ar uso DAS IMAGE"NS NAS

CIÊNCIAS SOCIAIS - ANPOCS/95

Japonês está para1V assim como mulato para cerveja:
ta publicidade

95GT2532

Carmen Sílvia Rial

Rial, Cannem

:pPGASlUniversidade Federal de Santa Catarina)
Japonês está para TVassim como mulato para
cerveja

--

-

---

A publicidade é uma das narrativas mais assistidas.pelo público de televisão. O Brasil
é um dos maiores mercados publicitários
recebido reconhecimento

do mundo, os comerciais

realizados

aqui tem

mundial, através de prêmios e, cada vez mais, através de uma

globalização de anúncios. produzidos que chegam a circular em mais de 20 países, incluído a
Ásia No entanto, apublcidade

é uma das narrativas televisuais

que menos estudos tem

merecido da parte dos cientistas sociais.
Me proponho aqui a uma etnografia das imagens publicitárias, refletindo especialmente
sobre as representações étnicas captadas em textos publicitários veiculados pela televisão. A
idéia é perceber como a publicidade

brasileira tem representado

e valorado as diferentes

identidades étnicas e como as manipula na construção de uma identidade nacional.
Para tanto, observei textos publicitários veiculados pela televisão em cadeia nacional,
entre os meses de março e setembro de 1994 e entre maio e julho de 1995. Observei
comerciais

veiculados

pela televisão

em todos os horários e em todos os canais mas

especialmente no chamado "horário nobre". Utilizei uma televisão com antena parabólica para
que não fossem consideradas as publicidades locais, pois essas demandariam considerações a
respeito das diferentes regiões do país', o que seria uma proposta de pesquisa fascinante que,
porém, demandaria um trabalho bem mais extenso.

1 Um exemplo de uso de estereótipo étnico em publicidade local foi a campanha do supermercado Angelonl,
em Florianópolis, que usou largamente um gaúcho. Um dos comerciais veiculou um g;'Údll) g;'y, SCIHll) ;JI'Jl) de .
um processo da parte do presidente do Centro de tradições Gaúchas (CTG) local. Horranopoirs c local de
residência de muitos gaúchos e é o destino de outros tantos durante o verão, havendo urna perru.mcru c t cnsuo
inter-étnica entre gaúchos e "nativos' ..
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Esse trabalho

tem. como pressupostos

obrigatórios

a admissão

da importância

heuristica da publicidade como modo de se aperceber de imaginários sociais e de identidades
subjetivas e, condição necessária para isso, a admissão de que os textos publicitários não são
resultado de arbítrios absolutos mas correspondern a imaginários coletivos. Dito de outra
forma, textos publicitários

são expressões culturais mais do que "criações". Imaginários e

identidades sociais são refletidos (e produzidos) por imagens publicitárias.
Imaginários e imagens - a proximidade
etimológica,

ela

contemporâneas

remete

a

central idade

entre esses dois termos não é meramente

assumida

pelas

Imagens

nas

sociedades

ao ponto de que, para entendermos o social hoje, tomou-se inevitável o

recurso as imagens. Isso se toma mais claro se pensarmos nos dois possíveis significados da
noção de imagem Quando digo imagem quero dizer representação analógica de alguma coisa,
um ícone;. nos termos de Pierce. Esse é o primeiro significado da palavra,

Mas imagem

significa também a "idéia mental", a representação que faço ou tenho de alguma coisa, o seu
significado.

Desse modo, imagem representação visual (como uma foto, por exemplo, ou um

clip publicitário) e imagem representação mental, coisa do imaginário, estão intrinsecamente
ligadas.
Os autores que tem se debruçado sobre a crescente importância das imagens nas
sociedades contemporâneas relacionam sua ascensão e sua predominância ao esgotamento dos
projetos

da Modemidade.

Esta, segundo eles, teria se fundado na negação da imagem.

"L'image est Ia folle de Ia raison", dizia Sartre, numa atitude anti-imagem que tem suas raizes
já na Idade Média, na polêmica em tomo da reprodução ou rião de imagens sacras. A pósmodemidade, ao contrário, recupera a força dos ícones: sua retórica passa do convencimento
à sedução, da argumentação à imagem
.Somos bombardeados

«,

por imagens permanentemente,

através das mais diferentes

mídias, de tal modo que só nos resta reconhecer que abatalha milenar entre os idolatras e os
iconoclastas está sendo vencida pelos primeiros. O texto publicitário tem sido um dos locus
principais das imagens, a frente dos filmes ou dos programas tclcvisivos,

pois nele o que

vemos é central, o qu~ é ouvido ou lido ficando em um segundo plano. Os próprios

publicitários insistem no privilegiamento

do visual frente aos outros sentidos: recentemente

,
i'
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durante o Concurso do Leão de Cannes, principal prêmio publicitário mundial, um dos critérios
para a escolha dos ganhadores foi o mínimo de palavras,

orais ou escritas nas peças

publicitárias.
Me interessei em refletir sobre o modo de representar as diferentes etnias brasileiras
na publicidade depois de uma conversa com umjovem e promissor publicitário que trabalhava
no setor de criação da MacErickson

