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27/11/2007 

REPRESENTAÇÃO IMAGÉTICA DAS AFRICANIDADES NO BRASIL  

IDENTIDADES 

Esta segunda sala on-line do projeto Representação imagética das africanidades no 

Brasil trata da representação imagética, tendo como eixo as diferentes estratégias 

discursivas, como a representação do negro na imagem da publicidade, a fotografia 

latino-americana, fotografia e identidades, o simbolismo da imagem. 

Participam desta sala, com a mediação de Denise Camargo e Fernando de Tacca e a 

moderação de Márcia Borges e Ana Maria Schultze, os seguintes debatedores: 

 

Francisco das Chagas Silva Chagas (membro do Mocambo Cultural, em Rondônia); 

Jorge Álvarez Pupo (fotógrafo cubano que trabalha com a questão da ancestralidade, 

por meio da linguagem corporal), Mauro Guilherme Koury (antropólogo, trabalha 

com antropologia das emoções e com antropologia da imagem, é coordenador do 

Grupo Interdisciplinar de Estudos em Imagem da Universidade Federal da Paraíba), 

Laura Guimarães (professora da Universidade Federal de Minas Gerais), Paulo 

Bernardo Vaz (professor da Universidade Federal de Minas Gerais professor da 

Universidade Federal de Minas Gerais,  estuda a representação visual do negro no livro 

didático e nos jornais brasileiros, membro do Grupo de Pesquisa Imagem e 

Sociabilidade), Carmen Rial (antropóloga e jornalista, professora na Universidade 

Federal de Santa Catarina, pesquisa as representações étnicas e raciais na publicidade 

brasileira), Luiz Eduardo Achutti (fotógrafo, professor da Universidade Federal de Rio 

Grande do Sul), Edna de  Mello Silva (jornalista, doutora em comunicação, pesquisa 

as comunidades quilombolas do Tocantins), Paulo José Rossi (fotógrafo, bacharel em 

Sociologia e Política pela FESP, mestrando em Sociologia pela FFLCH-USP, e professor 

do Bacharelado em Fotografia do Centro Universitário Senac, em São Paulo). 

 

Denise Camargo: Durante a concepção e realização deste projeto percebemos a 

abrangência do tema. Percebemos a adesão de diversos pesquisadores, educadores, 

profissionais das mais diversas áreas. Para nós é um privilégio mais esta conversa 

hoje. 
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Ana Maria Schultze: Para nós é um prazer a grande aventura, de debatermos essa 

importante questão em um debate pela Internet, uma proposta pioneira, cuja 

realização só é possível pela adesão de todos os nossos debatedores, convidados e 

público, a quem agradecemos. 

Fernando de Tacca: Em nome da equipe da revista Studium dou boas vindas a todos. 

Estamos muito felizes com nossa parceria neste projeto das editoras desta edição, 

Denise Camargo e Ana Maria Schultze. 

Denise Camargo: REPRESENTAÇÃO IMAGÉTICA DAS AFRICANIDADES NO BRASIL é 

apoiado pelo Programa Cultura e Pensamento - um conjunto de ações que incentivam 

o debate crítico. O seu propósito é ampliar os fóruns de reflexão e diálogo em torno de 

temas relevantes da agenda contemporânea. Uma iniciativa do MinC, com o patrocínio 

da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo. É coordenado pela Fundação de 

Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX) e co-realizado pelo Ministério da Educação 

(MEC), pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), pelo Serviço Social do 

Comércio de São Paulo (Sesc-SP) e pela TVE-Bahia. Conheça as demais ações e acervo 

do Cultura e Pensamento no portal www.cultura.gov.br/culturaepensamento. 

Fernando de Tacca:  Silvia Pérez Fernández, em seu texto Fotografia de minorias, 

lembra Adorno sobre a capacidade da indústria cultural de prever e reabsorver toda a 

produção crítica e afirma: "Assim, é o caso de perguntarmos se ainda existe a 

possibilidade de a fotografia documental estender seu objetivo solidário aos problemas 

reais de minorias também reais, em meios massivos e hegemônicos. Ou se apenas 

uma fotografia de caráter alternativo poderia alcançar o objetivo. Neste último caso, 

pode-se mencionar, ao menos, três inconvenientes: a) a circulação dessas imagens 

dependeria dos meios econômicos das próprias minorias ou de seus aliados 

ideológicos; b) a internet como suporte faria sua circulação depender de meios 

capitalistas; c) freqüentemente estas fotografias têm como destinatários as próprias 

minorias." Finaliza seu artigo com a seguinte questão: "A prática fotográfica e seu 

estudo ou utilização por áreas de produção de conhecimento conseguiram superar os 

usos históricos de dominação sobre as minorias?" 

Mauro Koury:  Minha resposta é não. Apesar de achar também que as minorias 

também elaboram suas próprias imagens e representações e as colocam como 

contradiscurso. Por outro lado estereótipos ainda fazem parte do discurso verbal e 



Studium - http://www.studium.iar.unicamp.br/africanidades/ 
 

3

imagético tanto na afirmação de subalternidade, quando no de valoração e criação de 

mitos e heróis no contradiscurso. 

Edna de Mello Silva: A fotografia documental pode dar uma importante contribuição. 

Uma alternativa seria a produção do próprio grupo minoritário... Ao se retratar por 

imagens, acredito que há também uma apropriação de discurso, de imagem... 

Mauro Koury: Não acredito que a fotografia documental ou o instrumento fotografia 

em si tenha o papel de cumprir objetivos solidários a problemas reais ou imaginários 

de minorias ou seja lá o quê. A fotografia revela, no máximo, a sensibilidade do olhar 

que captura recortes e ângulos da multifacetada face do cotidiano, o fazer dos 

homens, onde se debruçam outras sensibilidades em olhares que observam o produto 

capturado e o remete a novas singularidades expressivas da reflexão em que se 

estabelecem as bases da compreensão e do pensamento. No máximo ajuda a 

discursos possíveis sobre o real, ampliando a esfera do conhecer e da reflexibilidade! 

Carmen Rial: Bem, sabemos que Adorno e Horkheimer expressaram um grande 

ceticismo em relação aos meios de comunicação de massa, como chamavam o que 

hoje chamarei aqui de mídia. Não compartilho de seu ceticismo. Tenho observado nas 

minhas pesquisas a importância da imagem para a construção de subjetividades, 

mesmo e principalmente a veiculada na mídia. 

Luiz Achutti: Há uma experiência no Rio de Janeiro na qual os habitantes das favelas 

trabalham sua própria imagem via câmera pinhole, a experiência do Morrinho, da 

fotógrafa Paula Troppe. 

Carmen Rial: Acho muito interessantes essas experiências com pinhole - aqui 

realizamos uma no Morro da Cruz. Mas elas têm um impacto local. Uma foto do 

Salgado na TV já é outra coisa em termos de impacto no mediascape. 

Luiz Achutti: Sim, o problema da difusão, eterno problema que as novas mídias vêm 

amenizar. 

Paulo Rossi: Tomando como inspiração o trabalho fotográfico Herança Compartilhada, 

a influência da cultura africana no Brasil e nos Estados Unidos realizado em 2005 pelos 

fotógrafos Denise Camargo (Brasil) e Dudley Brooks (EUA), gostaria de sugerir um 

ponto para nossa reflexão: discutir a representação imagética das africanidades no 
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Brasil a partir da observação do cotidiano. Pensar o cotidiano é pensar nas relações 

sociais cotidianas feitas não de grandes eventos mas, sim, das coisas da vida (sonhos, 

medos, angústias, credos, amores, desilusões, contradições, etc.) vividas no dia-a-dia 

pelo homem comum. 

Denise Camargo: Paulo Rossi, obrigada pela lembrança desse trabalho! A proposta 

foi transcender os estereótipos construídos sobre a influência africana nos Estados 

Unidos, trazendo um olhar para o cotidiano das ações vividas pelos afro-descendentes. 

Este trabalho promoveu a reflexão  Identidade negra e mestiçagem no Brasil: uma 

reflexão sobre o processo da fotografia das heranças compartilhadas. 

Edna de Mello Silva: A construção do processo identitário de qualquer pessoa 

acontece pela relação com o seu grupo social, com o outro. A identidade é, ela própria, 

a síntese da imagem. 

Luiz Achutti: O professor Arlaud costuma dizer, e eu acho muito bonito, "faço 

antropologia, cinema, pois quero estar ao lado das pessoas para ver como elas re-

inventam a vida no dia-a-dia". 

Paulo Bernardo Vaz: Pego a sugestão do Paulo Rossi e aponto a necessidade 

premente da discussão imagética das africanidades na mídia impressa (jornais, 

revistas, livros didáticos) consumida em larga escala (oxalá fosse em larguíssima 

escala!) no Brasil. 

