claro confere mais chances a integrantes da 

população negra. Araújo conceitua historicamente o papel de inferioridade do negro: 

 

As marcas resultantes desse desejo no imaginário do povo brasileiro começaram a 

ser verificadas em estudo realizado nos anos 50 por Oracy Nogueira, em que ele 

compreendeu que desenvolvemos uma forma de preconceito distinta dos Estados 

Unidos, o que dá “margem a uma controvérsia difícil de superar”. Nosso preconceito 
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racial atém-se mais às aparências, às marcas fenotípicas; quando mais traços físicos 

de negros mais problemas, diferente do preconceito racial de origem norte-

americano, em que uma gota de sangue negro é fator de exclusão, 

independentemente de a pessoa ter mais traços brancos do que negros. [...] as 

telenovelas brasileiras, mexicanas, colombianas, venezuelanas, ou produzidas em 

qualquer parte da América Latina, que funcionam como os melhores atestados de 

que sempre prevaleceu a ideologia da branquitude como formadora do padrão ideal 

de beleza e, ao mesmo tempo, como legitimadora da ideia de superioridade do 

segmento branco. A escolha dos galãs, dos protagonistas, celebra modelos ideais de 

beleza europeia, em que, quanto mais nórdicos os traços físicos, mais alto ficará o 

ator ou atriz na escolha do elenco. Os mesmos também receberão as melhores notas 

nos processos de escolha e premiação dos mais bonitos do ano pelas revistas que 

fazem a crônica cotidiana do mundo das celebridades. No lado contrário, os atores 

de origem negra e indígena serão escalados para representar os estereótipos da 

feiura, da subalternidade e da inferioridade racial e social, de acordo com a 

intensidade de suas marcas físicas, seu formato de rosto, suas nuanças cromáticas de 

pele e textura de cabelo, portanto de acordo com o seu grau de mestiçagem. 

(ARAÚJO, 2008, p. 983) 

 

A discussão sobre o tema deve ser amplamente disseminada, uma vez que não 

compreender as razões e, consequentemente propor soluções, não mudará o cenário e os que 

tentam renegar a existência do racismo permanecerão com os valores permeando no 

consciente coletivo. Como explicitado por Carlos Moura (2002, p.20), a sociedade não se abre 

para o diferente, se nega a aceitar e reconhecer os valores dos antepassados que construíram 

para o país. A mídia tem grande responsabilidade, pois é nela que a opinião pública aparece e 

é também uma de suas principais formadoras. 

De acordo com Ajzenberg (2002, p.32), é preciso combater essa invisibilidade do 

racismo em três frentes: expor as situações concretas onde aparece o racismo; produzir 

artigos, divulgar contribuições de estudiosos do assunto e dar maior importância na cobertura 

de eventos sobre o tema.  

2.2 PRESENÇA EM ESPAÇOS MIDIÁTICOS 

O tabu em discutir o racismo é um fator que contribui para que a luta seja lenta, apesar 

dos avanços, como a criação de revistas especializadas na causa e que dão representatividade 

à população negra. Elas divulgam que há juízes, jornalistas, advogados, professores 

universitários negros, só que não estampam capas de revistas da grande mídia. A criação da 

Raça Brasil, em 1996, foi um marco importante, por ter sido a primeira revista no Brasil 

voltada para o público negro e por estampar somente personalidades negras em suas capas.  

Podemos falar em avanço a partir da perspectiva de que um produto jornalístico com 

um público-alvo específico pudesse ter sucesso. Ela chegou ter 200 mil exemplares vendidos 

e transformou o viés publicitário da marca Vasenol que, no final da década de 1990, 
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desenvolveu um creme hidratante para peles morena e negra (OLIVEIRA, 2002, p.39). Houve 

um aumento de 60% nas vendas naquela época. O setor de cosméticos demorou a entender 

que existia um perfil de consumidor que não estava sendo atendido e que ele tem poder de 

compra como os outros. 