em São Paulo. Na ocasião,

estava pesquisando

o

processo de globalização publicitária e fiquei surpresa quando ele me revelou que o principal
empecilho a importação de textos publicitários norte-americanos não era de ordem legislativa
e sim o fato dos anúncios americanos

incluírem qu~e

sempre negros/as),

um padrão

inaceitável no Brasil", Ou seja, a presença do negro(a) obrigava as sucursais brasileiras de
agências multinacionais a adaptarem os anúncios americanos de modo a corresponderern ao
imaginário do consumidor brasileiro.
De fato, corno observei
brasileiros

no papel

empregados(as)

de

em seguida, negros(as)

empregados/as)

domésticos(as)

com

(motorista, jardineiro,

baixa

só apareciam
remuneração,

em comerciais
na sua

maioria

cozinheira). Nos Estados-Unidos,

ao

contrário, os(as) negros/as) apareciam dirigindo os seus próprios automóveis, bebendo CocaCola, e fazendo tudo o que-os brancosras) faziam. Evidentemente, estava diante de valores
étnicos diversos e era impossível não relaciona-los

com as ricas discussões das últimas

décadas nos Estados Unidos em tomo da necessidade de se redesenhar o espaço social dando
voz à minorias (étnicas, sexuais, ideológicas, religiosas, etc) que antes eram abafadas pelos
únicos representantes nacionais, os chamados WASP3. Lá, as conseqüências da defesa desse
multiculturalismo tiveram reflexos também na publicidade,

com a entrada em vigor de uma

legislação que garante o espaço dos negros nos comerciais.

2 No Brasil, a publicidade é regulamentada pela LeI n. 4680, pelo decreto n.57690, pelo Código Nacional de
Auto-Regulamentação
Publicitária e pelo Código de Defesa do Consumidor Um fator de ordem prática, que
não nos interessa aqui analisar mas apenas referir diz respeito as leis de proteção ao mercado pubhcn.rrio
nacional, que tomavam na época, muito dispendiosa a reprodução das pecas. fazendo com que ;lS ;lg01ll.:i;IS
preferissem regravar os comerciais 30 invés de levar 30 ar os norte-americanas.
3 WASP quer dizer branco, anglo-saxões

e protestante.

.

,.
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A prrmerra constaração de minha etnografia, portanto, era previsível.

Índios/as),

negros/as), mulatos(as) ficam de fora da esmagadora maioria de nossas peças publicitárias.
Os comerciais4

veiculados

em rede

nacional,

~rivilegiam

os(as)

brancosras).

Seria

redundante discorrer sobre esse ponto pois estou certa que todos temos em mente exemplos de
anúncios publicitários
. eletrodomésticos,

onde aparecem brancos/as)

jovens

associados

a carros,

roupas,

bancos, alimentos, e seja lá o que for. A faixa etária é significativa

Brasil, os(as) jovens são os anunciantes maiores ficando os(as) velhos(as)

No

praticamente

reduzidos a anúncios de seguros ou de convênios de saúde, ou então simbolizando a solidão
(como em anúncios de telefonia) e a incompetência (não conhecem um novo produto), ao
contrário de outros países, europeus principalmente, onde aparecem plenamente inseridos na
vida cotidiana'.
A presença branca. é quase uma omnipresença: quando o Unibanco pediu ao público
para escolher um casal para ser o casal símbolo da empresa, numa tentativa de publicidade
interativa, sintomaticamente nenhum dos dois casais propostos era negro, mulato, japonês ou
indígena
Os(as) índios(as),

aliás, foram totalmente esquecidos

pela publicidade

brasileira:

durante os meses de observação, em nenhum anúncio' pude verificar a presença de grupos
indígenas, brasileiros

ou não. De fato, a única incidência de "índio" foi a de uma terrível

caricatura: um homem de pele levemente escura, quase nu e com todo o rosto pintado de
,.

4 Essa maioria de anúncios publicitários com brancos(as) não é proporcional a distribuição demográfica
étnica no Brasil. Como vemos pelos dados censitários, ainda que a' população negra tenha diminuido
cli-asticamente da época colonial aos nossos dias e a população branca tenha crescido, esse aumento fez com
que ela tivesse uma escassa maioria de 0,4% como podemos observar na tabela. Ressalta-se o viés tantas vezes
destacado da tendência do pesquisado em se "branquear", uma vez que a pesquisa do IBGE é feita tendo como
base a declaração do pesquisado.

Ano
1822
1940
1980
Fonte:

Composição da população
Preta
NO
1.930
6.036
7.047
Dados do JBGE.
Não disponho dos índices

segundo a côr no Brasil (em milhares)
Branca
%
NO
%
55
1.043
30
14,6
26.172
63,5
5,9
64.540
54,2
sobre distribuição

Parda

NO

%

526
8.844
46.233

15
21,2
.3~,8

de renda segundo a côrno Brasil.

5 Existem outras diferenças entre os textos publicitários europeus e brasileiros,
Apenas para registrar, lá há urna íambcrn maior presença de animais.

que não exploramos .iqui.