Denise Camargo: Sobre a questão inicial, temos um comentário de Marcelo Ribeiro 

[na sala de público]: Parece-me que pensar a relação de “minorias” e grupos 

"subalternos" com os blocos hegemônicos da mídia passa por reconhecer que, sobre as 

muitas lacunas e desigualdades que os separam, várias 'pontes' assinalam seu co-

pertencimento a um mesmo mundo, a um mesmo tempo. Isso implica que as 

representações (alter)nativas em alguma medida habitam as mesmas redes que as 

representações hegemônicas. Meu ponto, enfim, é que habitamos as redes que 

pretendemos criticar. Habitá-las criticamente significa reconhecer as cumplicidades e 

mediações que permitem que representações (alter)nativas cheguem a alguma 

visibilidade mais ampla, para além do local. 

Carmen Rial: Sim, Achutti, a mídia rápida hoje ameniza, ao mesmo tempo em que 

coloca uma centralidade nas imagens nas sociedades contemporâneas ao ponto de 
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que, para entendermos o social hoje, tornou-se inevitável o recurso a interpretação 

das imagens  

Mauro Koury: Mas a interpretação das imagens é o fundamento do jogo simbólico de 

criação do social, Carmem. 

Carmen Rial: Concordo com o Marcelo Ribeiro, bem-vindo, Marcelo. E gosto da idéia 

de pensar que habitamos as imagens, como quer Merleau-Ponty. 

Fernando de Tacca: Posso completar, Carmem, as imagens nos habitam de forma 

avassaladora e, na maioria das vezes, sem pedir permissão. 

Ana Maria Schultze:  Luciana Fávero [na sala de público] pergunta para Mauro Koury 

como as imagens devem ser interpretadas.   

Luiz Achutti: As imagens podem ser miragens, ilusões, desilusões. 

Carmen Rial:  Quando falo imagens aqui, por favor, entendam imagens midiáticas. 

Denise Camargo: Marcelo Ribeiro [na sala de público] comenta: Quanto a 

habitarmos imagens, e a sermos habitados por elas, avassaladoramente, como diz 

Fernando, pergunto: não seria importante sempre procurar precisar os contornos do 

"nós", do sujeito que habita certas imagens e se deixa habitar, de forma consciente ou 

clandestina, por outras? 

Luiz Achutti: Algumas minorias usam as imagens para se defender [...] A 

"banalização" da fotografia tem pontos de vista positivos. 

Marcella Grecco [na sala de público]: Considero que as minorias se utilizam das 

imagens como meio para expressar aquilo que elas não têm oportunidade de fazer em 

virtude do preconceito. 

 

 

Carmen Rial: Respondendo a pergunta de Silvia Pérez Fernandes, "A prática 

fotográfica e seu estudo ou utilização por áreas de produção de conhecimento 
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conseguiram superar os usos históricos de dominação sobre as minorias?" Não, claro 

que não. Mas como disse o Achutti, algumas minorias as têm usado para se defender. 

Mauro Koury: Concordo com Achutti, as minorias sempre usaram e cada vez mais 

hoje usam a imagem como um contradiscurso, como uma contra-argumentação, como 

base de desmistificar e recolher frutos e sentidos para um novo discurso, uma nova e 

possível mentalidade. Isso ajuda a interpretar as imagens também. 

Paulo Rossi: Em relação à pergunta de Silvia Pérez, acho que deveríamos questionar 

a intenção do fotógrafo: quais são seus objetivos em querer retratar (em forma de 

documental ou qualquer outra forma) as minorias, o que quer com estes trabalhos, e 

qual público quer atingir. Em minha opinião, é importante que o fotógrafo se posicione 

claramente em relação às suas intenções com o tema e o que se pretende com ele.  

Denise Camargo: Ana Mariz [na sala de público]: Considero este debate muito 

importante e estou contente em participar. Parabéns pela iniciativa! A questão da 

fotografia não está só na intenção do fotógrafo, mas também na leitura do espectador. 

Hoje em dia somos invadidos por milhares de imagens que, antes de tudo,  precisam 

ter uma leitura crítica. O que está sendo feito sobre a "alfabetização" visual? [Ana 

Lucia Mariz é de São Paulo, e está em Salvador fazendo um ensaio sobre as baianas de 

acarajé].  

Luiz Achutti: Sim, documentar é tomar partido – todos, inclusive estéticos. Pode-se 

fazer ciência assim? De novo, como diz o Arlaud, dependendo do que significa ser 

cientista, ser cientista não me interessa. 

Edna de Mello Silva: Não sei a que grupos minoritários vocês estão se referindo... 

Particularmente, acredito que, em especial, a população negra ainda não produz 

imagens na proporção de sua participação social, em especial no Brasil.  

Carmen Rial: "é importante que o fotógrafo se posicione claramente em relação às 

suas intenções com o tema e o que se pretende com ele." Mas a interpretação das 

imagens transcende essas intenções, não? 

Mauro Koury: Carmem toca em um ponto importante: a banalização das imagens. 

Nisso pode estar um escorregão do projeto de minorias. O jogo da imagem pode se 
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tornar um reflexo perverso e uma possibilidade de que ao se contrapor está de fato 

reconstruindo a ordem a que se quer expor e combater. 

Paulo Rossi: É importante que o tema seja debatido, portanto é preciso que o 

fotógrafo não tenha medo de se expor. 

Paulo Bernardo Vaz: Bem lembrado, Edna! Acharmos que a revista Raça tem uma 

penetração (avassaladora) é uma doce ilusão. 

Paulo Bernardo Vaz: Por isso mesmo (que a revista Raça tem uma circulação bem 

restrita se comparada ao que chega às nossas mãos semanal ou mensalmente), acho 

que devemos nos voltar para as imagens (que nos interessam neste debate) 

reproduzidas na grande mídia (impressa). 

Ana Maria Schultze:  Marcelo Ribeiro [na sala de público] discorre sobre a ênfase 

na intencionalidade: No entanto, para além das intenções, as fotografias, como  

constelações de signos, operam necessariamente por sua reprodutibilidade. Acho que é 

importante pensar as intenções, mas também é fundamental atentar para os efeitos 

das imagens, historicamente, nas sociedades. Não apenas as intenções, mas os efeitos 

das imagens: é preciso notar inclusive como esses efeitos muitas vezes transbordam 

as intenções, não? 

Ana Maria Schultze: Fernanda [na sala de público] concorda com Paulo Rossi, que é 

a intenção do fotógrafo que determina a realidade.  

Ana Maria Schultze:  João Putini [na sala de público] questiona: será mesmo que a 

população negra é um grupo minoritário? 

Denise Camargo: Bruno Pinheiro [na sala de público] gostaria de perguntar se há 

exemplos de bons trabalhos que extrapolem o meio acadêmico e tenham uma boa 

penetração social. 

Carmen Rial:  Bem, o cinema de Jean Rouch extrapolou a academia. Sobre o que 

Marcelo diz, concordo plenamente. 

Denise Camargo: Mônica Mantuano [na sala de público]: Um bom exemplo são os 

encontros de Inclusão Visual que acontecem durante o evento FotoRio. A iniciativa 

extrapola o meio acadêmico. 



Studium - http://www.studium.iar.unicamp.br/africanidades/ 
 

8

Mauro Koury: No ano passado a equipe Ensaio, uma agência de fotografia e 

comunicação da cidade de João Pessoa, colocou em prática um projeto bastante 

interessante: deu instruções básicas sobre o uso da fotografia a alunos de primeiro e 

segundo graus de escolas públicas e depois pediu para que fizessem auto-retratos. 

Depois deveriam fotografar a coletividade onde moram. Posteriormente foi feita uma 

discussão sobre etnicidade. O resultado final foi uma exposição nas escolas da cidade 

com fotografias e resultados das discussões. Foi um ótimo trabalho que tem produzido 

filhotes fora da academia.  

Luiz Achutti: Outro dia conversando com um aluno, me dei conta de que a tal mídia - 

jornais, revistas, TV, etc não são consumidas com intensidade por jovens de todas as 

classes, eles absorvem informações pela Internet, pelos grupos de "sociabilidade 

virtual", com perdão, inventados agora. 

Paulo Rossi: Não sei se a quantidade de trabalhos fotográficos realizados sobre os 

negros é pequeno, o que não tem é difusão. Acho que isto decorre de duas possíveis 

causas: preocupação de se expor qualquer coisa em qualquer lugar sem nenhuma 

organização crítica do trabalho; intenção de expor apenas nas grandes galerias, o que 

limita o acesso. 

Francisco das Chagas: Quais imagens estão no repertório de elementos da estética 

corporal da diáspora africana, sobretudo  nos nossos jovens e que fogem das marcas 

africanas "tradicionais" no Brasil)?Quando falo da corporeidade, falo de todos seus 

elementos visuais,  além da cor e dos traços fenotípicos, adereços, gestos, cabelo, 

penteados, e das estéticas da africanidade exógena: camisetas do Bob Marley, e de 

líderes das lutas. 