Ter visibilidade pelas suas conquistas e representatividade em jornais, revistas e 

conteúdos online não é para todos. A exceção é o casal Tais Araújo e Lazaro Ramos. Em 

janeiro de 2016, estiveram na capa da Rolling Stone. Já em 2017, o periódico Veja deu 

destaque e colocou na chamada “O casal imbatível. Tais Araújo e Lazaro Ramos é o par mais 

poderoso do showbiz. E ainda simbolizam a vitória do talento sobre a barreira racial”.
24

Alguns 

leitores do veículo criticaram pela escolha e pelo uso das palavras, que enfatizam a luta 

antirracista. A revista paulista tem o público-alvo mais elitista e de visão conservadora sobre 

os temas que aborda. 

2.3 A MODA 

Para compreender o mundo fashion, foco deste trabalho, é necessário perceber que a 

moda tem um caráter efêmero. Ela está em constante transformação e é movido por 

tendências. Consequentemente, é socialmente construída e tem como principal viés a 

mercadologia. Isto é, foi feita para ser consumida como um produto dentro do sistema 

capitalista.  

O estilo pessoal, a marca, a impressão que alguém queira passar em um ambiente de 

trabalho ou no círculo de amigos advém da moda. É nela que a identificação de pares terá 

abrangência perceptiva e permitirá a integração ao grupo a que pertencemos. O estilo pessoal 

de se vestir é evidente e pode não ocasionar o rompimento radical com o grupo, tendo assim a 

possibilidade de distinção (GONÇALVES, 2008, p.26). 

De acordo com SIMMEL (1971, p.315 apud BARNARD, 2003, p.13), existem duas 

necessidades contraditórias no homem: a necessidade de integração que o faz buscar ser igual 

aos outros e também a busca pela singularidade com o todo social.  É a possibilidade do 

indivíduo não perder a sua referência como construtor do social e como seu sujeito que, 

enquanto está imerso em uma realidade da grande massa, tem impulsos de mudança. Esta 

lógica social é absorvida e cria outros segmentos como a moda hippie, punk, hip hop, funk, 

glubber, dentre outras (GONÇALVES, 2008, p.27). 
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Disponível em http://www.huffpostbrasil.com/2017/02/25/a-capa-da-veja-com-tais-araujo-e-lazaro-ramos-

irritou-muitos-lei_a_21721683/. Acesso em 05/11/2017. 
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A moda tem a característica de propiciar uma finalidade que o indivíduo almeja 

alcançar. Se um advogado quiser ser respeitado por seus pares no mundo jurídico, ele deverá 

vestir terno e gravata. Há um dresscode
25

 para todas as ocasiões e quando o indivíduo não se 

adéqua ao espaço frequentado- a um advogado pode não ser permitida a sua entrada em um 

tribunal de justiça por estar trajando bermuda e um par de chinelos ou um convidado pode 

causar desconforto no anfitrião de uma festa, por exemplo, porque no convite pediu traje a 

rigor e ele foi com um traje esporte. Para Barnard, a moda constrói significados nas relações 

dentro de um contexto social: 

Moda e indumentária podem também ser usadas para indicar ou definir os papéis 

sociais que as pessoas têm. Elas podem ser tomadas como sinais de que uma certa 

pessoa exerce um determinado papel e por essa razão espera-se dela que se comporte 

de uma maneira específica. (BARNARD, 2003, p. 96). 

 

Como parte da experiência estética, a moda opera na subjetividade de cada sujeito. Há 

aqueles que dizem não aderir à moda por questões econômicas, por exemplo, porque 

consumi-la com frequência gera custos. No entanto, suas roupas e acessórios dizem respeito a 

um lugar e um tempo, isto é, são ainda socialmente construídas. Há também aqueles que 

renegam a moda. Estes são considerados transgressores e imprimem novas tendências, pois 

querendo ou não, o estilo está ligado à identidade e pode ser desenhado e comercializado. 

Assim, mesmo as pessoas que negam a moda, a consomem de alguma forma. A moda também 

é muito mais do que puramente o consumo. Dela surgem significados em virtude de uma 

mudança de estilo, relações sociais e a discriminação social. 

 

2.4  O ESPAÇO NO MERCADO DE TRABALHO PARA A ESTÉTICA 

NEGRA 

O Fashion Week
26

 é um importante evento de moda e tem como característica 

apresentar temáticas que influenciam os estilistas, além de possibilitar a estreia de modelos e a 

consagração dos que já são conhecidos no meio.  Para os novatos, desfilar neste tipo de 

evento cria novas oportunidades na carreira. 