"

5
Japonês está para TV....
Rial

branco, andando aos pulos com as pernas abertas em arco, com um caldeirão
perseguindo um grupo de brancos e brancas desesperado,
haviam pensado em adquirir um seguro Bamerindus.
obte-Io, lança-se mão de esteriótipos

ao fundo,

que se perguntavam porque não

O riso é o objetivo do comercial e, para

de uma minoria étnica que não existem mais nem nos

filmes de Disney. Essa mesma campanha fez de um casal de velhos seus personagens dirigindo um automóvel que engata marcha ré ao invés de ir para frente - e novamente, é sua
incompetência que é ressaltada e nos faz rir.

Já os (as) negros(as) são representados em situações semelhante a dos (as) mulatos(as)
(como veremos a seguir) em comerciais onde o corpo é o central: aparecem geralmente como
força de trabalho - carregadores, motoristas, empregadas domésticas. É o caso, só para citar
um exemplo, do anúncio do sabão-em-pó Orno que foi ao ar em setembro de 1994, onde uma
negra, de meia-idade, aparecia como lavadeira especializada
testemunho sobre a qualidade

do produto.

determinada assim pela associação

A escolha

em roupas de teatro dava seu

do(a) negro(a)/mulato(a)

parece

do produto anunciado com o trabalho braçal: não há

negros(as) em comerciais de automóvel mas há negro em comerciais de revendedoras de pneu
(ele é um dos especialistas

e aparece de macacão de mecânico; não há negras anunciando

roupas mas lavando-as; não há negras comprando nos rupermercados mas cozinhando). De
modo. geral
podemos.. dizer que para os(as) negros(as)e
.

mulatos(as) brasileirosras),

continuam

valendo as imagens construidas pelos ditados populares e pela literatura, onde temos a.
associação do negro (e, mais freqüentemente, da negra) ao trabalho doméstico mais duro".
Curiosamente, porém, hánegros(as)
Produtos

preferencialmente

esportivos

em produtos relacionados com os Estados Unidos.
(como tênis

para

a prática

de basquete)

ou

relacionados secundariamente com o esporte (aparelho de vídeocassete anunciado por jogador
de basquete negro) mas também em produtos que buscam ser conotados

como norte-

americanos (C&A), pois a mera ocorrência do negro na tela, com outra identidade que não a
de trabalhador desqualificado, já remeteria o produto aos Estados Unidos". Tudo Iimciona
6Cf Moreira .Diva e Adalberto Sobrinho ·0 homem negro e a rejeição da mulher negra"in Costa, Albert
Oliveira e Tina Amado (org) Alternativas escassas. SP, ProdirlFCC - RJ: ed. 3'1, 199'1.

iJJ;1

de

7Foi O que me disse o publicitário da MacCann, para justificar a re-gravação de uma peça: "A\·pessoas logo
veêm que o comercial (da Coca-Cola) é americano, tem muitos negros".

6
Japonês está para TV..
Rial

como se o fato de ser um americano embranquecesse

o negro na publicidade

tornando

aceitável sua presença Mesmo assim, em todos esses comerciais o negro retratado não é um
indivíduo, anônimo, igual ao espectador do outro lado da televisão. Tratam-se de pessoas com
qualidades excepcionais: um jogador de basquete capaz de voar em direção a cesta ou de um
personagem meio mágico meio trickster, vestido em fraque branco, que anuncia as ofertas da
C&A dançando. Nos dois casos, somos remetidos ao valor corpo, mais uma vez é a uma
qualidade corporal que está sendo invocada,
Uma saudável exceção ao estereótipo do trabalho é o anúncio da Poupança Azul, da
Caixa Econômica Federal, que foi veiculada a partir de agosto de 1994: nele uma mulher
negra, jovem, com sotaque marcadamente porto-alegrense,
da caderneta de poupança como meio de realiza-lo.

aparece para falar do seu sonho e

Nesse texto, porém, saímos de um

estereótipo para cairmos em outro: a jovem negra aparece ao lado de uma criança A mesma
campanha colocou no ar mulheres brancas, que aparecem sozinhas, sem precisarem de um
criança ao lado, como que atestando sua condição de mãe, a maternidade sendo outra das
imagens tradicionalmente

ligadas a mulher negra no Brasil num imaginário que remonta aos

séculos coloniais, à escravidão e ao uso das negras como amas-de-Ieitef para os brancos,
amantes ou/e reprodutoras de força de trabalho escravo:
Esse imaginário do corpo superior se confirma quando se trata de representar

o

futebol. Aí o negro é mostrado como superior ao branco, como um artista.. O futebol no Brasil
é negro, aliás, mulato, como já afirmava Gilberto Freyre:
"Acaba de se definir de maneira inconfundível um estilo brasileiro de futebol, e esse
estilo é uma expressão

a mais do nosso mulatismo

ágil em assimilar,

dominar,

amolecer em dança, curvas ou em músicas, as técnicas europeias ou norte-americanas
mais angulosas para o nosso gosto: sejam elas de jogo ou de arquitetura Porque é um