Paulo Rossi:  Francisco, me lembro de ter visto na Cidade do México uma enorme 

exposição sobre o século XX desta cidade, na rua, nas cercas do maior parque público 

da cidade. A exposição contava com imagens no tamanho de aproximadamente 

50x60cm, a exposição tinha aproximadamente 1km, e as fotos diziam respeito às 

manifestações políticas, culturais, econômicas, etc. Os autores iam desde Cartier-

Bresson até Manuel Alvarez Bravo, Tina Modoti e muitos outros nomes importantes. No 

mesmo período acontecia em São Paulo uma excelente exposição no Sesi, na Avenida 

Paulista, sobre os 450 anos da cidade. Qual é a diferença? A diferença está no fato da 

exposição mexicana estar num local que os mexicanos de todas as classes freqüentam, 
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ao contrário,aqui, as imagens estavam dentro de uma galeria onde o público das 

classes mais baixas não vão, além de fotos representarem uma visão muito elitista da 

história da cidade. 

Denise Camargo: Ana Mariz [na sala de público] comenta: acho bárbaras as 

exposições em praças, etc. Mas será que não estamos estigmatizando os negros 

quando dizemos que só as elites freqüentam museus e galerias, quando muitas 

exposições maravilhosas estão presentes em locais gratuitos ou mesmo os que são 

pagos sempre tem um dia gratuito? A arte pode ser consumida por todos.  

Carmen Rial: Não sei se concordo que a população negra não produza imagens - 

basta ver o vibrante cinema africano atual - mas mesmo que assim o fosse, no Brasil, 

as imagens da população negra têm mudando muito nos últimos anos. Localizo em 

1994 o marco dessas mudanças, depois daquele episódio desencadeado a partir de 

uma novela da Globo, em que a personagem interpretada por Tarcísio Meira ofendia o 

seu empregado negro. Lembram?  

Denise Camargo: Ernâni Getirana [na sala de público]: Mas veja, Carmen: Salvo 

engano, Gilberto Gil, instigado a se pronunciar sobre a presença do negro na TV teria 

dito: “Existem mais negros na tevê dinamarquesa do que na brasileira”. Retomando 

nossa discussão de ontem sobre a o importância da "imagem endógena" do negro, 

parece obvio que a presença de negros na TV (como sujeito) é de fundamental 

importância para a construção de uma imagem positiva de si mesmo. Em tempo: 

todos os debates pela TV que tenho presenciado sobre negritude são mediados por 

repórteres brancos. 

Ana Maria Schultze: Verger volta ao nosso debate hoje na fala de Fernanda Souza 

[na sala de público], que questiona se ainda há um certo exotismo na representação 

do negro, ou melhor, da africanidade de modo geral.  Enquanto que Marcelo Ribeiro 

cita um exemplo meio de fora: as fotos de Pierre Verger utilizadas em O Erotismo por 

Georges Bataille. Como pensar a intenção do fotógrafo, a intenção do escritor 

apropriando-se das fotos e os efeitos de sentido que, de um momento ao outro, 

investem as fotos de significados? 

Paulo Rossi: Um bom exemplo disso que você coloca é o efeito Tropa de Elite, 

embora meu medo sobre o senso comum seja grande, o importante é que o assunto 

está na mão das pessoas, cabe aos pesquisadores e críticos aprofundarem o debate. 
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Laura Guimarães: Hoje a fotografia/produção de imagens está nas mãos de muitos, 

assim como os meios de compartilhá-las (blogs, fotologs, myspace, flicker).  Mas 

estamos sempre expostos às imagens na grande mídia, seja nas capas de revistas, 

seja em outdoors, seja na TV. E aí o negro tem sido pouco "fotógrafo" e tem sido 

também mal representado em quantidade e em qualidade. 

Paulo Bernardo Vaz: Marcelo Ribeiro tem apontado uma questão importante, 

ressalto-a: "Acho que é importante pensar as intenções, mas também é fundamental 

atentar para os efeitos das imagens, historicamente, nas sociedades." Valendo forte 

para os efeitos que tem causado o auê Tropa de Elite e para muitas outras imagens 

divulgadas na imprensa (que não acho que não seja tão pouco lida... olhem só o que o 

povo fala de ter visto na revista Veja!) 

Denise Camargo:  Ernâni Getirana [na sala de público] comenta para Carmen Rial: 

Salvo engano, Gilberto Gil, instigado a se pronunciar sobre a presença do negro na TV 

teria dito: "Existem mais negros na tevê dinamarquesa do que na brasileira". 

Retomando nossa discussão de ontem sobre a o importância da imagem "endógena" 

do negro, parece óbvio que a presença de negros na TV (como sujeito) é de 

fundamental importância para a construção de uma imagem positiva de si mesmo. Em 

tempo: todos os debates pela TV que tenho presenciado sobre negritude são mediados 

por repórteres brancos. 

Edna de Mello Silva: Acho que o termo "produção de imagens" está sendo utilizado 

em mais de um sentido. Uma coisa é a representação social do negro num produto 

cultural como a telenovela. Outra coisa são as imagens produzidas pela população 

negra. Sobre a representação do negro nas telenovelas existem trabalhos especiais no 

Núcleo de Pesquisa em Telenovelas da ECA-USP. O negro é pouco representado por 

imagens e mal representado (estereótipos e estigmas). 

Carmen Rial: Laura, o negro "tem sido também mal representado (em quantidade e 

em qualidade)" mas isso tem mudado, a luta pela representação indentitária na mídia 

é uma dos embates centrais hoje para os grupos subalternos - e vemos grandes 

mudanças, não apenas em representação de raça mas de gênero. 

Márcia Borges:  Fernanda Souza [na sala de público] comenta que um claro 

exemplo nessa mudança pode ser observado pela representação e participação dos 

negros no contexto atual de novelas, por exemplo e o que foi A Cabana do Pai Tomás 
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em 1969, onde Sérgio Cardoso - um branco! - era o personagem principal - Negro! 

Para tal, usava rolhas nos lábios e no nariz. Absurdo! De A cabana do Pai Tomás para 

cá, muita coisa mudou, por exemplo, novelas com protagonistas negros, como Da cor 

do pecado, na qual os vilões são racistas. Porém, ainda há mesmo nessa novela, uma 

certa dose de preconceito talvez despercebido, a começar pelo título. 

Jorge Pupo: Pela minha experiência em Cuba, poderia citar como principais 

expoentes os artistas René Peña e Marta María Pérez Bravo que têm abordado o tema. 

O trabalho deles e de muitos outros se baseia na reinterpretarão imagética por meio 

de códigos visuais de que se utilizam para representar africanidade, seja na religião ou 

outros aspectos das sociedades de onde descendentes africanos são representados. 

Denise Camargo: Marcelo Ribeiro [na sala de público]: Aproveitando a menção a 

Tropa de Elite, como pensar a cena final do filme, quando o personagem negro aponta 

a arma para o traficante e, conforme a montagem, também para os espectadores? Em 

termos raciais, como pensar Tropa de Elite, que é um produto que vai muito além da 

academia e apresenta até mesmo um discurso crítico sobre a universidade brasileira e 

a classe média que predomina ali? 

Carlos Subuhana: Para enriquecer a fala de Carmen Rial, gostaria de acrescentar que 

o cinema africano ganha força nos anos sessenta. Mesmo que num primeiro momento 

tenha recebido forte influência da vanguarda do cinema da Europa Ocidental e do 

cinema russo  há que se reconhecer que apresenta características próprias vinculadas 

às particularidades circunstanciais em que se desenvolvem a linguagem e a estética. 

Em linhas gerais, a configuração das cinematografias africanas coincide com o 

irreversível processo de descolonização e a configuração dos Estados-nação. Houve 

países, como Burkina Faso, que fizeram do cinema um veículo de promoção de coesão 

social, de fortalecimento da idéia de identidade comum (nacional). A geração de 

cineastas atuais nasce no pós-independência. Porém, Sembene faz parte da primeira 

geração de cineastas africanos. 

Edna de Mello Silva: Sobre a representação do negro na produção cultural de 

periódicos, por exemplo, em revistas, basta passear os olhos nas capas de revistas que 

estão em exposição. Quantas delas trazem imagens representativas da população 

negra? 

Paulo Bernardo Vaz: Edna, acho que está indo ao ponto! 
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Paulo Rossi: Continuando. A importância dos acervos fotográficos familiares e 

individuais está no fato de poder identificar e/ou compreender as formas de 

sociabilidade das famílias/indivíduos negros por meio das fotografias que os mesmo 

realizaram ou encomendaram. Acredito que nelas é possível identificar o que há de 

significativo para essas pessoas a partir de uma análise dos momentos que escolheram 

para "sacralizar", conforme dizia Pierre Bourdieu. Podem-se identificar costumes, 

hábitos, estilos de vida, situação de classe, religiosidade, e aspectos da africanidade 

que se manifestam no interior dessas famílias. 

Ana Maria Schultze: O público questiona se não parece haver uma disparidade em 

comparar a visão imagética de si mesmo (do africano e do brasileiro negros), uma vez 

que o primeiro tem uma auto-afirmação de sua imagem, enquanto o segundo, por 

vezes, nega sua imagem de negro. O público também afirma que a questão da 

fotografia não está só em quem a produz, mas em quem também a frui, faz sua 

leitura, o que requer uma alfabetização visual.  