                                                 
25

 Disponível em http://chic.uol.com.br/como-usar/noticia/gloria-responde-guia-definitivo-do-dress-code-para-

todas-as-ocasioes. Acesso em 04/12/2017. 
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As marcas que participam desse evento divulgam suas novas peças de vestuário e, para 

isso, utilizam modelos aprovados nos processos seletivos de acordo com o perfil pedido pelo 

cliente, o chamado casting
27

. O poder de decisão pela contratação ou não de um profissional 

para o desfile fica a cargo do cliente. Depende de outros fatores como o perfil do público-alvo 

da marca e que ela acredite no poder de compra da população negra, além do fomento de mais 

espaço nas agências para que o preto e pardo sejam escolhidos, já que é a aparência que 

contará. Neste caso, a identidade étnica. 

Quando o assunto é a cor de pele, é sabido que ela por si só, ou seja, biologicamente, 

não é portadora, pejorativamente falando, de obstáculos. Todavia, a sua definição é realizada 

historicamente e sociologicamente. Como explicitado por HALL (1997), a atribuição de cor é 

a tentativa de situar um sujeito em um contexto social usando a aparência para posicioná-lo 

nas relações de poder como dominante, subalterno, igual ou diferente. A população negra 

acabou produzindo uma variedade de culturas derivadas de uma experiência em comum: a 

escravidão. 

E se ocupa um lugar subalterno justamente por causa da sua cor, as marcas de roupas, 

as grifes vão reiterar, ao invés de desconstruir, a realidade social vivida no cotidiano do negro. 

Existe o conceito de que essa população não tem poder de compra, o que automaticamente a 

exclui do perfil do público-alvo da da a invisibilidade social. É o imaginário ditando que a 

população negra não está presente no seu meio. No Brasil, tendo sido construída ao longo dos 

séculos, a desigualdade social atinge majoritariamente uma grande parcela dos habitantes em 

território nacional com massiva presença de negros
28

. 

A literatura sobre o consumidor negro no Brasil é ainda incipiente. O estigma segrega 

e mantém o estigmatizado em uma penumbra, à margem da sociedade como apontam as 

pesquisadoras Rocha e Casotti:  

No caso do negro brasileiro, tais termos parecem ancorados pelo estigma que este 

grupo enfrenta, à luz do conceito trazido por Goffman (1963). Segundo este autor, 

uma pessoa estigmatizada possui características socialmente consideradas um sinal 

de defeito, fraqueza ou desvantagem. Alinhado com estudos realizados em outros 
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 Disponível em http://www.casablancamodels.com.br/nosso-blog/o-que-e-casting-e-como-funciona/. Acesso 
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contextos, também na sociedade brasileira parece que “negros carregam uma 

identidade social estigmatizada em seu corpo” (LAMONT; MONÁR, 2001, p. 37), 

sendo discriminados em momentos de consumo e podendo sofrer sanções sociais 

públicas, impropriamente (BENNETT; HILL; DADDARIO, 2014). É como se sua 

etnia o definisse “negativamente” (CROSBY, 2012; CROSS; STRAUSS, 1998). 

Autores indicam, ainda, que o estigma confere aos negros limites sociais, quando da 

avaliação de suas possibilidades de realização (CROCKER; MAJOR; STEELE, 

1998; LINK; PHELAN, 2001). No Brasil, por exemplo, são comumente associados 

a atividades ligadas à música (TELLA, 2006) e ao futebol (SOUZA, 2010), o que 

não ocorre tão facilmente em relação a outras ocupações, especialmente aquelas que 

promovem destaque em sociedade. (ROCHA e CASOTTI, 2017, p.51-52) 

 

 

O vestuário permite ao negro transitar por espaços sem um prévio julgamento sobre a 

sua conduta social, de ser chamado de bandido, por exemplo, mas não o livra de sofrer 

preconceito como ser considerado empregado de alguém quando está dirigindo o seu próprio 

carro de alto luxo. Ou, então, de que é segurança e não um advogado por estar trajando terno e 

gravata. O cuidado com a estética corporal pode representar uma tentativa de reverter uma 

imagem negativa construída socialmente. 