8 A propósito da imagem publicitária da negra enquantoama-de-leite,
um artigo recente de Henriquc Finco
aborda a polêmica causada pelo anúncio da Benetton que mostrou uma negra amamentando um branco e que
foi alvo de duras criticas por parte de movimentos negros na Bahia Ver Finco, H. Benetton, exemplo de arttipublicidade. xeróx, 1994. '

4
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mulatismo

nosso - psicologicamente,

O

ser brasileiro

é ser mulato - inimigo do

formalismo apolíneo sendo dionisíaco a seu jeito - o grande feito mulato"9 (grifo meu).

o

futebol, portanto,' é atividade não racional, não apolínea; artística, que requer

capacidades físicas - uma qualidade que se imputa ao negro desde o tempo de Gobinau: como
se sabe, de acordo com a classificação

das raças desse teórico francês os negros aparecem

como inferiores aos brancos nos itens "intelecto" e "manifestações morais","

mas superam os

brancos em "propensões animais", o que, colocado em termos contemporâneos, poderia ser
traduzido por maior capacidade física, O futebol brasileiro é tido no imaginário popular como
inato "fiüebol não se aprende na escola", "craque já nasce feito", etc. - tão inato quanto a
"raça" dos seus especialistas maiores!",
De fato, a grande maioria dos negros que aparecem nos anúncios testemunhais
brasileiros o fazem porque estão relacionados com o futebol. Aqui, de n~vo, não é o negro em
geral mas aqueles negros que são super-homens, que estão acima dos homens comuns. Tendo
obtido sucesso, eles tem a fama como principal imagem: Pelé, que aparece no comercial da
Antárctica,

no da Luvinha da Vitória e possivelmente

em .outros· difundidos aqui ou

mundialmente; Viola que em setembro de g~ anunciava o Papa-Tudo

e todos os que aparecem

nos out-doors da Brahma, '~ número 1" .antes e durante a Copa do Mundo.
A Copa do Mundo, aliás, foi um momento privilegiado para se observar o diálogo
da publicidade com o nacional e com a "brasilidade". Nos anos em que há Copa do Mundo, a
publicidade recorre ao repertório de signos de identidade nacional e, entre cores, bandeiras,
. paisagens, música, reserva um espaço de destaque para negros e mulatos. Vejamos o caso da
.cerveja Antárctica.

A sua campanha "Antárctica, uma paixão nacional" é interessante pois

constrói a identidade brasileira através do constraste c~m uma identidade norte-americana
signos de brasilidade

Os

são buscados,' não pela primeira vez, no futebol, na música, na

alimentação e na etnicidade negra, além do recurso mais evidente a símbolos nacionais
.9 Freyre, Gilberto Sociologia. RJ, José Olympio 1945:432, vo1.1.Apud. Gilson Gil "O drama do "futebolarte": o debate sobre a seleção nos anos 70'in RBCS n. 25 ano 9 junho de 19S)4. pp 100-109.
10 Cf. Gil~on Gil "0 drama do "futebol-arte"
de 1994.

o debate sobre a seleção nos anos 70" in RBC~; Tl. 25 ano

~l

junho

·"
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. oficiais, como é o caso da bandeira ou de suas cores. Em

LUn

dos anúncios da cerveja

Antárctica, ao futebol, signo consagrado de Brasil se acrescenta a música que - aí a novidade não é mais o samba mas o axé (o local, Bahia, assume a conotação de nacional numa dinâmica
cultural semelhante a do futebol ou do samba anos atrás ti ) tudo sobre um palco onde vemos
umamis1ura de raças: negros(as), mulatos(as) e brancos(as). Os Estados Unidos, por seu lado,
aparecem no comercial associados ao jazz:

é

a voz de um negro de smoking, Ray Charles,

cercado de brancos, que dialoga com o Brasil na voz da etnicamente negra Daniela Mercury,
cercada de negros( as), mulatos( as) e brancost as).
Noutra peça dessa campanha, os Estados Unidos querem conhecer o Brasil. Como?
Aprendendo a fazer feijoada Mas esse é um país que se tem no sangue, misterioso (outro de
nossos estereótipos identitários), que não está escrito - de que serve uma receita de feijoada?
Somos uma cultura oral onde os segredos das formulas não são transponiveis para os livros.
Impossível apreender o Brasil, conclui a branca Michelle P:ffei:ffer,melhor aceitar um Brasil
que se oferece já pronto e engarrafado, o da cerveja Antárctica.
strar Whoppise

Em outro comercial, a mega-

diz admiradora do talento brasileiro e da cri atividade brasileira e pensa no

futebol como incarnando essa capacidade. Ela, sim, é capaz de compreender o Brasil, porque,
como Ray Charles, é negra, tem a brasilianidade na pele, e porque tem um dos nossos talentos,
o hu~o~ - como Ray Charles tem a musical idade. Uma mulher branca, bonita mas que não tem
humor nem musicalidade

nem arte na cozinha está irremediavelme.nte

distante do ser

brasileiro. Negros(as) e mulatos(as) aparecem também misturados a brancos/as), no comercial
da Brahma para a Copa - são todos torcedores de futebol, são todos brasileiros, expressandose aí uma democracia racial que não aparece em outras imagens publicitárias.