Paulo Bernardo Vaz: Capas e matérias em grande destaque em revistas (como Veja) 

mostram negros, sim! Mas que representação é-lhes reservada ali?  

Carmen Rial:  Pelo que tenho observado são representados com ênfase no valor do 

corpo, o mesmo não acontecendo com brancos. Mas como disse, isso tem-se alterado, 

lentamente, mas tem. 

Denise Camargo: Ernâni Getirana [na sala de público] comenta: e na capa da Veja 

eles botam umas luzes, cruzes!!! para embranquecer todo mundo! 

Edna de Mello Silva: Fiz uma pesquisa sobre as edições da revista Veja e a 

representatividade da população negra na última campanha presidencial. Entre todas 

as edições do ano, uma trazia uma foto de mulher como fenótipo de negra.  A capa da 

revista falava de uma emprega doméstica e dizia que nas mãos dela estava o futuro da 

eleição presidencial. Quer imagem mais estereotipada do que essa?  

Paulo Rossi: Sobre a fala de Edna Melo em relação à representação dos negros pela 

população negra, gostaria de propor uma outra discussão. É bem comum nas ciências 

humanas pesquisar a obra de autores consagrados ou de artistas (fotógrafos, pintores, 

escritores) não tão consagrados que desenvolvem projetos temáticos. Entretanto, a 

representação imagética da realidade também é feita pelo grande público, ou seja, o 
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usuário comum. No caso específico do tema aqui debatido, a escassez de imagens de 

afro descendentes nos acervos públicos e de jornais da cidade de Pelotas, RS, levou as 

pesquisadoras Francisca Ferreira Michelon e Aline Mendes Lima [confira o artigo 

Mulheres afro-descendentes no século XX, Pelotas–RS: imagens silenciosas e 

esquecimento], a pesquisar os acervos particulares de mulheres negras dessa cidade. 

Apesar do número limitado de imagens, as autoras viram nestes acervos fontes 

importantes para sua pesquisa. 

Denise Camargo: Ludmila Oliveira [na sala de público] concorda com a Edna de 

Mello sobre as imagens de negros na publicidade camuflarem o racismo. 

Laura Guimarães: Carmen, vemos mudanças, sim. Mas não tão grandes assim, na 

minha opinião. Existe uma idéia corrente no senso comum de que agora os negros 

ocupam um espaço muito maior nas peças publicitárias. Comparando uma pesquisa 

feita em 1994/1995 por Jacques D'Adesky sobre o assunto e a que fiz em 2004, notei 

que o aumento de negros na publicidade está longe de ser chamado de significativo. 

Sua representação na mídia, em termos quantitativos, ainda é muito pequena em 

relação à proporção de afro-descendentes no País. 

Francisco das Chagas: Diante da invisibilidade da imagem negra nos outdoors, em 

qualquer cidade brasileira, nos murais das escolas, nos periódicos, enfim, nos lugares 

"comuns", o que fazer para democratizar o acesso à imagem do negro nas produções 

fotográficas? 

Paulo Bernardo Vaz: Não é que a imagem negra esteja ou seja invisível nos 

periódicos (nas peças publicitárias, bem menos visíveis). Estão visíveis, ali, bem 

visíveis. Mas, repito: representando papéis pré-determinados desde Debret e 

Rugendas, retratando cenas do cotidiano no século XIX.  

Paulo Bernardo Vaz: Que papéis, pergunta imediata. Resposta pronta: feliz, jogando 

futebol ou dançando e cantando? E, infelizmente (constatação resultado de pesquisa), 

imagens tristes, muito tristes, de sofrimento, dor e violência em sua maioria. 

Denise Camargo: Fernanda Souza [na sala de público]: Acho que a grande questão 

é reconhecer - por mais que relutemos - que o papel do negro na publicidade ou na 

mídia de modo geral,  nada mais é do que o reflexo de sua realidade social. Na minha 

opinião,  o que ocorre atualmente é uma tentativa (desesperada talvez) de inclusão. 
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Uma tentativa de apagar completamente o passado racista, como se ele nunca tivesse 

existido. Mas infelizmente isso não é fácil. Talvez seja impossível. Se os negros 

aparecem em papéis pré-determinados, é porque essa é sua condição na sociedade 

atualmente. Por mais lutemos contra isso. Há ainda resquícios (fortes) de um racismo 

que foi construído historicamente e infelizmente não é fácil reverter essa situação. 

Denise Camargo: Ernâni Getirana [na sala de público] diz: e tem mais, segundo 

Joel Zito Araújo, os publicitários brasileiros começam a perceber que os produtos 

étnicos são vendáveis e começam a colocar negros na publicidade. O poeta Cuti manda 

meter o pé no saco de Papai Noel, caso ele não traga uma boneca negra para aquele 

menina negra... 

Ana Maria Schultze: Ainda sobre o negro na mídia, e sua contextualização, temos 

uma questão de Raissa Freitas [na sala de público]: mas quanto ao filme Tropa de 

Elite você não acha que foi colocado num contexto (grande salas de cinema) que lhe 

deu outro significado?  

Paulo Rossi: A intenção do cineasta de Tropa de Elite era, segundo ele, levar a 

discussão sobre o tema para o público em geral, o que ele não previu, e não teria 

como fazê-lo, era a repercussão de sua obra. Nenhum autor tem mais controle sobre 

sua obra quando ele a coloca para o público. Temos que ter coragem para enfrentar o 

debate. 

Paulo Rossi: O objetivo da publicidade, para o universo da empresa privada, é 

vender, logo não acredito que a mera exposição do negro traga algum ganho se forem 

mantidos os padrões que a publicidade segue: ela nada mais faz do que reafirmar que 

no Brasil há apenas diferença de classes e não preconceito. 

Ana Maria Schultze:  Murilo Campanha [na sala de público] gostaria de questionar se 

o debate, explicitado nas relações com a revista Veja, por exemplo, não se aproxima 

de um debate político, em que as imagens, muito mais que reafirmarem identidades, 

não teriam de se efetivar na significação atual da corporalidade negra. 

Francisco das Chagas:  Numa perspectiva da intertextualidade, tem-se fotografado a 

estética corporal, para além das imagens do corpo com componentes, adereços, 

expressões faciais, cabelo, das marcas afro-brasileiras, ou seja, com marcas da 
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africanidade de outros países, como jovem com camiseta de algum líder político (do 

movimento) ou cultural, ou ainda com adereços de outra cultura.  

Fernando de Tacca:  Podemos pensar que o negro aparece na publicidade por que 

hoje se torna consumidor e se integra ao mercado? Em caso positivo, é a economia 

que determina? 

Carmen Rial: Sim, Edna, os estereótipos raciais existem. E como diz um colega meu 

daqui, isso até uma velhinha na praça XV sabe. O que estou provocando é o olhar na 

direção das transformações dessa imagem estereotipada na mídia. Por exemplo, você 

já se deu conta de quantas publicidades sobre Internet tem negros como 

protagonistas? 

Paulo Bernardo Vaz: Que papel é reservado aos negros na publicidade em revistas? 

Resposta detalhada na dissertação da Laura Guimarães. Quanto aos negros como 

protagonistas nas matérias jornalísticas, é algo assustador (e nada surpreendente, pois 

parece que nos habituamos com o escandaloso sob os nossos olhos).  

Luiz Achutti: A publicidade e os publicitários - me desculpem - não é inteligente ou 

sábia, é esperta! Onde estiver o cheiro do dinheiro lá estarão as inspirações dos 

geniais e bem pagos plantonistas de fazer o mercado andar, se reproduzir. Até o 

sabonete Lux já se rendeu para vender seu produto. 

Denise Camargo: Fernanda Souza [na sala de público] diz: na publicidade, o que se 

vê são negros vendendo produtos destinados a negros. 

Denise Camargo: Cláudia Moi [na sala de público] comenta, sobre a publicidade: 

penso que a publicidade se aproveita sim e faz uma exposição hipócrita. Uma para 

parecer politicamente correta, outra porque os negros, bem ou mal, estão "in", estão 

"na moda", são "desejados" como antes não eram (digamos assim) e isso tudo dá 

dinheiro, visibilidade.  

Denise Camargo:  Fred [na sala de público] comenta: em Salvador a ONG Salvador 

Negro Amor me parece tem como fim principal fazer marketing da e para a identidade 

negra soteropolitana. Sob esse foco, ela realiza uma série de serviços para a 

comunidade negra, vende produtos tais como camisetas. Entre dezembro de 2006 e 

fevereiro de 2007, essa ONG lançou pela cidade uma infinidade de banners contendo 
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fotografias de cidadãos negros. Essa exposição a céu aberto, tinha como detalhe o fato 

das pessoas fotografadas terem sido expostas nos seus respectivos bairros. O impacto 

que essas imagens pela cidade teve foi avassalador, tanto negativo quanto positivo. 