Em uma de suas edições, no dia 09 de março de 2017, o programa Amor e Sexo
29

, com 

a apresentadora e ex-modelo Fernanda Lima, abordou o tema igualdade racial. Ao entrevistar 

a modelo Aline Carmo, ela se deparou com a realidade retratada pela profissional. Não há um 

número representativo de negras nas campanhas e agências, são sempre as mesmas e poucas, 

além da recusa por parte do cliente, porque já tem o perfil igual ao dela. Em seu site pessoal, 

Carmo deu o seu depoimento sobre o ramo e destacou a dificuldade do sistema que ratifica a 

desunião, em vez de propiciar meios de resistência coletiva: 

Nós não temos representatividade nas várias esferas do nosso país, e na moda não é 

diferente. Nossos cachês chegam a ser menores às vezes. Nossa imagem nem 

sempre fica bem retratada, pois não há espaço para profissionais que saibam maquiar 

a pele negra, roteiristas negros, diretores negros etc. Nos testes que participamos as 

poucas modelos negras se conhecem. Nesse meio tem algumas modelos negras que 

evitam qualquer tipo de relação com outras modelos negras pois se sentem rivais 

diretas. A cada passo que se dá nessa direção de repulsa de nós mesmas, menos 

sabemos do que as outras modelos estão passando, e por consequência menos 

podemos ajudar. O sistema racista precisa dessa divisão para nos manter desunidas e 

fracas. Em contrapartida, quando eu vejo outras modelos negras, penso que embora 

as vagas sejam reduzidas pois o espaço ainda nos é negado, qualquer uma que 

ocupar aquela vaga me representará muito bem. Fato é que deveríamos concorrer 

todas em pé de igualdade entre negras, ruivas, loiras e morenas. E como eu amo 

trabalhar e me divertir, as fotos nos bastidores comprovam que lá não foi muito 

diferente! Beijosss e até a próxima!!!!(CARMO, 2017) 
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Em entrevista à Agência Internacional de notícias France Press, em 2012, Luana Génot 

relatou suas dificuldades para chegar às passarelas, as quais incluem desde a maquiagem até a 

produção do cabelo crespo. Por não ser tão comum a presença de negros, os profissionais não 

sabem lidar com o diferente ao que estão acostumados: 

 

Me dizem com frequência 'Que faremos com seu cabelo?'. Colocam a minha 

maquiagem por último e dizem que é para que o pincel não fique com tons muito 

escuros. Nos dizem também que a coleção de inverno é para os brancos na Europa, 

ou até que os negros têm muitos quadris e nádegas. Me impressiona ver que no 

Brasil, onde a metade da população descende de escravos negros, haja tão pouco 

espaço para nós.(GÉNOT, 2012)
30

 

 

 

 O rapper Emicida lançou a marca LAB Fantasma
31

com looks streetstyle que dá 

visibilidade aos que são excluídos do circuito fashion. Os desfiles são protagonizados 

majoritariamente por negros e alguns do segmento plus size
32

. A proposta também se estende 

ao site oficial que tem a presença maciça de pretos e pardos estampando o catálogo de 

produtos da empresa. Contudo, algumas mercadorias, como calças compridas, chegam a 

custar em torno de R$ 115,00 (cento e quinze reais). 

 A questão da não representatividade também ocorre no mercado fashion internacional. 

A modelo liberiana Deddeh Howard criou o projeto fotográfico "Black Mirror"
33

 para 

reproduzir campanhas que tiveram modelos brancas. Ela fez as mesmas poses e se colocou no 

lugar de Gisele Bündchen, que estrelou a peça publicitária da grife Vivara, e de Linda 

Evangelista para a Chanel. O mote era denunciar a falta de diversidade e que uma mulher 

negra poderia fazer o mesmo trabalho também.  

 

2.5 O PORTA-RETRATO  

As agências possuem um variado número de profissionais em seu quadro, porém ainda 

assim a presença de jovens negros é deficitária. Em virtude da tonalidade cromática da pele, 

os pardos podem ser considerados pela sociedade brasileira como “morenos”.  É uma questão 

ambivalente que ajuda na manutenção da exclusão dos demais. Algumas agências publicam o 
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seu portfólio de modelos na internet. É possível aferir que estatisticamente há um número 

simbólico de pretos e pardos em algumas empresas. O critério para avaliação foi o fenótipo, 

ou seja, a forma como a sociedade reconhece o indivíduo pelos traços físicos e cor da pele. 