A Copa do

Mundo aparece assim, no Brasil, como momento de afirmação dos valores

e atributos

nacionais frente ao estrangeiro, ao contrário de outros países, onde se celebra mais o esporte
em

SI.

Mesmo quando não estamos em ano de Copa, o futebol continua sendo o locus
privilegiado da presença dos negros e mulatos na publicidade. A campanha da Penalty (marca
II O futebol é tido como um símbolo nacional há muitos anos embora, como mostra Oliven, tenha surgido no
centro do país e só se tomado nacional na era do Estado Novo, como aliás tantos outros símbolos nacionurs.
Cf Oliven, RubenAparte e o Todo - diversidade cultural no Brasil-Nação. Petrópolis,
Vozes, 1~)n.
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de artigos esportivos) em 95 pode ser evocada, Além de alguns anúncios testemunhais, existe
um filme, "Brasil Futebol Clube", rodado em um estilo neo-realista no Maracanã, Morumbi e
na favela da Rocinha; que mostra um garoto da favela, negro, dominando a bola e, num voleio,
a passando para jogadores de times de várzea, também.negros e mulatos. "Penalty, marca do
Brasil", é o slogan, eloqüente o bastante da associação entre negros/futebol/Brasil

que estou

apontando como característica dó discurso publicitário brasileiro.
Nas representações do futebol, a presença negra e mulata não exclui a branca. A ponto
da Arisco mostrar um jogo com duas equipes formadas por jovens brancas, muitas das quais
loiras, lideradas por Xuxa, A Phillips também recorreu a um jogo de futebol onde aparece um
policial de costas para o campo e que, descobrimos depois, assiste a partida através de um
televisor, não resistindo a comemorar um gol com os jogadores: todos brancos.
Ou seja, o futebol é negro/mulato quando interessa ser visto enquanto um símbolo
nacional, quando o produto ao qual ele está sendo associado pelo discurso publicitário deseja
incorporar do futebol sua capacidade de expressar uma essêncta nacional e não o seu aspecto
. de espetáculo (caso da Phillips) ou de evento que envolve a todos, mesmo os incompetentes
(brancos/mulheres,

caso da Arisco, empresa que tem como maior acionista a apresentadora

Xuxa, que vem sendo acusada de racismo pelo movimento negro indignado com a ausência de
negras entre as Paquitas).
Negros(as) e mulatos/as) aparecem em comerciais da Antárctica,

dançando e tomando

cerveja, enrolados em bandeira do Brasil. E aparecem num comercial de refrigerante da
Antárctica,

(novamente a mulata) onde a cor está claramente

enunciado Iinguístico

"Guaraná com Chocolate". É interessante

evidenciada

notar que, em toda a

campanha do Guaraná, apenas nesse comercial a personagem não é branca
difícil pensar em negros bronzeados de sol no comercial

no próprio

Talvez fosse

("Quaraná com Pimentão") mas

poderíamos ter negros(as) e mulatos (as) pedindo carona ("Guaraná com Ban.an.a"),ou com
areia no corpo ("Quaraná à Milaneza"), mas, nesses casos, eles (elas) estariam representando
um(a) jovem qualquer - o que não parece ser o desejo dos anunciantes e publicitários.
A associação

entre o nacional, o Brasil e o mulato, e principalmente,

a mulata, a

sensualidade, a musical idade, não é apenas uma associação para consumo interno. Ela se

·'
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confirma na imagem dos outros em relação
.publicidades

ao Brasil,

que emerge por exemplo nas

veiculadas na 'França e que se fundam, evidentemente, sobre um imaginário

'social francês onde o erotismo e a musical idade e não tanto a habilidade futebolística são
sublinhados. O Brasil dos franceses são belas mulatas lânguidas à beira do mar, sempre em
tangas (onde a paisagem urbana moderna é excluída em benefício da praia ou de um cenário
amazônico), dançando ao som de Chico Buarque (Schweeps).

Ou, como no anúncio da

Nescafé, onde um grupo de "brasileiros" - mulatos de calções, corpo à mostra, dançando em
urna planície - encontra-se com seus ancestrais africanos vestidos de pele de tigre, tudo ao
som de tambores. O corpo negro ou mulato semi-nu parece' ser a característica comum a todos
essas peças mostrando que o que é Brasil para nós não está muito distante do que é o Brasil
para os outros ..
A presença constante em momentos excepcionais onde se evoc~ a nacionalidade

e o

expurgo sistemático do negro(a) e dota) mulato(a) da publicidade que observei parece mostrar
que o Brasil que se confronta com outros, num desafio esportivo, musical ou culinário, es~e é
negro, branco e mulato. O Brasil que vivenciamos todos os dias, que compra pasta-de-dente e
refrigerante, nesse o lugar dos/as) negros(as) é bem inferiores aos dos(as) branco(as).

O

Brasil de todos os dias, se levarmos em conta as imagens 'veiculas pela riossa publicidade, é
um país de brancos/as), jovens, ricos(as) e felizes. E nisto as imagens publicidade mostra-se
consoante com algumas imagens (no sentido de conceito mental) racistas, bem expressas em
uma quadrinha popular, citada pelo antropólogo Gilberto Freyre:
"Branca é pra casar,
Mulata pra fornicar,
E negra pra cozinhar".