Apesar das fotografias terem sido realizadas por um famoso fotógrafo branco da 

cidade. Daí me pergunto quais são as conseqüências de tais imagens terem sido 

realizadas por um branco. Fica o negro como sujeito ou não?  

Paulo Rossi:  Fred, não vejo isso como um problema, o tema dos negros é importante 

para além dos negros. 

Denise Camargo: Fred [na sala de público] concorda dizendo: na ocasião, em 

Salvador, me senti completamente contaminado por aquelas imagens. Minha 

percepção da cidade ficou profundamente marcada pelos banners  com os quais tanto 

me identifiquei, por mais branco que eu seja. Achei demais, tal ação na cidade de 

Salvador. Acho que faltavam intervenções imagéticas nas nossas cidades brasileiras, 

em termos de espaço dividido por todos. Exposições que fortaleçam identidades.  

Laura Guimarães: Vi essa exposição em Salvador e fiquei muito impressionada. 

Achei belíssima e até necessária. Não vejo qualquer problema em ter sido fotografada 

por uma pessoa branca. Vejo ali respeito, dignidade, representações afetivas, não 

estereotipadas. 

Denise Camargo:  Ana Mariz [na sala de público] comenta: Um branco, como Pierre 

Verger, pode retratar o negro. O negro pode retratar um branco. Mas quando um 

fotógrafo retrata alguma coisa, não importa a sua cor, será que ele, na busca do 

Outro, não está buscando também a si mesmo? Será que eles não fazem parte de um 

mesmo núcleo e nós é que rotulamos e criticamos e catalogamos? 

Denise Camargo: Posso dar como exemplo o ensaio par ao projeto Herança 

Compartilhada, citado pelo fotógrafo Paulo Rossi logo no início do debate. Certamente 

coloquei ali um exercício de subjetividades. Da procura por minha própria identidade. 

Olhar aqueles negros era olhar para mim mesma, para minha própria cultura – um 

olhar sobre a diáspora, na verdade. 

Paulo Rossi: Ana Mariz,  não vejo como um problema o negro fotografar o branco e o 

branco fotografar o negro, o que me importa é o que se faz com estas imagens, e que 

tipo de representação elas trazem tanto do branco como do negro.  
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Jorge Pupo: Concordo com a reflexão de Ana Mariz, e o manifestado por Paulo Rossi 

sobre o assunto. Por outro lado, acho que Verger fez um dos trabalhos antropológicos 

mais éticos que tenho visto, por meio de pesquisa de imagem tanto da África quanto 

no Brasil, além de possuir uma poética, uma sobriedade e coragem no seu tempo para 

se envolver no empreendimento a que se dedicou.  

Francisco das Chagas:  Como a arte, hoje, hermeneuticamente falando (para além 

do modernismo) é uma negociação, não seria hora de aplicar esse conceito à fotografia 

do negro e seu patrimônio material também simbólico? 

Jorge Pupo: Isto é um tema que poderia ser eternamente polêmico. No debate 

anterior se falava que a imagem do negro na sociedade contemporânea passou do 

primitivo à representação do exótico. Ao vivermos numa sociedade faminta de 

consumo, nos círculos sociais que têm o privilégio de consumir essa arte existe um 

interesse pelo exótico, daí o que os vai diferenciar da "massa". Fica então uma 

produção majoritária de uma arte que representa a africanidade partindo dos padrões 

exóticos e banais preestabelecidos, e que são facilmente consumíveis pelo mercado 

(galerias de arte, museus e outras instituições). Outros aspectos mais contemporâneos 

demoram em ser absorvidos por esse mercado e produzidos.  

Francisco das Chagas: Quando coloco negociável estou propondo outras 

composições, temas, que podem ser negociados no âmbito da africanidade, das ações 

"afirmativas", enfim, nem que seja desconstruindo imagens colonizadoras ou 

repressoras, portanto, visando ganho para a africanidade, e não perdendo espaços 

para os famigerados estereótipos. 

Denise Camargo: Excelente reflexão, Pupo. No próximo debate contamos com sua 

presença para, por favor, retomar essas questões no debate referente às estratégias 

artísticas, que denominamos neste conjunto de debates de Interterritorialidades. 

Ana Maria Schultze: Concordo com Paulo Bernardo. Sempre debato isto na escola 

com os alunos. 

Denise Camargo:  Ana Carol [na sala de público] pergunta: mas e os produtos que 

são destinados especificamente aos negros, levando em consideração as diferenças de 

cabelo e tipo de pele pode estar englobando os negros no mercado utilizando sua 

diferenciação num sentido positivo? 
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Edna de Mello Silva:  Há algum tempo pesquisei em São Paulo as revistas para o 

público negro e foi interessante encontrar discursos de embranquecimento como 

"passe base dos lados para afilar o nariz", contorne os lábios com lápis para dar a 

impressão de que eles são mais finos... Havia uma cultura muito arraigada que a 

estética do negro não é bonita... Poderia ser melhorada com os recursos da cosmética. 

Além da questão do mercado de produtos de beleza existe também um conceito sobre 

a estética do negro. 

Laura Guimarães: Peter Fry e sua equipe (cito de memória aqui) dizem que o 

surgimento desses produtos pode servir para reafirmar uma identidade negra. Então, o 

fato de existirem produtos para negros pode fazer que negros (que antes se 

chamariam de pardos, ou morenos, etc.) se identifiquem como negros, politicamente 

inclusive. É o contrário de pensar que os produtos para negros apareceram porque os 

negros têm dinheiro para comprá-los. É começar a dar importância para o consumo 

como prática social e significante. 

Denise Camargo: Marcelo Ribeiro [na sala de público] diz: parece-me que crescem 

cada vez mais hoje em dia setores étnico-raciais do mercado. Que critérios podemos 

adotar para pensar criticamente a utilização (embora não tanto como muitos querem) 

de imagens de negros na publicidade, nas novelas etc.? Como permitir que as imagens 

dos negros e, mais geralmente, dos grupos subalternizados transborde o 

enquadramento do mercado e suas limitações e alcance uma disseminação 

criticamente produtiva para os próprios grupos? 

Mauro Koury: Acho que a questão estética do negro, hoje, é de valorização étnica, é 

de estampar as diferenças e realçá-las como belo! Isso, também, é uma conquista 

recente, dos últimos vinte anos. É concordar com a Edna de que ainda existem apenas 

lampejos. O grosso ainda é comparativo de uma estética de beleza "grega" (sic!). 

Paulo Bernardo Vaz: Mas os lampejos, Koury, são exatamente as brechas possíveis 

de serem, posteriormente, escancaradas! Que venham os lampejos!  

Paulo Bernardo Vaz: Mauro Koury ressalta algo importante. Registros existem. 

Fotografia documental da maior importância. Refiro-me ao problema de sua 

divulgação. Na hora de editar, de ir para as páginas de jornais, revistas e livros 

(didáticos, em especial), o que vai? Que imagem do negro vai sair lá?  
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Ana Maria Schultze: O público propõe as seguintes reflexões sobre a publicidade e o 

racismo: a publicidade se aproveita e faz exposição hipócrita, ou seja, usa a imagem 

do negro porque está na moda! Essa imagem do negro na mídia ameniza o racismo? 

Mauro Koury: Infelizmente, Laura, a prática de mercado em uma sociedade de 

consumo e globalizada é um dado de que não se pode sair. Mas lembrando Simmel, 

enquanto o deus dinheiro banaliza e iguala a todos sobre-determinando o seu peso, na 

sociedade atual, paralelamente o poder da individualização faz que surjam espaços de 

liberdade e de expressão de diferenças que antes não seriam capazes de existir. 

Ana Maria Schultze:  Anna Letícia [na sala de público]: mesmo assim ainda 

concordo com Edna de Mello Silva, não me lembro de nenhuma propaganda recente 

que não explore o fato de o negro ficar de algum modo parecido com o branco. 

Mauro Koury: Concordo com você Paulo Bernardo. Que venham os lampejos. Já dizia 

Lefebvre na sua análise sobre o cotidiano! 

Edna de Mello Silva: Respondendo a questão da Carmem, você já parou para pensar 

quantos negros possuem Internet em casa e consomem esses produtos? Para quem 

são feitas essas imagens de negros na publicidade? Não seria para camuflar o 

preconceito e reiterar a questão do que no Brasil o racismo é cordial?  

Denise Camargo: João Putini [na sala de público] comenta: Não seria muito 

reducionista imaginarmos uma linha divisória na sociedade brasileira, segmentando 

todos os brancos abastados e uma população negra (insistentemente chamada de 

minoria) à margem, sem capacidade de expressão e de interferência com relação às 

mídias? 

Carmen Rial: Concordo com a Laura. Boa pergunta, Marcelo. Tendo a pensar, como 

Umberto Eco, que as imagens na mídia dialogam com o "mundo" - e vai depender dos 

grupos subalternos fazer que elas "transbordem o enquadramento do mercado e suas 

limitações e alcance uma disseminação criticamente produtiva para os próprios grupos 

subalternizados". 