O casting da Front Management
34

, em outubro de 2017, contava com 92 modelos 

femininas. Destas, uma tem o fenótipo de uma pessoa preta com o tom de pele mais escuro. 

13 são pardas com a tonalidade clara e entre elas, duas tem o cabelo liso, tendo as outras o 

cabelo crespo em diferentes tamanhos. No lado masculino, há um total de 48 modelos. Apenas 

seis são pardos, sendo um deles com o tom mais escuro de pele em comparação aos demais e 

com olhos verdes conforme descrição no seu perfil. 

Já na agência Rio 40 Graus Models
35

, em abril de 2017, das 30 modelos femininas do 

casting principal, três eram pardas e uma preta. Dos 24 masculinos, um era preto. Em uma 

revisita ao site, em novembro de 2017, foi percebido um aumento na contratação de um modo 

geral, o que, aparentemente, influenciou no quadro de profissionais da população negra. No 

grupo principal, das 97 mulheres, tinham 11 pardas e cinco pretas. No lado masculino, eram 

85, sendo seis pardos e quatro pretos. Na relação de lançamento de talentos, o New Faces, de 

um total de 81 meninas, duas eram pardas e uma preta. Dos 22 meninos, tinha um pardo e um 

preto. 

Em novembro de 2017, a Mega Model Brasil
36

possuía 229 modelos femininas. Duas 

pretas e 14 pardas. No filtro de pesquisa do site, existia a possibilidade de separar pela cor de 

pele: branca, morena e negra. Neste tipo de filtragem, apareceram três pardas que foram 

consideradas morenas e sete como negras, onde tinham pretas e pardas juntas. Do total de 96 

homens, dois eram pretos e quatro eram pardos. 

Das hipóteses levantadas neste estudo, uma está apoiada na visão do cliente, já que o 

modelo veste e vende o produto. É dele que sai a imagem que a marca de um determinado 

setor quer criar, gerar identificação com o público e transmitir o posicionamento da empresa. 

É preciso entendê-lo como força decisória sobre quem contratar. É uma cultura difícil de ser 

mudada a não ser que o empresário perceba economicamente que no seu público existem 

negros e que eles também têm poder de compra, o que irá proporcionar investimentos para 

ampliar o alcance da marca. 

Há uma abertura maior nos espaços gerados por microempresários para atender a 
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demanda de produtos étnicos no setor de cosméticos e vestuário, no qual as campanhas 

publicitárias precisam ter as estrelas de acordo com o seu público-alvo para que não pareça 

uma propaganda enganosa. Por sua vez, dá oportunidade para os que almejam trabalhos na 

área. 

Na tentativa de promover seu corpo de beleza negra, a agência pode adotar a estratégia 

de encaminhar para o exterior, onde os estereótipos propagados como a ginga e o charme, 

considerados próprios do corpo negro, podem ser tratados como exótico, são mais bem 

aceitos. O pesquisador Jocélio dos Santos (2000) abordou esta questão da criação da estética 

negra dando voz aos interlocutores. Ele entrevistou um fotógrafo da agência Elite, uma das 

mais importantes do mundo e a visão comercial dos proprietários de outra empresa do ramo, a 

Jet Set, sobre como lidar com os obstáculos no momento de apresentar seus agenciados: 

 

Não é à toa que os proprietários da agência de moda paulista Jet Set afirmavam 

encaminhar para o mercado internacional todas as suas modelos negras. Justificando 

a existência de uma discriminação no mercado brasileiro – "se o produtor pede vinte 

manequins, geralmente só colocam uma negra" – umas das sócias afirma: "na 

Europa fazem questão de presença delas, porque conseguem apreciar o charme e a 

ginga especial que elas têm".  O charme e a ginga, signos típicos da construção do 

exótico nacional, podem ser percebidos na produção fotográfica das modelos. Elas 

têm de ser fotografadas da forma "o mais natural possível", como observa o 

fotógrafo da agência de modelos Elite Carlos Bessa: "não fica bem colocar muito 

corretivo ou um batom que deixe a boca branca". (SANTOS,2000) 

 

Na análise dos castings disponíveis na web foi possível perceber um crescimento de 

mulheres com os cabelos crespos naturais, em diversos tamanhos e volumes. Já as de pele 

preta, em sua maioria, tinham o cabelo bem curto, próximo do careca, o que lembrava o visual 

da artista Grace Jones nos anos 1980. 