12

Estaríamos, em um caso, o do Brasil no dia-à-dia, diante de uma' visão que não nos
parece muito longe em relação as teorias racistas do início do século, cuja ferocidade pode
ser exémplificada na escolha do etimologia da palavra que vai designar a mistura das raças
(mulato vem de mulo, animal híbrido incapaz de se reproduzir)? E, em outro, o do Brasil

12Freyre, g. Casa Grande e Senzala. (23 edição)RJ, José Olyrnpio, 1984.1 () apud Moreira ,Div:.t e Ad:dbcti o
Sobrinho "O homem negro e a rejeição da mulher negra' in Costa, Albcrtina de Oliveira c Tina 1\111:1<JO (org)
Alternativas escassas. SP, ProdirfFCC -Rl: ed. 34, 1994.
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diante dos outros, apenas incorporando a contra-face dessas teorias, ou seja, o pensamento
mistificador de uma democracia racial, visão idílica de um encontro de raças que escondeu
tantos conflitos? Claro que existem outros lugares de construção

de imaginários sincréticos

no

Brasil: o samba e o futebol, como tem sido apontado (Da Malta) no entanto, é o grande cenário
desse encontro e a corporalidade,

expressa

enquanto força de trabalho,

sensualidade,

. musicalidade ou habilidade futebolística, é o valor destacado positivamente.
Deixemos, por hora, o domínio do corpo para irmos ao encontro do outro extremo, 'do
que chamo de valor razão. E aí encontramos uma incidência

interessante

de etnia na

publicidade que é o do uso dos japoneses - homens japoneses, as mulheres e crianças sendo
excluídas. Ao que tudo indica, os japoneses foram descobertos pelos publicitários
desde então tem aparecido

sistematicamente

em comerciais

garantia da qualidade do produto. Porque, no Brasil",

em 93 e

conotando alta tecnologia

e

os japoneses implicam uma imagem

mental de confiança e qualidade técnica? A resposta pode ser encontrada no imaginário
popular onde o japonês (emigrante ou descendente de emigrantes, os textos publicitários não
fazem uma distinção) são vistos como trabalhadores persistente e como seres inteligentes,
.

.

uma inteligência
malandragens

que não revela

e sim de dedicação.

traços

de gênio, de brilhantismo

Japoneses

são vistos

individual

comocompenetrados,

ou de
árduos

funcionários, capazes de repetirem mil vezes a mesma tarefa até que seja bem realizada
com o dom da eletrônica

E

Uma piada popular que circulava em São Paulo há alguns anos

mostra bem essa visão do nipônico enquanto um trabalhador intelectual superior ao brasileiro:
"Garanta sua vaga de amanhã na USP, mate umjaponês hoje". Ao contrário dofa) negro(a),
porém, o que a publicidade coloca em jogo com os japoneses não é o trabalho braçal mas o
trabalho intelectual.

13 Na França, por exemplo, os japoneses são associados mais negativamente: não a qualidade t.écnica mas a
falta de imaginação, a vida em.grupo repetitiva, a "formigas". O anúncio da água mineral Perrler é exemplar:
vemos um grupo de japoneses e japonesas, em fila e ordenadamente, dirigirem-se para a entrada de UITI
restaurante. Na saída, depois de terem bebido Perrier, eles parecem bêbados: não existe mais a fila, PUI:JITl c
brincam individualmente. "Perrier, c'est fou" é o slogan da campanha, ou seja, Perrier é capaz de enloquccer
até mesmo um japonês.

o'
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Ao contrário dos mulatos(as)/negros(as),

que aparecem sempre dançando ou movendo

ou corpo em gestos amp Ios, os japoneses são representados numa quase imobil idade corporal:
eles falam e mexem a cabeça apenas. O comercial da Sharp que foi ao ar a partir de julho de
95 é nesse sentido exemplar. Cinco cabecinhas japonesas aparecem na tela - o resto do corpo
permanece invisível - e falam ao espectador em diferentes linguas (japonês, inglês, francês,
italiano e espanhol) com legendas em português traduzindo.
Além do seu lado intelectual, o japonês é visto como um respeitador

de tradições

centenárias (que parecem ainda mais antigas, por serem tão diferentes das tradições européias
com as quais .estamos mais familiarizados) o que conota fidelidade, honestidade. Isso fica bem
expresso no anúncio de televisor onde

um "falso-japones" .(traços do rosto mestiço, olhos

mais abertos, vestindo camisas florida própria de "malandros" e não o terno sério dos outros
japoneses ou o ainda mais respeitável kimono; que aparece no comercial da Semp de 95)
oferece um televisor a preços menores pois vindo do .Paraguai (lugar que é o falso-Estados
Unidos ou o falso-Japão).
Japonês rima com TV e também rima com produtos estrangeiros de. qualidade garantida
de um modo geral. É assim na peça publicitária

da Petrobrás onde um grupo de pistões-

japoneses saúdam o frentista surpreso quando este abre a capota do carro para examinar o
motor. Bons motores estrangeiros necessitam um bom óleo nacional, capaz de enfrentar as
altas temperaturas dos trópicos, garantem os japoneses do anúncio.
Japoneses e negros(as)/mulatos(as)
O negro(a)/mulato(a),

aparecem assim opostos no discurso publicitário.