Ana Maria Schultze: Marcella Greco [na sala de público] acredita ser inevitável 

afirmar que cada vez mais os negros estão se inserindo no público consumidor. 
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Mauro Koury: Lembrar Pierre Verger e sua contribuição à influência da cultura 

africana no Brasil, de que nos lembra Denise como um dos pontos deste debate. 

Fernando de Tacca: Sempre voltaremos a Pierre Verger, lembro que a primeira 

fotorreportagem sobre candomblé publicada em junho de 1949, na revista A Cigarra, 

com texto de Roger Bastide (texto poético e de uma etnografia densa do sensível) 

tratava o culto com dignidade. 

Paulo Bernardo Vaz: Eis um lampejo! E que lampejo, Tacca (Pierre Verger e suas 

maravilhosas fotos publicadas na grande imprensa). De lá pra cá, o que temos visto? 

Eis a questão. 

Edna de Mello Silva: No meu mestrado pesquisei como a mulher negra era retratada 

em revistas femininas. 

Luiz Achutti: A "Globeleza" não foi fabricada para ser a mulher ideal mais desejada e 

bonita do mundo. Os negros e seus corpos fortes não são exibidos como objeto do 

desejo? Mais fortes mais viris? Não vejo desvalorização nisso tudo, há quando tudo 

que tange a pobreza, crime e marginalidade vem associado ao negro. Há a questão do 

negro e há a camada Brasil, país de fabricar miseráveis na sua grande maioria negros. 

Laura Guimarães: Achutti, nenhum problema em dizer que corpos negros são belos. 

Mas o que notei em minha pesquisa foi uma desproporção entre corpos negros nus e 

corpos brancos nus. Será que essa superexposição do corpo negro não reafirma 

relações de poder em que um (o branco) é a cultura e o outro (o negro) é a natureza? 

Um é racional, humano e o outro é instintivo, animal? Assim como nas representações 

de gênero na mídia, diga-se de passagem. 

Paulo Bernardo Vaz: Edna, por favor, nos diga quais os resultados de sua pesquisa 

de mestrado. Como são retratadas? Incluía a Vogue? 

Denise Camargo: Laura, você se refere a um imaginário, ou constatou isso de outra 

forma? 

Edna de Mello Silva: A amostragem foi reduzida às revistas Cláudia e Nova, porém 

os resultados são significativos. A pesquisa trabalhou com revistas Cláudia e Nova de 

1995 a 2000, e os resultados encontrados demonstraram que a participação acontecia 
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somente em reportagens internas como depoimentos (experiências de racismo) ou 

como artistas. Em todos os anos, por exemplo, as mulheres negras eram lembradas no 

13 de maio, ou  seja, na edição de maio. Porém, a única capa de revista com mulher 

negra no período de 5 anos foi a da modelo Naomi Campbell que, apesar de linda, não 

é brasileira. 

Edna de Mello Silva: O resultado da pesquisa foi que a mulher negra participava das 

matérias de jornais e revistas somente no lugar de mulher negra, ou seja, se a matéria 

fosse sobre uma empresária bem-sucedida, o item cor da pele não entrava na 

identificação do personagem entrevistado. Desse modo, a mulher negra sempre era 

"assujeitada", ou seja, ocupava lugares pré-estabelecidos. 

Ana Maria Schultze: Ótima questão de Sandra Koutsoukos, uma de nossas autoras 

[confira o artigo Amas de leite]: mas deve haver algumas "morenas" e "pardas" na  

Playboy, não?  

Edna de Mello Silva: Não pesquisei a Playboy ainda, mas acredito que devem ter 

uma certa representação porque a mulher negra ocupa muitas vezes esse lugar social 

da mulher bonita e desejada. Outro estereótipo uma vez que como diz a música Pagu, 

"Nem toda brasileira é só bunda". 

Mauro Koury: Concordo com você, Laura. Desde o primeiro momento de formação da 

sociedade brasileira a sexualidade negra sempre foi um dos pontos de destaque no 

processo de visibilidade étnica, enquanto encobria uma realidade cruel de dominação e 

espoliação. 

Laura Guimarães: Denise, contabilizei negros e brancos vestidos e seminus. 

Encontrei mais corpos negros expostos. Mas a interpretação é minha, claro. Pesquisei 

8 edições de Veja, CartaCapital e Época, num total de 24 revistas. 

Paulo Bernardo Vaz: Se juntarmos os resultados da pesquisa da Laura as minhas 

sobre o negro nos livros didáticos de história do Brasil e na imprensa, estaremos 

falando a mesma coisa, de lugares diferentes. 

Jorge Pupo: Um dos primeiros passos para resolver um problema é aceitar a 

existência dele. O Brasil tem ainda uma influência muito grande da colonização no 

sangue. Cuba também. Os que fazem publicidade, a mídia, a arte estão permeados por 
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esta influência. Estereótipos e banalização da imagens das "tribos sociais" são 

problemas que levará gerações para serem resolvidos. Agora, precisamos entender 

que existe um problema. 

Paulo Rossi: Concordo com o Jorge Pupo, mas acho que deveríamos nos preocupar 

em como fazer para que o problema seja assumido de forma geral, inclusive pelas 

nossas instituições públicas. 

Laura Guimarães: Na pesquisa quantitativa, contabilizei os anúncios com negros 

veiculados nos anos de outubro e novembro de 2004 na revista Veja e comparei com 

uma pesquisa similar feita pelo pesquisador Jacques D'Adesky dez anos antes, 

contabilizando anúncios da mesma revista, como já disse anteriormente. A diferença 

de 1,7 pontos percentuais (de 6,4% em 1994 para 8,1% em 2004), revela um 

aumento de 25% na presença de negros nos anúncios num período de 10 anos. Mas, 

como os números eram e continuam sendo bastante baixos, esse aumento da 

presença de negros nas páginas de publicidade da revista não é significativo em 

termos absolutos. Lendo esses dados como representativos da publicidade em outras 

revistas e em outros meios, e comparando esses números à presença do negro na 

constituição da população brasileira, podemos concluir que a publicidade, de modo 

geral, continua excluindo essa parcela da população. 

Mauro Koury: O trabalho de Paulo Vaz sobre o negro nos livros didáticos é super-

interessante. Gostaria que falasse um pouco mais sobre suas conclusões e achados! 

Paulo Bernardo Vaz: Respondo ao Mauro Koury, com alguns subtítulos dos blocos de 

ilustrações que classificamos (todas as ilustrações retiradas de livros de História do 

Brasil, distribuídos gratuitamente pelo MEC para escolas públicas): 1) Negro: Sujeito 

do sofrimento; 2) Negro no trabalho: as mãos e os pés do senhor; 3) Sujeito sem 

cidadania; e, aparecendo bem menos, O negro como sujeito de resistência. 

Denise Camargo: Ontem em uma fala do fotógrafo André Vilaron, discutimos a ínfima 

quantidade de negros presentes nas salas de aula do ensino superior. Sobre isso, 

comentei que eu sempre fui a única negra em todas as minhas turmas. Temos uma 

pergunta do público: quantos negros e negras estão presentes neste debate?  

Carmen Rial: No Brasil eu não sou negra, pois tenho a pele "clara", embora meus 

cabelos sejam pretos. Também não sou negra nos Estados Unidos, onde o que conta é 
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"um gota de sangue", lá sou hispânica, e assim tive que preencher em muitos 

formulários. Mas sempre que estive na Alemanha, me senti "negra". Voilá, difícil 

essencializar identidades e difícil usar raça sem as aspas. 

Laura Guimarães: Eu me identifico como negra. No Brasil, poderia ser chamada de 

morena, mulata, parda. Nos Estados Unidos, seria negra, com certeza. 

Edna de Mello Silva: Sou negra. É assim que respondo ao Censo do IBGE.  

Carlos Subuhana: Enriquecendo as respostas: sou de tonalidade preta em qualquer 

canto do mundo. Em Moçambique, primeiro me identifico como makwa, meu grupo 

etno-línguístico. Depois assumo a identidade nacional (moçambicano). Cá (no Brasil) o 

dia-a-dia me obriga a refletir sobre a minha condição de preto, visto que em certos 

ambientes sociais passo por atitudes de preconceito e discriminação por causa da 

minha tonalidade de pele. 

Denise Camargo: Sandra Seabra [na sala de público] diz: sou branca, casada com 

um homem maravilhoso, negro, tenho duas filhas com ele, mestiças lindas, muito 

lindas! No meu curso de Jornalismo não havia qualquer negro ou negra, levando em 

conta todas as classe, de todos os anos, do período matutino. Trabalhei no Jornal da 

Tarde, de São Paulo, em 2000 e havia dois negros em toda a redação. Minhas filhas só 

não são as únicas mestiças da escola onde estudam porque esta escola pratica a 

inclusão.  