A utilização nas campanhas de personalidades conhecidas do grande público retira o 

caráter racial da publicidade, porque o consumidor quer ser igual a elas, enquanto figura 

renomada, não por serem negras. É o status que a imagem dele consegue reproduzir em 

consonância com o produto na visão mercadológica. Porém, ainda assim, como já afirmamos 

anteriormente, são poucas as personalidades negras que estrelam peças publicitárias.  

Para alguém que está começando, as barreiras são maiores e se firmar depende da sua 

contratação por marcas de visibilidade, comerciais na televisão e se uma empresa segue 

fielmente a cota de 10% para selecionar os modelos, restringe a chance de outros. O que pode 

ser notado em peças publicitárias é a presença dos mesmos modelos nas campanhas até a 

ascensão de alguns no mercado estrangeiro de moda. 
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CAPÍTULO 3 

3. A VIDA DE MODELO 

Além do trabalho estatístico realizado nas três agências por meio dos sites oficiais, para a 

realização deste trabalho, houve o contato feito com profissionais que se dispuseram a 

responder a pesquisa. Em princípio, como eram perguntas que poderiam comprometê-los 

profissionalmente, optou-se por não divulgar os seus nomes. Todavia, ao longo do estudo, 

pude interagir com a atriz e ex-modelo Isabel Fillardis. 

Todos os entrevistados relataram que são poucos negros nos desfiles. São poucas as vagas 

existentes. Dos que estão na ativa, existe um otimismo em suas palavras em virtude do que 

fora conquistado. São conscientes de que é necessária uma luta para transpor níveis que são 

majoritariamente ocupados pelos brancos. 

Aqui no Brasil, a São Paulo Fashion Week é o grande momento da carreira e o evento que 

agrega profissionalismo e competência ao currículo do modelo, bem como apresenta a 

possibilidade de estampar as capas de revistas renomadas da moda brasileira e internacional 

como Vogue Elle, Cosmopolitan e Glamour. 

O questionário enviado continha as seguintes perguntas:  

1- Qual é a cor dos seus pais?   

2- Qual é a sua idade? Tem irmãos? Quantos são?  

3- Quando pensou em ser modelo?   

4- O que o mundo da moda representa para você?  

5- Como foi o casting para fazer parte da sua agência?  

6- Quando foi o seu primeiro trabalho? Era voltado para que tipo de produto?  

7- Foi quanto tempo depois de ter sido contratado pela agência?  

8- Houve alguma mudança radical no seu visual para fazer parte da agência? Se sim, 

como foi a experiência?  

9- Quando escolhem os modelos, você percebe que há uma preferência por determinado 

tom de pele entre os negros e pardos?  

10- Já escutou algo que considera discriminatório no mundo da moda? O que foi?  

11- Com relação ao mundo da moda, você sente que a sua expectativa foi realizada de 

alguma forma? 

No lado masculino, foram três os personagens e no feminino, seis. Os homens tinham 

entre 20 e 21 anos. A média de irmãos era de 3,5. Todos declararam seus pais como negros. A 
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realidade socioeconômica foi apontada como um fator que impossibilitou o prosseguimento 

na carreira.  No lado feminino, elas tinham a média de 20 anos e a Isabel Fillardis com 44 

anos. O objetivo da entrevista foi para compreender como era o mundo da moda há duas 

décadas e como é atualmente. 

A cobrança para as mulheres com relação a sua estética ficou bem mais evidente. É mais 

concorrido e há uma predileção da agência para que o perfil delas seja o mais natural possível. 

A recomendação em todos os casos era manter o cabelo crespo ou cortá-lo, se fosse alisado. 