é visto antes de tudo enquanto corpo, um corpo com capacidade física

superior ao do branco. Essa capacidade

física se expressa ora pelo trabalho, ora pela

reprodução (pela maternidade), ora pela eroticidade. O negro(a) é antes de tudo corpo; é
dionísico se opondo ao branco apolínio - como nos diz Freyre - e ingressa em desvantagem
numa hierarquia social onde o valor maior está relacionado a razão. Por isso mesmo, quando
a hierarquia social dominante se inverte em momentos ritualísticos como é o caso da Copa do
Mundo (e poderia ser o do carnaval, que ficou de fora de nossas pesquisa), o negro(a) e seu
corpo excelam,

o
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Multiculturalismo:

1995 parece marcar o início de urna ruptura nessa classificação alterando a imagem do
negro(a) na publicidade - e provavelmente na televisão brasileira de modo geral. Empurrados
por campanhas

e protestos'<

de um movimento negro cada vez mais organizado,

os

. publicitários começam a representar negros (e negras) em papéis diferentes. Vejamos alguns
desses comerciais que anunciam a mudança:

1) Comercial da Gillette/Sensor:
um repórter supostamente no interior de um
shopping-center, entrevista homens e mulheres sobre a lâmina de barbear usada pelo
homem. Aparecem dois casais brancos e em seguida um negro, sentado em uma cadeira
de barbeiro, com o creme branco cobrindo metade do rosto.
2) No comerciar da Kaiser em que aparece um papagaio contanto piadas, um negro
jovem, cabelo cortado "na moda" e vestido com temo é visto rapidamente como um
dos frequeses do bar.
3) Comercial da Sadia para nuggets de frango. Entre as várias personagens, aparecem
duas crianças negras.

Ainda é tímida a ocorrência de comerciars onde negros(as)

aparecem em lugares

. tradicionalmente ocupados por brancos. Nos exemplos acima, a grande diferença está em que
Gillette, Kaiser e Sadia colocam o negro no vídeo como um consumidor dos seus produtos,
como alguém associado a esse produto, que contribui para a construção de sua imagem de
marca Nos três casos, seu aparecimento é rápido, eles não .tem direito a nenhuma fala e
aparecem entre uma maioria de personagens brancas. Mas nota-se que o negro é colocado em
uma mesma situação que os outros e, em dois casos, o produto associado não é a dionísica
cerveja
Dois outros campanhas que usaram negro(a)

.0

CamiJa Pitanga aparece depondo sobre as qualidades

fizeram em anúncios testemunhais:
do Uno ("Sou Pitanga, não sou

14 O movimento negro protestou fortemente contra o modo de representar um personagem negro na novela
Pátria Minha, de Gilberto Braga Kennedy, o jardineiro, era seguidamente humilhado pelo patrão e "baixava a
cabeça". A novela seguinte da Globo, Aproxima vítima, de Sílvio Abreu, passou a veicular urna Ian liIia negra
de classe média, "normal".

o
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laranja" e um conhecido percursionista

aparece no comercial institucional da Ilontla:

capacete", cantando um rap enquanto tamborila em capacetes multicoloridos

"Use

que fazem as

vezes de uma bateria
Comparada com os anúncios da Kaiser, Sadia e Gillette, a publicidade da Honda

é

mais ambivalente: embora apresente um negro jovem, vestido com roupas afro, com cabelos
trançados - ou seja, moderno, o que pode estar emjogo é novamente uma qualidade que, como
vimos, é historicamente associada ao negro no Brasil: sua "natural musical idade". O negro
pode anunciar mas tem que faze-lo cantando. A grande mudança se observa na publicidade da
Gillette,

onde o negro não aparece cantando, nem trabalhando mas, ao contrário, sendo

servido - ainda que não se veja quem o serve - e da Sadia, que repete a formula consagrada
pelo multiculturalismo da Benneton exibindo diferentes etnias e representado as diferenças de
modo igualitário. Tenho que registrar que esse comercial é parte de uma campanha maior e
os(as) negros(as) permanecem ausentes de todas as outras peças.
Ao lado dessas publicidades

que são exceções muitos outras, veiculados

em 95,

. reforçaram antigas noções racistas. Vejamos alguns exemplos:
Anúncio da campanha do óleo da Petrobrás,

que, como VImos, utilizou também

japoneses e caipiras:· um caminhão entra num posto Petrobrás. Dentro do motor, como se
fossem pistões vemos homens musculosos, predominantemente mulatos e negros. O frentista
pergunta que óleo vai. A resposta dos homens/pistões é machista ("o óleo tal, você pensa que
nós somos mulherzinha?"), a frase dificilmente figuraria em um comercial nos Estados Unidos
onde o movimento feminista é extremamente atento ao modo de representar a mulher. Em
.seguida, o homem de pele mais escura entre os que estão no interior do motor diz: ''Também,
olha só o tamanho do pistão", com uma conotação sexual que continua na falas finais que os
pistões cantam: "Em cabina pequena, sempre cabe uma morena".
Ou seja, a publicidade mantém a tradicional forma de representar o negro: alguém forte
e com uma sexualidade exacerbada
Em outro comercial da campanha Kaiser bar, um negro forte, exibindo músculos