Denise Camargo: Nesse sentido, Sandra, perguntaram a meu marido, numa mesa de 

debates: onde você esconde o seu racismo? Ele respondeu: em casa - minha mulher é 

negra; nosso filho, mestiço! 

Carlos Subuhana: Gostei da resposta. Se o seu marido não é negro, de fato o vosso 

filho é mestiço. 

Denise Camargo: Gostaria de contar que certa vez tive uma discussão com a 

professora e a psicóloga da escolinha do meu filho. Pintavam os personagens de um tal 

lápis "cor da pele". Um rosinha qualquer. Ele chegou a casa dizendo que queria ser 

"cor da pele". Demorei muitos anos para compreender que era negra. Éramos em 

cinco irmãs. Minha mãe nos mandava alisar os cabelos. Mas meu filho, passado o 

episódio, sabe que é "marronzinho", como ele mesmo diz. 
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Laura Guimarães: Eu me lembro de uma professora de arte ensinando a fazer "cor 

de pele": era um amarelo com rosa, meio salmão. Eu sempre achei estranho. Devia ter 

perguntado: "cor de pele" de quem, cara-pálida? 

Denise Camargo: Laura, briguei também com o fabricante, pois a tal "cor da pele" 

vinha inscrita, exatamente assim, na caixa dos lápis. 

Ana Maria Schultze: Fernanda Souza [na sala de público] questiona se uma 

publicação feita para negros por negros, não seria um bloqueio deles mesmos a outros 

olhares. 

Paulo Bernardo Vaz: Provavelmente a equipe produtora da Raça pense noutras 

publicações seja mesmo negra. Revista (talvez) feita por negros, para negros (embora 

qualquer branco ou amarelo possa comprá-la na banca, felizmente). Mas, e as demais 

revistas brasileiras (e olha que é um pacote quase indescritível!), como são feitas? Por 

negros e brancos, decerto (negros em minoria, acredito, na produção editorial), mas 

que recado trazem, falando de representação imagética? Observe bem e me responda 

você mesma. 

Ana Maria Schultze:  Fernanda Souza [na sala de público] concorda com Paulo 

Bernardo Vaz: a minha questão na realidade, não foi uma crítica, acho que me 

coloquei mal. O que quis dizer foi que talvez eles mesmos acabem se fechando, 

criando um mundo paralelo com atitudes como essa, entende? Da mesma forma que 

as revistas de um modo geral têm negros (mesmo que em minoria) em sua equipe, 

não vejo por que essa exclusão, numa revista cujo propósito é justamente a inclusão! 

Paulo Bernardo Vaz: O que acho muito impressionante é uma espécie de reprodução 

das mesmas situações (mutatis mutandis) para a imprensa atual. Universo pesquisado 

para chegas a esta conclusão: Folha de S. Paulo, O Globo e Estado de Minas (o maior 

jornal dos mineiros). 

Laura Guimarães: Não tenho dúvidas de que o maior número de negros na 

publicidade esteja ligado ao surgimento de uma classe média negra.  

Paulo Rossi: Viva a diferença, o que ela não pode é ser preconceituosa. Mas como 

combater isso?  
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Márcia Borges:  Ernâni Getirana [na sala de público] faz a seguinte reflexão: 

Maramarina, de Aracaju, escreveu um artigo no qual se pergunta se o fato do negro 

estar fora da propaganda não seria em função da institucionalização de uma pseudo-

imagem, segundo a qual ele não passaria uma imagem de refinamento, não sendo, 

pois, capaz de apresentar um produto sofisticado, já que ele, negro, seria visto como 

modelo de negatividade. 

Denise Camargo: Aurélio Araújo [na sala de público] comenta: estou gostando 

bastante do debate e gostaria de ressaltar minha alegria em relação à existência deste 

espaço para discussão. Gostaria também de perguntar aos debatedores se a super-

exploração do negro no mundo dos esportes não acaba sendo uma maneira de isolá-

los, num preconceito velado, como se só pudessem praticar este tipo de atividade 

(física, braçal, etc). 

Denise Camargo:  Marcelo Ribeiro [na sala de público] faz o seguinte 

questionamento: Fotos do Pierre Verger são utilizadas no livro de Georges Bataille 

sobre O Erotismo. Isso dá à questão da "erotização" das imagens de corpos negros 

uma dimensão ainda mais complicada. Para além desse exemplo, há piadas "de 

negro", como se diz, que enfatizam a sexualidade e a sensualidade dos negros 

também, há peças publicitárias e a ênfase no corpo da "mulata" Globeleza, já citada. 

Os exemplos poderiam se prolongar. Meu ponto é que, se imagens tão valorizadas pela 

crítica acadêmica como as de Verger são usadas num livro (erudito, decerto) sobre o 

erotismo, a questão da "sexualização" e "erotização" das imagens de corpos negros se 

torna menos simplista, menos maniqueísta, mais nuançada.  

Edna de Mello Silva:  Quando falamos de lugares sociais acho que podemos dizer 

que o negro ocupa um lugar reservado ao corpo belo. Acho que ainda uma herança da 

sociedade escravocrata que vendia escravos com os corpos esguios e bons dentes com 

o preço mais alto do mercado. A estética também é uma forma de consumo na 

indústria cultural. 

Paulo Rossi: Volto aqui ao tema da intenção. Não creio que Verger tenha explorado a 

sensualidade dos negros, o problema que você coloca está na interpretação que um 

acadêmico fez em relação a algumas imagens dele, o problema aí está na 

descontextualização da imagem. 
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Denise Camargo:  Katharine Diniz [na sala de público] pergunta para Paulo Rossi: 

você acha mesmo que Verger não explorou a sensualidade dos negros? 

Ana Maria Schultze: Sobre isso me lembrei do trabalho apresentado por Florilton 

Tabosa Júnior, no Intercom 2004, uma ótima discussão sobre o olhar homo-erótico em 

Verger. 

Mauro Koury:  Entre outros sentidos mais fortes, como o da identidade e influência 

da cultura africana no Brasil, sim, Verger explora a sensualidade do negro! 

Paulo Rossi: Katharine, não vejo esta exploração, ao menos não me lembro de ele ter 

explicitado este assunto e tampouco de alguma imagem que marque este ponto com 

ênfase. 

Ana Maria Schultze:  Adenor Gondim [na sala de público]: Claro que o Verger 

dedicou parte do seu trabalho à sensualidade masculina é só olhar seu livros.  

Paulo Rossi:  Proponho-me a rever o trabalho de Verger.  Por outro lado, creio que a 

análise acadêmica pode ver coisas que o fotógrafo não viu, nem teve a intenção de 

mostrar. 

Fernando de Tacca: Sem dúvidas, Paulo, sempre iremos encontrar muitas entradas 

nas imagens de Verger.  

Ana Maria Schultze: O público  acha que modelos negras são mais valorizadas no 

exterior do que aqui, onde teríamos mais representantes. 

Edna de Mello Silva: Me referi à Naomi nas pesquisas de 1995-2000. Mas mesmo 

agora não saberia lembrar o nome de uma modelo negra brasileira. Pelo menos não 

conheço nenhuma que tenha programa de TV ou faça comerciais de TV.  

Mauro Koury:  Acredito que a realidade fotográfica é sempre uma construção estética 

amparada nas configurações do real de vários olhares que fundam a constituição final 

do produto fotografia no público. Sempre uma construção social por embaralhar, nos 

diversos olhares que a compuseram, singularidades imaginárias da constituição de um 

povo. Apresenta os elementos necessários à compreensão comum de olhares 

singulares sobre o mesmo conjunto e, ao mesmo tempo, institui a diferença pela 

especificidade que cada olhar possui, pelas experiências diversas que o alinham a um 
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núcleo comum mas o faz também único, singular, sujeito de suas experiências, 

criador. Essencialmente simbólico, o jogo  no qual o fotográfico se apresenta enquanto 

construção social, revela a polifonia de possibilidades na constituição de um mundo 

comum, na expressão de Hannah Arendt. Revela a multiplicidade de cumplicidades que 

faz o olhar único ser compartilhado como olhares simultâneos e comuns necessários à 

prática de uma sociabilidade. Revela, enfim, a sensibilidade do olhar que captura 

recortes e ângulos da multifacetada face do cotidiano fazer dos homens, onde se 

debruçam outras sensibilidades em olhares que observam o produto capturado e o 

remete a novas singularidades expressivas da reflexão onde se estabelecem as bases 

da compreensão e do pensamento.  

Denise Camargo: Ana Carol [na sala de público]: Mas e os produtos que são 

destinados especificamente aos negos, levando em consideração as diferenças de 

cabelo e tipo de pele pode englobar os negros no mercado utilizando sua diferenciação 

num sentido positivo? 

Edna de Mello Silva: Respondendo à questão colocada pelo Francisco, acredito que 

todos precisamos nos representar por imagens, pois a construção identitária passa 

pelo estágio do espelho. Acho que a produção de imagens deve sair do local do ritual e 

do sacralizado. Massivamente, acho que ainda demora um pouco para isso acontecer. 