Um ponto interessante é que num dos relatos, a modelo tinha o cabelo crespo e quando foi 

contratada para um desfile voltado para a classe C, houve a exigência do cliente que fosse 

escovado para ficar “arrumado”, já que eram roupas de festas. A mesma entrevistada disse que 

quando o evento é para classe A, o cabelo tem de ficar cacheado. O antagonismo nas duas 

situações destaca a diferença do que representa a estética negra e o que é considerado bonito 

sob o olhar do outro. 

Duas entrevistadas disseram que há uma preferência por modelos negras que tenham a cor 

da pele mais clara. Uma delas define o tom de pele como “castanho”. A segunda ouviu no 

backstage de um desfile de uma senhora que ela era negra, mas era bonita. Neste momento, 

segundo ela, começou a mostrar o quão preconceituoso era proferir tais palavras e que não via 

como elogio. 

Aqueles que não escutaram um comentário ou situações preconceituosas souberam por 

colegas de profissão que tinha acontecido com eles próprios e outros. É um assunto que 

compartilham entre si. Um dos homens entrevistados disseque já tinha se questionado se 

nunca escutou porque conseguiu se desenvolver (leia-se ser mais conhecido pelo seu trabalho) 

muito rápido no mundo da moda, gerando um pouco mais de respeito ou se nunca escutou 

porque as pessoas estão mudando. Quando soube que amigos tinham ouvido “coisas” 

discriminatórias chegou a conclusão de que a cada dia consegue um pouco mais de respeito 

no ambiente de trabalho, mas que isso precisa expandir para o mundo e para as outras 

pessoas. 

Para duas delas, poder desfilar na São Paulo Fashion Week era um dos sonhos realizados. 

O início para duas foi por causa da moda-afro, pois o desfile precisava de modelos negras. De 

acordo com Isabel Fillardis, na época em que trabalhou eram sempre ela e mais duas mulheres 

para o cliente escolher apenas uma. Mais tarde, passaram a escolher um casal negro. As coisas 

começaram a mudar muito tempo depois. Houve um avanço, porém, em sua opinião, mas 

ainda não é o ideal. 

A discriminação que eles sentem durante a realização do casting continua. O cliente ou 
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não quer ver o modelo negro ou simplesmente chama para a apresentação e depois diz que 

não é o perfil. Uma das entrevistadas contou que fez teste para uma grife, escolheram uma 

modelo plus size e uma ruiva e só mais tarde disseram que elas eram o perfil do cliente. Ela se 

questiona sobre o porquê de terem chamado se ela é negra e magra. 

Para todos, a moda era um caminho para a ascensão social, poder ajudar a família e que 

também significa liberdade de expressão, desenvolvimento de habilidades. Por encontrar 

dificuldades financeiras para se manter, um deles desistiu após alguns trabalhos. Segundo 

Isabel Fillardis, ela ficou mais desinibida e comunicativa e isso contribuiu para a sua carreira 

de atriz.  Analisando as colocações sobre as experiências que tiveram, todos encontraram 

obstáculos e, além do fenótipo, a situação financeira, a possibilidade de ter uma vida estável 

pesou na decisão se ficariam ou não. Para Fillardis, por mais restrito que tenha sido ela 

sempre trabalhou bem de um modo geral. Com o tempo fez bons trabalhos e campanhas. O 

carinho que tem pelos desfiles permanece e se for chamada e puder comparecer, ela vai. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A identificação por ver uma pessoa de mesmo fenótipo e que é de uma minoria em um 

comercial na televisão ou numa produção de teledramaturgia ou cinematográfica chama-se 

representatividade. Quando este viés transcende a mercadologia, em que o conceito de venda 

é o foco principal, a comunicação com o público é um dos recursos para atingir a meta.  

Ao longo dos anos, houve avanço, ainda que devagar, na inserção de modelos negros nas 

campanhas publicitárias. A descoberta da existência de uma camada da população que 

representa 54% dela, segundo o censo do IBGE de 2010, como perfil consumidor ficou 

notória pela quantidade de produtos étnicos para cabelos e pele nas prateleiras de lojas do 

ramo de cosméticos. Neste caso, a exigência para um representante daquele grupo social ser a 

estrela da campanha é condição básica para o engajamento deste público. 