em

uma jaqueta jeans sem manga recebe uma martelada do baixinho Kaiser (o malandro) e,
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furioso, parece pronto a agredir o homem branco, frágil, de terno, que aparece com o martelo
plástico na mão;
Novamente é a força física que aparece como a característica destacada do negro, uma
quase brutalidade.
Outro: caminhão da Bhrama, dirigido por um mulato, dá carona para um branco. O
caminhão contraria a vontade do motorista (generosidade

não aparece como pertinente ao

mulato) que no final está em uma posição de inferioridade em relação ao branco pois além de
ser o motorista, vê o branco' de fato controlar o caminhão. Motorista, aliás, parece continuar
sendo uma atividade para negros. No comercial do Cartão Federal da Caixa, um negro é o
motorista de Jô Soares, aparecendo de costas e não tendo direito a nenhuma fala
Os japoneses, por seu lado, continuaram em 95 como sinônimo de eficiência técnica
aparecendo em várias campanhas de televisores,

algumas já citadas 15. Já os chineses não

gozam do mesmo prestígio que o japoneses. Chinês aparece em um único comercial de lV, na
figura de um senhor de avental que está atrás de um balcão de armazém e que tem dificuldades
em entender o inglês de um jovem turista que deseja uma Coça-Cola, ao mesmo tempo em que
protege a filha de um mal interpretado

assédio sexual: ou seja, é pouco inteligente e

moralmente conservadorls.'

Conclusão:

Como vemos,

o discurso

publicitário brasileiro

sobre os(as)

discurso publicitário brasileiro sobre os(as) não-brasileiros/as)
brasileiro sobre os(as) brasileiros(as)

é

brasileiros(as),

o

e o discurso publicitário não-

extremamente rico em possibilidades

investigativas

de imaginários coletivos e de valores sociais. Tem sido, no entanto, pouco explorado pelos
cientistas sociais. A rápida análise do modo como diferentes etnias são representadas hoje
15 Sernp lançou mais uma publicidade, imprensa, onde aparecem dois japoneses, um baixinho e outro alto,
r~re::;entando o tamanho maior da TV Semp: nosso japonês é melhor do que o dos outros (Revista VEJA).
1 Esse comercial, a toda evidência foi apenas dublado do inglês para o português, e como seria o caso de UTTl
filme do Spike Lce dublado, temos o absurdo de um ator falando em português mas fazendo gesLos
característicos da cultura americano e que em nada correspondern a expressão não-verbal dos brasrlciros.
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. pelos textos publicitários nos fornecem pistas dos diferentes valores associadas as etnias que
compõem nossa cena social assim como em relação ao nosso imaginário sobre o que é ser
"Brasileiro(a)"

. Pistas que indicam que, ao contrário dos Estados Unidos onde hoje já existem

até agências especializadas na produção de uma publicidade para públicos étnicos diferentes
(hispânico e negro especialmente), no Brasil, a publicidade acaba, de fato, nos e~ibjndo duas
" faces: a face híbrida em momentos excepcionais quando se trata de se auto-representar, a "face
branca, no dia-à-dia
Vemos que as mudanças começam a aparecer embora de modo muito lento. Ao
contrário de outros países que possuem legislação regulando a presença de diferentes etnias na
publicidade, o Brasil só agora começa a pensar em política de representação e, por enquanto,
no âmbito da academia e dos movimentos sociais'".
A centralidade da imagem hoje e a sua importância na constituição de imaginários
sociais

é o pressuposto

desse artigo pressuposto.

A conclusão,

o. título já

antecipa

Poderíamos afirmar que, ao tratar de relações -inter-étnicas os textos publicitários

no Brasil

apenas refletem os valores sociais dominantes. O que ocorre de fato. Interessou-me detalhar o
modo como isso é realizado pois, por outro lado, os textos publicitários também contribuem
para a construção desses valores através de suas imagens e de seu processo particular de dar
" forma ao imaginário
permanente processo

coletivo,

que não devem ser vistos

como cristalizados

mas em

de construção. Notemos uma sensível mudança' nos últimos meses,

consequência possível de uma atenção crescente à política de representação

por parte de

grupos sociais no país. Uma nação (uma "comunidade imaginária", como quer Anderson) se
constrói em tomo de imaginários (desejos, valores, fantasias) compartilhados.
publicitárias

têm

contribuído

decisivamente

repercurtindo

assim na construção

para

de identidades

fixar
subjetivas

certos

As imagens

imaginários

étnicos,

e na nossa construção

da

identidade nacional. No que diz respeito a identidade nacional, as imagens publicitárias
reafirmam constantemente Gilberto Freyre: "Psicologicamente, ser brasileiro é ser mulato".

17 A senadora carioca Benedita da Silva está encaminhando projeto no Congresso visando garantir maior
espaço aos(as) negros(as) na televisão brasileira.