Laura Guimarães: É impressionante como a "norma", o padrão é sempre branco. O 

negro é a diferença, a exceção.  

Edna de Mello Silva: Acredito quando debatemos a presença do negro na mídia 

estamos debatendo também nossa identidade como brasileiros. Falar do negro, não é 

falar de algum desconhecido ou de alguém que conhecemos de passagem. É falar de 

nosso melhor amigo, do pai, do irmão, da melhor amiga, do namorado. Eu acredito 

que o debate incentiva que nos tornemos melhores como cidadãos que acreditam num 

mundo melhor. Não se trata de tolerância, nem de igualdade entre as raças. Estou 

falando de respeito às identidades, às marcas que fazem de cada um, um ser único. 

Laura Guimarães: Mas não é o único motivo. Assim como em outras manifestações 

da cultura humana, a publicidade reflete, repete, reproduz e também fabrica, em 

caráter relacional, o espírito de um tempo, seus valores, suas contradições. 
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Marcelo Ribeiro: Parece-me que crescem cada vez mais hoje em dia setores étnico-

raciais do mercado. Que critérios podemos adotar para pensar criticamente a utilização 

crescente (embora não tanto como muitos querem) de imagens de negros na 

publicidade, nas novelas etc.? Como permitir que as imagens dos negros e, mais 

geralmente, dos grupos subalternizados transborde o enquadramento do mercado e 

suas limitações e alcance uma disseminação criticamente produtiva para os próprios 

grupos subalternizados? 

Denise Camargo: Ernâni Getirana [na sala de público] Lembram do comercial da 

Benneton? A moça negra dando de mamar à criança branca. E as pichações que houve 

nos outdoors em São Paulo: "mucama nunca mais!!!" Já há algo no ar ... 

Carmen Rial: Estou gostando da discussão. Algumas areias: as publicidades há muito 

deixaram de ter a venda como foco principal - voltemos a Baudrillard. Sim, Laura,"o 

maior número de negros na publicidade está  ligado ao surgimento de uma classe 

média negra consumidora." Mas não apenas isso. As publicidades (e os outros 

discursos midiáticos) se refletem nas lutas políticas por representação. É retirar 

qualquer agência dos movimentos sociais pensar o contrário. 

Laura Guimarães: Se vemos mais negros na publicidade, não é apenas "esperteza" 

dos publicitários, é resultado de luta, de reivindicação e, talvez, até de uma visão mais 

responsável e cidadã da publicidade, cobrada pela sociedade. 

Laura Guimarães: Sim, Carmen. Acabei de escrever isso. Estamos sintonizadas! 

Carmen Rial: Ufa, escrevemos quase o mesmo ao mesmo tempo, Laura! 

Márcia Borges:  Marcelo Ribeiro [na sala de público] comenta: Parece-me que 

crescem cada vez mais hoje em dia setores étnico-raciais do mercado. Que critérios 

podemos adotar para pensar criticamente a utilização crescente (embora não tanto 

como muitos querem) de imagens de negros na publicidade, nas novelas etc.? Como 

permitir que as imagens dos negros e, mais geralmente, dos grupos subalternizados 

transborde o enquadramento do mercado e suas limitações e alcance uma 

disseminação criticamente produtiva para os próprios grupos subalternizados?  

Paulo Bernardo Vaz: Acrescento à resposta da Edna de Mello e Silva que a 

representação imagética de negros no Brasil tem sido sistemática. Insisto no ponto de 
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sua reprodução (mídia impressa, seja livro, seja jornal, seja revista). Ali as imagens 

são selecionadas para representar o negro de tal forma violentado, reforçadamente 

dolorido, que a marca fica sendo esta.  

Mauro Koury: Acho que a discussão está deslocada. Todos sabemos da pequena 

participação do negro brasileiro na TV, propagandas e publicidade em geral. Por outro 

lado, é bom frisar que o aumento do número de negros na TV e na publicidade está 

associado ao consumo, ao aumento da participação negra na classe média. O que é 

um dado importante. Por outro lado, a representação do negro em imagens de pobreza 

e de violência, bem como na produção de auto-referência e identidade: exemplo, as 

diversas incursões fotográficas na documentação de comunidades quilombolas, etc, 

registrando modos de vida, cultura oral, parentesco, etc. Como outras minorias, a 

minoria(?) negra, junto com a indígena e outras, tem sido objeto de documentações 

fotográficas felizes. Sem esquecer, mais uma vez, que a grande quantidade de 

imagens na mídia ainda mostram o negro como imagem de "bandido", de pobre, de 

violento. 

Denise Camargo: Anna Letícia [na sala de público]: mesmo assim ainda concordo 

com Edna de Mello Silva, não me lembro de nenhuma propaganda recente que não 

explore o fato de o negro ficar de algum modo parecido com o branco. 

Paulo Bernardo Vaz: Como vai haver um atropelo de saudações no próximo minuto, 

mando meus abraços amigos para os distantes (e sempre próximos) amigos da sala, 

agradecendo à Denise e Ana Maria pelo convite. 

Denise Camargo: Convidados, debatedores, público, vamos encerrar este debate em 

breve. Duas horas extremamente produtivas. Não era pretensão esgotar o tema. Mas 

propô-lo. Essa é a função deste projeto. Uma centelha do acaso, programada para nos 

juntar a todos nesta reflexão. 

Luiz Achutti: Intensidade, o debate move a todos, a fotografia está na ordem do dia, 

nos move e comove, nos inebria, emociona, o mundo não resolveremos jamais, mas 

fotógrafos, apreciadores e estudiosos da fotografia seremos sempre muito ricos no 

sentido menos econômico possível. 
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Fernando de Tacca: Agradeço a todos a participação nessa rica experiência e lembro 

que os debates continuam. Agradeço aos alunos de Midialogia e de Ciências Sociais da 

Unicamp presentes no debate. 

Denise Camargo: Nosso debate de hoje chega ao final. Agradecemos a presença de 

todos.  

Paulo Rossi: Gostei muito de ter participado deste debate, foi minha primeira 

experiência num formato deste e sobre este assunto. Parabéns às organizadoras e 

também aos debatedores pelo alto nível. 

Edna de Mello Silva: Agradeço às coordenadoras do projeto pelo convite... aos 

colegas de sala pela rica contribuição do debate... e ao público que também 

enriqueceu a discussão. 

Denise Camargo: Achutti, Mauro, Paulo Rossi, Carmen, Edna, Laura, Paulo Bernardo, 

Subuhana, Pupo, agradecemos a cumplicidade de vocês. 

Luiz Achutti: O que mais me perturba é que nas solenidades de formatura quando o 

negro ou o cego são chamados os aplausos são mais fortes, detesto! Isso é a 

expressão plena do preconceito nacional. Queridos todos, eu estava temeroso, 

marinheiro de primeira viagem, e exatamente no dia de guardar meus filhos, Júlia 10 e 

Eduardo 5, forno ligado, banhos mal-tomados, choros, e o pai alugado e irritado com 

eles. Saibam que no meio disso tudo, eu adorei, apesar de desconfiar do virtual. 

Saibam que eu amo meus filhos e que adoro vocês todos com a cor e a dor que 

tiverem. Obrigado pelo convite. 

Jorge Pupo: Obrigado a todos e aguardo amanhã para retomar algumas questões de 

hoje, e partir para outras reflexões sobre temas tão importantes como os aqui 

debatidos. Sinceramente, obrigado! 

Márcia Borges: Claudia Moi [na sala de público] agradece aos debatedores a 

conversa de alto nível e que os meios virtuais sejam tomados deste vírus do bom 

senso.  
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Paulo Bernardo Vaz:  Centelha que acende uma fogueira extremamente necessária 

para iluminar o(s) debate(s) propostos, Denise Camargo! Parabéns! Saudações ao 

brilhante público participante. 

Mauro Koury:  Foi um prazer ter participado deste debate de muitas proposições, 

grandes reflexões e cheio de amigos. Um abraço em todos e principalmente, Carmem, 

Achutti, Fernando, Ana e Denise. Paulo Bernardo, foi bom nos falarmos, sou admirador 

do teu trabalho. Laura e Edna, pesquisas afinadas e de grande potencial analítico sobre 

a participação do negro na publicidade e revistas brasileiras atuais.  

Denise Camargo: Ana Mariz [na sala de público] comenta: A coisa mais fantástica 

neste debate é exatamente alcançar todo o Brasil. 

Laura Guimarães: Caros colegas de debate, gostei muito das discussões, dos temas, 

dos comentários. Apreciei o clima meio caótico-poli-plurifônico.  

Denise Camargo: Esta é a vantagem e, ao mesmo tempo, a desvantagem da mídia 

que escolhemos para o debate. Perder-se a achar-se a todo momento. A discussão e o 

formato adotados neste projeto são pioneiros. A imagem, em suas múltiplas acepções, 

merecia um debate à altura de sua expressividade como valorizadora das influências 

da cultura africana no Brasil. 