Em contrapartida, o Movimento Negro e a atuação de instituições de fiscalização como o 

Ministério Público, contribuíram para o despertar das agências de modelos e de boa parte de 

clientes de que a diversidade étnica é representativa e importante. Contudo, não é obrigatória, 

uma vez que não existe uma lei impondo, mas sim um Termo de Ajustamento de Conduta que 

fora acordado em 2009. Caso novas ocorrências sejam constatadas a partir de denúncias, a 

aplicação do aparato governamental que fiscaliza será usado sob pena de multa. O Estatuto da 

Igualdade Racial abrange parte da normatização e não penaliza pelo descumprimento da cota. 

Enquanto instrumento legal, ele menciona que a participação da população negra deverá 



38 

 

constar em cláusula contratual. 

Nas entrevistas, todos os relatos demonstraram a dificuldade de ser escolhido no casting, 

as formas encontradas pelos clientes para cercear implicitamente o espaço, onde usam 

estritamente a cota de 10%, é dizer que já tem alguém com o perfil daquela pessoa. “Perfil” 

fica subentendido que uma pessoa negra foi selecionada.  

A beleza negra como característica identitária precisa desafiar o padrão hegemônico. Não 

é apenas a inclusão social deste grupo no mundo da moda, como um lugar no mercado de 

trabalho, mas também a recriação de uma cultura que começa a enxergar como bonito o 

cabelo crespo e a pele de cor escura. O modelo tem como força motriz a sua aparência e o 

conjunto de aptidões que transparecem, seja na sessão de fotos, nas campanhas publicitárias 

ou nos desfile e imprimem uma personalidade que agrega valor à marca, àroupa ou a qualquer 

outro produto a ser comercializado. 

Os entrevistados demonstraram satisfação, deslumbramento e decepções e, em todos os 

casos, estavam conscientes da posição que ocuparam e ainda ocupam. Também demonstraram 

a certeza de que o caminho seria difícil e o seu maior obstáculo seria a cor da pele. Os 

estigmas propagados culturalmente durante séculos baseados na condição imputada de 

inferioridade em todos os sentidos da população negra, considerada como feia, incapaz de 

alçar níveis educacionais e posições sociais da alta sociedade foram, e ainda são, um 

empecilho no imaginário coletivo.  

Contudo, a ideologia vendida sobre o mito da democracia racial só serviu para 

culpabilizar quem padece do preconceito e não atinge a quem desfere e alimenta a 

desigualdade em diversos setores. A melhora significativa com um maior número de 

profissionais está intimamente relacionada à relação da presença do modelo negro, em 

conjunto com a intervenção do Estado e com a contínua luta do Movimento Negro. 

O clamor pela diversidade no mercado de trabalho da moda, que lida estritamente com a 

beleza e que é constituída por um padrão hegemônico, veio das vozes daqueles que são 

discriminados em razão da sua origem étnica. 

A escassez de vagas durante o casting que irá selecionar quem desfilará e representará a 

marca e que limita a um pequeno de negros, cria um ambiente de disputa por um determinado 

trabalho. Nem todos são solidários uns com os outros, uma vez que a escolha será entre uma e 

outra pessoa. Os entrevistados disseram que há maior cooperação e noção da realidade e os 

que são mais próximos se sentem representados quando outro modelo negro é selecionado, 



39 

 

mas, em última análise, isso não abrange o todo. A concorrência não é com os brancos, mas 

entre os negros devido ao perfil delimitado pelo cliente de quantos irão participar. 

Segundos os relatos dos entrevistados, alguns sofreram preconceitos como ouvir que “o 

cabelo não era arrumado o suficiente para as roupas que iria usar”, a modelo tem o cabelo 

crespo e foi alisado para a ocasião pela contratante ou então que “você é negra, mas é linda” 

como denunciou uma das participantes.  

O movimento para a abertura do espaço deveria vir daqueles que contratam as agências, e 

dos clientes, as marcas, que desejam publicizar por meio de campanhas nas diferentes mídias 

e nos desfiles nas passarelas de moda. O passo dado pela agência Rio 40 Graus Models que 

em poucos meses investiu no agenciamento de mais modelos negros, demonstra uma nova 

visão nos negócios da empresa, porém, ao mesmo tempo, o número continua desigual em 

relação aos brancos. 
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